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editorial Transformando nós em laços, com o cliente

Transformando
nós em laços,
com o cliente
É
com frequência que a grande imprensa condiciona uma constância
no crescimento do Brasil à solução
dos gargalos logísticos que, segundo consta, impedem o país de realizar seu potencial econômico. Embora sujeita às dificuldades de uma trama logística complicada,
sobretudo em um país de dimensões continentais como o Brasil, nossa operação e
nosso crescimento não podem depender
de que esses nós históricos sejam desatados. Por isso, a ABRADIT em parceria
com a Toyota e seus diversos fornecedores,
vem trabalhando para que, apesar de todos
os desafios, os veículos cheguem das linhas
de produção aos showrooms, com qualidade, no menor tempo e com o menor custo
possíveis. Esse é o tema da nossa matéria
de capa que abre uma série de reportagens
sobre a Logística Toyota no Brasil.
Como não poderia deixar de ser, a satisfação dos clientes também está presente nessa
edição da revista. Primeiro com a nossa revisita ao tema das concessionárias 2S, batizadas de Postos de Serviço Expresso Toyota
(PSET). Desta vez abordamos o tema pela
ótica do pós-venda, que aliás é um dos principais canais para fidelização de clientes.
Ainda falando de satisfação através do
pós-venda, outra pauta em destaque é a implantação de boxes DUO TEC, estrutura
de serviços onde dois técnicos trabalhando
de forma coordenada conseguem fazer boa
parte das revisões em 60 minutos.
E se com toda a excelência no atendimento e a qualidade do produto os proprietários do modelo Etios já têm motivos
de sobra para estarem satisfeitos, imagine
só aqueles felizardos que sairão vencedores
da promoção “Etios Com Você” que segue
até o final de outubro e vai levar clientes
para acompanhar a final do mundial Interclubes da Fifa. A ABRADIT News antecipa essa viagem em uma matéria turística
pelo Reino do Marrocos, país africano que
é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo
Mar Mediterrâneo. Lá, o sol forte e a poeira do deserto do Saara contrastam com o
farto colorido de suas medinas.
Na matéria desta edição sobre acessórios
destacamos a importância que esta linha de
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produtos pode ter nos resultados das empresas sobretudo quando se
considera a crescente pressão sobre a margem de veículos novos, assunto que foi inclusive abordado no último Congresso da Fenabrave.
Nesta edição destacamos também a importância da atuação socialmente responsável das empresas, e conta um pouco do trabalho
que a Toyota vem realizando já há alguns anos. Nesta matéria contamos um pouco do trabalho da Fundação Toyota em projetos diferenciados como o Arara Azul, que tem em sua conta o significativo
crescimento da população dessa ave no Pantanal do Mato Grosso
do Sul. A idealizadora do projeto é a nossa personagem da sessão
Palavra do Cliente. Em entrevista, a bióloga Neiva Guedes conta sua
experiência em monitorar os ninhos à bordo de picapes Hilux.
Voltando ao tema da responsabilidade social, a partir do exemplo de uma concessionária, a ABRADIT News começa agora uma
corrente do bem, buscando histórias de outras associadas que façam a diferença na região onde atuam. Compartilhe a sua história!
A experiência de sua empresa pode ganhar as páginas da próxima
edição e, melhor que isso, servir de exemplo e incentivar outras
ações desse tipo.
Enfim, outro destaque interessante é a matéria que fala sobre o
retorno das operações de vendas da Toyota do Brasil para a planta de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A mudança visa
aumentar a sinergia entre todas as áreas e faz parte de um plano
de três etapas que vai incluir, até 2017, a criação de um museu da
Toyota do Brasil que vai recontar toda a história da empresa no
país desde a sua chegada por aqui, em 1958.
Boa leitura e bons negócios!

Equipe ABRADIT
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NOTas ABRADIT

Reuniões Regionais ABRADIT

Crescimento da rede fortalece
Programa de Parcerias ABRADIT/REDIT

Desde 2012 a ABRADIT passou a realizar
anualmente reuniões regionais. Essas reuniões nasceram da percepção da necessidade
de estar mais perto da Rede, em reuniões dirigidas e discutindo características regionais.
As reuniões são organizadas em conjunto
com a Toyota (Vendas e Pós-vendas), dividindo o dia em 3 blocos. Na primeira hora,
reunião interna com a participação somente
dos Titulares e Gestores para discutir todos
os problemas e elencar as prioridades para
tratar com a Toyota. Depois disso abre-se
para a participação da Toyota que apresenta
dados específicos da região. Ao final, a Diretoria da ABRADIT, representando os presentes, apresenta todo o leque de reivindicações
e após discussão são levantados os próximos
passos. As Atas destas reuniões são disponibilizadas para todos no espaço restrito para
Concessionárias no site da associação.
Existem pontos comuns de discussão
para todos os mercados. Em vendas são
questões ligadas à distribuição de produtos,
preços, campanhas promocionais, verbas

Concessionárias
ou Grupos

ABRADIT

Vendas &
Pós-vendas

Executivos Toyota
Vendas

Pós-vendas

Executivos
Bco. Toyota

Total
Participantes

24/07 Sudeste

28

6

33

9

9

2

59

07/08 NO/NE/CO

21

5

32

9

9

2

57

12/08 SUL

20

5

30

6

9

1

49

dedicadas às campanhas cooperadas e no pós-vendas questões ligadas às melhorias no atendimento, índice de satisfação do cliente e
ações de retenção. Além de itens ligados à gestão como o índice de
absorção de serviço e venda de serviços agregados.
Mas também existem várias particularidades de cada região que
envolvem questões de logística, economia regional, inclusive diferenças culturais. “Ao abordar essas questões as reuniões regionais
têm se mostrado excelentes iniciativas, contribuindo para que a
Toyota também tenha esse olhar diferenciado e consiga tratar de
forma particular as ações de melhoria para cada região”, ressalta Paulo Cezar Araujo, diretor da ABRADIT.
Na edição de 2014, abriu-se espaço também para a participação
de parceiros do Portal Redit da Categoria Platina que tiveram a
oportunidade de apresentar seus produtos e diferenciais e trocar
cartões com esse grupo seleto de executivos da Rede e abrir portas
para futuros negócios.
6 abradit news
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REGIONAL

Participantes

Fotos: divulgação

Participantes da Rede

Anunciado há pouco menos de um ano,
na última convenção da ABRADIT em
novembro de 2013, o Programa de Parcerias ABRADIT / REDIT já conta com
14 fornecedores. As empresas nomeadas
atuam em várias áreas como blindagem de
veículos, acessórios, equipamentos de geometria (alinhamento e balanceamento),
ferramentas, embelezamento automotivo
e limpeza de ar condicionado, além de lubrificantes e elevadores para oficinas.
A ABRADIT está em negociação com
empresas de ramos como uniformes, móveis para concessionárias, tintas e seguros,
entre outros. “Com a ampliação da rede
2S, ou seja, a abertura dos novos Postos
de Atendimento Expresso Toyota, nossa
área de parcerias está vivenciando um forte aquecimento e a tendência é que o número de fornecedores cresça rapidamente”, explica Reinaldo Costa, Coordenador
de Vendas e Pós-Venda da ABRADIT.
Para a ABRADIT, o programa vem
cumprindo seu objetivo de proporcionar
vantagem competitiva aos concessionários, contribuir para o processo de padronização e qualidade – inclusive com o
apoio da Toyota do Brasil, e possibilitar
a redução de custos. O programa garante
um “ganha-ganha” para todos os envolvidos. “As negociações de preços têm
resultado em expressiva economia para
as aquisições feitas pela rede. Os preços
diferenciados são conseguidos com as
negociações envolvendo volumes que resultam em uma economia de escala para
os fornecedores”, acrescenta Reinaldo.

Menos imposto até 2015
Uma reunião realizada no último dia 18 de
Setembro em Brasília deu um importante passo
para a popularização das tecnologias híbridas no
Brasil. Na ocasião o governo decidiu reduzir de
35% para até zero o imposto de importação de
veículos híbridos. A redução, que valerá até 31 de
Dezembro de 2015, segundo nota do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior “faz parte de um conjunto de medidas
necessárias para a criação de um mercado
e atração de investimentos para a produção
nacional de veículos que usem novas tecnologias
de propulsão”.
No caso do Toyota Prius, considerando a
eficiência energética do modelo, a alíquota
passa a ser de 4%. Segundo entrevista
do Gerente Geral de Relações Públicas e
Governamentais da Toyota do Brasil, Ricardo
Bastos, concedida à Agência Autodata, a
empresa está estudando os números para
recompor o preço do modelo. De acordo com
ele, apesar de a comercialização do Prius ter
mais foco na difusão da tecnologia do que
na margem de lucro, o preço do modelo foi
determinado em 2012 com o dólar custando
R$ 2 e essa variação cambial deverá ser
considerada na composição do novo preço.
“Com certeza será um desconto considerável,
mas o Prius não custará menos de R$ 100 mil”,
adiantou Bastos.
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Portal de Seminovos da Toyota:
a melhor vitrine para o seu usado

Como já dissemos em nossa última edição da ABRADIT News, o mercado de seminovos está em alta. O
placar de 2013, por exemplo, foi de 9,1 milhões de
transferências contra 3,5 milhões de emplacamentos.
Pesquisas recentes mostram que essa fatia do negócio
pode corresponder a 22% do lucro das concessionárias.
Foi justamente para que a rede estivesse mais bem preparada para essa tendência de crescimento que a ABRADIT desenvolveu o “Portal de Seminovos Toyota”.
Uma das maiores vantagens é que o portal é acessível a partir da aba “Seminovos” do site oficial da Toyota. “Essa vitrine era fundamental para que o portal
atingisse seu objetivo de levar uma grande quantidade
de propostas para o estoque de usados das concessionárias”, explica o diretor executivo da ABRADIT Paulo
Cezar Araujo, destacando a importância de aproveitar
o grande fluxo de visitas diárias que acontece no site da
montadora. Segundo ele, o projeto foi aprovado após
um processo que incluiu reuniões com várias áreas da

Toyota, inclusive a Jurídica.
De acordo com Paulo Cezar, além da visibilidade no
site da Toyota, a ABRADIT investe mensalmente para
aumentar estes leads destinando verba para buscas na
internet pelo Google Adwords e banners patrocinados. No ar desde junho de 2013 o portal já tem a adesão de 30 Concessionárias.
“O layout foi baseado no visual do site da Toyota
que já estava definido”, conta Eliane Ritschel, da Disal
Tecnologia, empresa responsável pelo desenvolvimento do portal. O sistema, explica Raquel, conta com
uma interface administrativa onde o concessionário,
através de login e senha, acessa seu painel de controle
para atualizar o seu estoque de seminovos no portal.
Para contar com o serviço a concessionária
opta pelo pacote que melhor atende às suas necessidades e paga um valor mensal. Para informações sobre
pacotes e valores entre em contato com a associação
pelo e-mail: reinaldo@abradit.org.br.

Não é novidade para ninguém
o quanto fotos enriquecem qualquer matéria jornalística. Para
ilustrar suas pautas, a ABRADIT
News vem contando com alguns
bancos de imagens, além de fotos
cedidas pela Toyota. Mas o que
poderia ser melhor para dar um
colorido às matérias feitas para a
rede de distribuidores do que fotos
do dia-a-dia das concessionárias?
É por isso que a entidade lança
agora a campanha Click ABRADIT.
A ideia é montar um banco de imagens de técnicos em ação nas oficinas, pessoal de vendas atendendo
clientes, entregando chaves, equipe
trabalhando no estoque de peças,
equipe de pós-vendas fazendo a
recepção dos veículos para serviços,
realização de treinamentos internos
etc, fachada da loja, showroom etc.
É importante que a foto tenha boa
resolução para impressão e venha com as informações para que
possamos dar o crédito: nome
de quem fez o click e o nome da
concessionária. Lembre-se que para
que possam ser utilizadas, as fotos
precisam estar em conformidade
com os padrões da Toyota, por
exemplo, quanto à utilização de uniformes, assim como layout da loja,
seja no showroom ou na oficina.
Para participar, basta enviar as
fotografias para o email
comunicacao@abradit.org.br.
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Cada atendimento, um flash

Postos de Serviço Expresso Toyota

Postos de Serviço
Expresso Toyota: muito
além da conquista
A ABRADIT News volta a destacar a ampliação da
rede através da implantação das concessionárias 2S
que tem maior foco em pós-venda, justamente a área
que tem maior peso na fidelização dos clientes.
por Eliane Nunes

Concessionária
2S na cidade de
Brusque/SC

10 abradit news
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Postos de Serviço Expresso Toyota

Postos de Serviço Expresso Toyota

Showroom 3S Itajaí

Showroom 2S Brusque

ser deslocado para a matriz ou se um técnico da matriz
virá até o posto expresso”, complementa.

Na prática

O novo modelo de concessionária foi criado a partir de três
experiências piloto que surgiram para atender a demanda
específica de grandes frotistas: a filial da Newland em Sobral (CE), da Canopus em Parauapebas (PA), e da Kurumá, em Serra (ES). Gundlach explica que embora o maior
volume seja no atendimento às frotas, essas unidades
também atendem os clientes de cada uma dessas regiões.
Depois desses cases de sucesso, a primeira unidade 2S a
ser inaugurada foi a Hai Toyota, em Brusque (SC), que é
filial da unidade de Itajaí. “Sempre atendemos uma grande
quantidade de clientes que moram em Brusque e em outras cidades da região na loja de Itajaí. Esta situação, somada ao grande potencial da cidade e alto poder aquisitivo,
fez com que a Hai escolhesse Brusque para instalar sua
primeira 2S”, conta o diretor do grupo, Eduardo Berlanda.
Um dado curioso é que, de acordo com levantamento
feito em 2011, das 30 maiores cidades catarinenses em
população, Brusque é a que tem mais automóveis proporcionalmente aos seus habitantes: são 73,2 veículos
para cada 100 pessoas. Não bastasse essa grande demanda local, a unidade reforça a matriz de Itajaí no atendimento a clientes de cidades como Botuverá, Camboriú,
Canelinha, Gaspar, Guabiruba, Nova Trento, São João
do Itaperiú, Ilhota, Bombinhas, Balneário de Piçarras,
Porto Belo, Barra Velha, Navegantes e Penha. A outra

Oficina 2S Brusque

Oficina 3S Itajai

atendimento, leva-o a manter-se fiel à marca.
“Foram desenvolvidos três modelos de
posto de serviço com diferentes portes de
acordo com o número previsto de passagens”, explica ele. A unidade 2S tipo ‘A’ é
adequada para um volume de aproximadamente 125 passagens pagas/mês, enquanto
os tipos ‘B’ e ‘C’ correspondem, respectivamente, a volumes mensais de aproximadamente 200 e 300 passagens pagas.

loja da Hai Toyota fica na capital, Florianópolis.
“Nossa unidade de Brusque é uma 2S tipo ‘A’, de menor porte, com dois boxes de manutenção. Acredito
muito nesse projeto e entendo que em vários mercados
esse modelo de negócio servirá de termômetro para a
viabilização de uma 3S”, destaca. Segundo ele, o grupo
está impressionado com a aceitação da marca na cidade.

Fidelização

Na opinião do empresário, os postos 2S farão grande diferença para a Toyota uma vez que possibilitarão à empresa
aumentar sua participação no mercado, mesmo porque
muitas vezes a marca ter ou não uma unidade próxima pode
ser o fator decisivo na opção de compra de um veículo.
E quem confirma essa informação é o empresário
Paulo Ficagna, morador de Brusque e que já está no seu
terceiro Toyota Corolla. “O carro tem muita qualidade,
praticamente não dá oficina além das revisões periódicas, mas mesmo assim faz diferença ter assistência técnica mais perto. Isso dá uma segurança e um incentivo
a mais na hora de trocar o carro por outro Toyota”, diz.
A existência do Posto de Serviço Expresso Toyota
na cidade foi decisiva quando o também empresário
Ademar Fischer escolheu um carro para presentear a
esposa. “Acabei optando por um Toyota RAV 4, que
é um carro de estilo, de qualidade e para o qual tenho
atendimento próximo. Isso sem falar nas instalações da
unidade que se encontram em um ponto privilegiado
da cidade”, completa.

A operação

Além das instalações menores, já abordadas na edição anterior, esses postos de serviço contarão também com equipes mais
enxutas e com funções otimizadas. “Nessas unidades o supervisor terá a função de
consultor de serviços e responderá pelo 2S,
enquanto que a pessoa responsável pela área
administrativa será também o profissional
garantista”, explica Gundlach. Além desses
profissionais, o posto de serviço Expresso
contará com consultores, técnicos, estoquista, controlador de quadro, lavador e também o vendedor já que a concessionária 2S
oferecerá uma pequena estrutura comercial.
O posto de serviço tem capacidade de realizar todas as revisões periódicas e reparos
leves como troca de óleo e filtros, pastilhas
e discos de freio, amortecedores e molas, baterias e lâmpadas, além de higienização do ar
condicionado, troca de pneus, alinhamento,
balanceamento e lavagem. “Outros procedimentos que demandem diagnóstico, ou ainda casos de funilaria e pintura, serão redirecionados para a matriz 3S”, explica Frank.
De acordo com ele, essa orientação será
dada ao cliente já no agendamento do serviço. “Se no programa de manutenção padrão surgir algum problema diferente no
veículo, a unidade 3S deverá ser acionada e
caberá a ela a avaliação se o veículo deverá

Carro para

rodas de borracha de
125mm com freio duplo

espessura da
estrutura

FERRAMENTAS

Foto:Concessionária Toyota HAI

Assim como num relacionamento a dois, onde existe a fase do
flerte e da conquista, e o grande desafio de, como se costuma dizer,
“manter a chama acesa”, é possível traçar um paralelo entre a relação das marcas e os seus clientes. A Toyota, assim como investe em
treinamento e vem somando premiações por proporcionar uma
experiência de compra ímpar aos seus consumidores, segue tendo
como um dos seus principais focos a perpetuação dessa satisfação
através da sua excelência em pós-venda. Um exemplo desta política é a implantação dos Postos de Serviço Expresso Toyota.
Esse será o nome comercial dos postos de assistência 2S que
foram destaque de capa da edição anterior da ABRADIT News.
Como abordado na ocasião, uma concessionária padrão, 3S, conta
com uma completa estrutura de vendas, peças e assistência técnica, ou seja – Sales, Spare Parts e Services, enquanto o modelo 2S,
tem seu principal foco de atuação na área de pós-vendas: Spare
Parts e Services, podendo também promover vendas.
Também como divulgado na última edição, essa flexibilização
do modelo de negócio – que demanda um investimento bem menor por parte da concessionária, vai permitir que a rede chegue
a 188 unidades até março de 2015. A previsão era de que até a
primeira quinzena de outubro, após o fechamento desta edição, a
rede já estivesse somando 158 unidades.
E se na pauta anterior o tema foi abordado fundamentalmente do
ponto de vista de vendas, dessa vez o ponto focal é justamente a área
de serviços, que responde, literalmente, pela manutenção da relação
marca-cliente. De acordo com o Diretor de Pós-Venda da Toyota
do Brasil, Frank Gundlach, essa modalidade de serviço garante uma
maior conveniência para o cliente que, combinada à excelência no

•
•
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•
•
•

1m 1,2mm

capacidade estática: 400 kg
capacidade dinâmica: 300-350 kg
puxador ergonômico
pintura eletrostática a pó
sistema especial de travamento de gavetas
5 gavetas de 75 mm de altura, com capacidade de 20 kg por gaveta
2 gavetas de 155 mm de altura, com capacidade de 30 kg por gaveta

Solicite seu orçamento!
Fone: (81) 3462.9721 / 3462.9303 / 8893.5067

www.rcferramentas.com.br
ricardo@rcferramentas.com.br

Corrediças telescopicas
com 100% de abertura

DUO TEC: o pit stop da Toyota

sionária deve ou não passar a contar com
um ou mais boxes DUO TEC.
Atualmente 44 concessionárias contam com o serviço, totalizando 49 boxes
já que o movimento em cinco concessionárias demandou a instalação de duas
unidades. Segundo Gundlach, até março
de 2015 serão 50 concessionárias certificadas com o serviço.

Técnicos atuam
no box DUO TEC
na Adhara, em
Brasília (DF)

Até março do próximo ano, 50
concessionárias da rede estarão
certificadas para oferecer o serviço
que possibilita a realização da
maioria das revisões em até 1
hora: um diferencial e tanto para
quem não tem tempo a perder.
por Eliane Nunes
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Essa agilidade característica da modalidade
de serviço só é possível graças à sincronia da
operação que foi minunciosamente planejada pela Toyota. “Cada um dos técnicos responde por diferentes itens de manutenção
no veículo, executando o trabalho de forma
lógica e sequenciada, um de cada lado do
carro”, explica Gundlach.
Considerando a revisão de 10 mil quilômetros do Corolla, por exemplo, enquanto
o técnico da esquerda inspeciona as pastilhas e disco de freio do lado esquerdo,
o técnico da direita faz o mesmo procedimento no lado direito do veículo. Esse
mesmo técnico da direita é quem, num
dado momento, se desloca para a parte
dianteira e realiza serviços como a troca
do óleo do motor. O técnico da esquerda,
por sua vez, é aquele que se desloca para
a parte traseira e verifica itens como tubos
de escapamento e coxins.
Quase todos os serviços de manutenção
periódica da maioria dos modelos comercializados pela Toyota no Brasil podem ser realizados em um box DUO TEC com a ressalva
de que, dependendo do modelo de veículo e
do tipo da manutenção, o tempo total do processo pode chegar a 90 minutos. “Também
há exceções como os serviços de 40, 80 e 120
mil quilômetros dos modelos Hilux e SW4 a
diesel que, devido à quantidade e a complexidade dos itens a serem verificados ou substituídos, não podem ser executados num box
DUO TEC”, esclarece Frank Gundlach.
A rede certificada também está orientada a
realizar no box DUO TEC uma série de outros serviços adicionais às revisões propriamente ditas, que demandem até 15 minutos.
Alguns exemplos são troca de pneus, balanceamento, alinhamento ou ainda substituição
de itens como lâmpadas, filtro de ar do motor
ou do ar condicionado, borracha do limpador de para-brisa, pastilhas e discos de freio.
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DUO TEC:
o pit stop
da Toyota

Embora se imagine que os clientes da
Toyota não dirijam a mais de 300 km/h,
tampouco contem milésimos de segundos
no seu dia-a-dia, o fato é que ninguém tem
tempo a perder. Dessa forma, assim como a
eficiência e rapidez nos pit stop fazem toda
a diferença para as equipes de Formula 1,
a possibilidade de contar com um serviço
rápido, conveniente e de alta qualidade
vem garantindo uma satisfação extra para
muitos clientes da marca.
E é justamente este, um dos objetivos da
operação DUO TEC, cujo nome é uma referência direta ao fato de os serviços serem
realizados por dois técnicos treinados pela
fábrica e que trabalham no veículo de forma simultânea. A sistemática de trabalho
possibilita que, na maioria dos casos, sejam necessários apenas 60 minutos entre a
entrada no box e a entrega do carro lavado
para o cliente.
“O serviço visa também aumentar a capacidade e a eficiência da concessionária na
área de serviços, elevando a rentabilidade
da operação”, destaca o diretor de Pós-Venda da Toyota do Brasil, Frank Gundlach,
lembrando que é o nível de uso das instalações existentes que define se uma conces-

Como funciona

Treinamento
e equipamento

Para atuar em um box DUO TEC o técnico
da rede precisa passar por um treinamento
extra que pode variar de três e cinco dias.
No programa, que é oferecido na planta de

São Bernardo do Campo (SP), os técnicos conhecem o conceito e as vantagens do DUO TEC e são
treinados na execução do procedimento operacional
e na utilização das ferramentas.
Nesse último quesito, o destaque é o carrinho de
serviço DUO TEC, um equipamento patenteado pela
Toyota Motor Corporation e que em várias subsidiárias
ao redor do mundo é fornecido pela matriz. “No Brasil,
visando uma otimização dos custos, desenvolvemos
fornecedores para a fabricação local do equipamento.
Para fazer isso tivemos que patentear o desenho no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)”,
conta o diretor de pós-venda. Durante a realização dos
serviços num box DUO TEC, cada técnico utiliza um
carrinho, totalizando duas unidades por box.
De acordo com Gundlach, o carrinho DUO TEC
tem várias características que favorecem justamente
a agilidade na realização dos serviços. “Primeiro, as
ferramentas necessárias para as manutenções ficam
posicionadas de forma que o técnico não perde tempo em procurar. Segundo, o equipamento permite
que o técnico remova e instale os pneus do veículo facilmente já que possui um recurso pneumático
para subir e descer a roda”, destaca ele, lembrando
que o carrinho também utiliza ferramentas pneumáticas para soltar e apertar os parafusos da roda. Além
disso, com o carrinho é possível realizar troca do fluído do freio facilmente através do sistema a vácuo.

Demanda

O simples aumento de volume de vendas proporcionado pela chegada de um novo modelo ao lineup da
Toyota no Brasil já seria motivo suficiente para gerar
um aumento da demanda por serviços na rede, mas a
questão vai além da frieza dos números. A entrada da
Toyota no segmento de compactos, com a estreia do
Etios, trouxe para a empresa um novo perfil de cliente
para o qual essa agilidade é fundamental.
“São profissionais e famílias que às vezes têm um
único carro e veem nesse serviço um importante
diferencial para fidelização à marca. Isso sem falar
em clientes frotistas, que não podem ficar com unidades paradas por muito tempo”, ressalta Rogério
Gianicchini, Gestor Corporativo de Pós-Venda, do
Grupo Canopus. Além de revendas de outras marcas, o grupo conta com seis concessionárias Toyota,
sendo três no Mato Grosso (Cuiabá, Cáceres e
Várzea Grande), uma em Marabá (PA) e duas em
Brasília (DF). As unidades brasilienses, Kyoto e
Adhara, são as concessionárias do grupo que contam com boxes DUO TEC, sendo duas unidades
do serviço em cada uma.
Segundo Gianicchini, essa agilidade é uma grande vantagem para o cliente, mas sobretudo para a
concessionária. “Com o aumento de capacidade, o
revendedor tem aumentada a quantidade de passagens pagas, o que se traduz em aumento de receita”,
ressalta o executivo lembrando ainda que o serviço
reduz a necessidade de pátio. “E isso é importante inclusive porque a falta de espaço tem sido um desafio
na maioria das operações”, finaliza.
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Continuidades
e Rupturas

Foto: shutter stock

por Sérgio Luiz Cerqueira da Silva*
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A disputa no 1º turno foi acirrada com
três candidatos com chances de chegar à
presidência, com histórias pessoais e políticas muito distintas, experiências diferentes e propostas políticas divergentes,
mas não necessariamente antagônicas.
Porém, poucas vezes houve oportunidade de discussão de ideias.
Definidos os dois candidatos que se
enfrentarão no 2º turno, muitos analistas esperam que haja um debate sobre as
propostas econômicas das duas candidaturas, pois na primeira fase da campanha
prevaleceram as acusações em detrimento do conteúdo programático, como notou em entrevista à Folha de São Paulo
(01/09/2014), o ex-presidente do BC e
principal assessor econômico do candidato Aécio Neves.
O debate econômico durante o período eleitoral costuma mesmo ser pobre.
A razão é muito simples: ninguém quer
assumir posições antipáticas diante dos
eleitores e tampouco se comprometer
com medidas econômicas que não possam realizar. É mais fácil se comprometer com metas físicas irrealizáveis como
construir dezenas de milhares de creches
ou ligar São Paulo à Manaus por metrô
do que assumir, por exemplo, que irá
manter o fator previdenciário, cuja extinção é cobrada pelo movimento sindical.
Outra razão para a pobreza do debate
é que os candidatos precisam se distinguir um do outro, superestimando as diferenças e minimizando as semelhanças.
Cada um quer ser o candidato da mudança, mesmo que esteja postulando a reeleição. Esta postura contrasta com a realidade da história do Brasil das últimas
duas décadas. O que vemos no Brasil,
felizmente, são mais continuidades do
que rupturas. Desde a promulgação da
Constituição de 1988, há um processo
crescente de construção de uma sociedade mais justa, com redução da miséria e
elevação dos gastos sociais. O Plano Real
eliminou o efeito corrosivo da inflação
sobre os salários, atrelando o rendimento real às flutuações do mercado de trabalho e ao aumento da produtividade,
como deve ser. O crescimento econômico nos anos do governo Lula se deveu à
manutenção dos pilares da estabilização,
o chamado “tripé” estabelecido no segundo governo de Fernando Henrique:
programa de metas inflacionárias, superávit primário e câmbio flutuante.
Apesar de muitas semelhanças, as
políticas macroeconômicas do final do
Governo FHC e a do primeiro Governo

Lula tiveram uma marcante diferença:
a clara opção pela redução da vulnerabilidade externa no governo do petista.
Aproveitando um cenário internacional
favorável, os gestores da política econômica no Ministério da Fazenda e no Banco Central agiram para acumular reservas, mesmo com a elevação do custo da
dívida no primeiro momento. A opção
foi muito criticada por alguns integrantes da antiga equipe de FHC, em particular pelo ex-presidente do BC Gustavo
Franco. Em 2008 as reservas foram um
colchão de amortecimento do enorme
choque externo e foram fundamentais
para a redução dos efeitos deletérios da
crise mundial.
A crise de 2008/2009 provocou uma
compreensível e necessária inflexão na
política econômica. O controle da inflação deixou de ser prioritário (e nem
tão necessário) e todos os esforços se
voltaram para a manutenção do nível de
atividade econômica e de emprego. Para
isso, o Governo lançou mão de diversos
instrumentos de política fiscal e mone-

O marketing
eleitoral superestima
as diferenças entre os
candidatos.

tária, sob aplausos até dos economistas
mais ortodoxos dos bancos privados. Por
isso, não consideraria que houve naquele
momento uma ruptura com a política do
“tripé”, porque efetivamente a inflação
não representava uma ameaça.
Esta ruptura com o “tripé” ocorreu no
Governo Dilma, quando os indicadores
de produção já haviam retornado ao patamar anterior à crise e os mecanismos
de estímulo não foram retirados como
se esperava, ainda que gradualmente; ao
contrário, à medida que os estímulos não
surtiam efeitos, novos mecanismos eram
anunciados, numa profusão de “pacotes
econômicos” que não se via desde os
anos 80.
A maior crítica dos economistas ligados à candidatura de Aécio Neves, como
também era a dos assessores de Marina
Silva, é o abandono do “tripé” e, por consequência, do combate à inflação. Acreditam que o que chamam de “ativismo”
econômico, o excesso de intervenção,
provocou desconfianças do empresariado e afastou investidores. Por isso, jul-
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gam necessário reconquistar a confiança
dos empresários para a reativação dos
investimentos. Também deixam claro
a necessidade de realinhar as tarifas de
energia elétrica e de combustíveis aos
seus custos. Porém, ninguém dá prazo
para tudo isso a esta altura.
Nos debates em que tem comparecido,
a presidente Dilma nega que tenha sido
“leniente” no combate à inflação e atribui a queda nos investimentos e no ritmo de crescimento à crise financeira internacional. A presidente insiste que sua
preocupação foi a manutenção do nível
de emprego sem deixar de lado o combate à inflação. Porém, não é factível que
a presidente acredite realmente, como
disse no debate no SBT, dia 01/09, que a
“inflação está próxima de zero”. Supõe-se
que ela sabe que terá que promover mudanças na política econômica, mas não
quer “passar recibo” dos seus erros durante a campanha eleitoral. O anúncio de
que o ministro Mantega não continuará é
um claro sinal disso.
Assim, o que parece certo é que qual-

Reestabilizar a
economia será o
principal objetivo
nos próximos anos.

quer um dos candidatos buscará a reestabilização monetária como seu primeiro objetivo. A diferença entre Aécio e a
candidata à reeleição é a estratégia mais
gradualista preconizada pelos petistas.
O grau de intervenção na economia
é outro contraste entre o pregado pela
oposição e o praticado pelo atual governo. Os economistas ligados a Aécio, da
mesma forma que aqueles que assessoravam Marina, acreditam que para atrair o
setor privado para os investimentos em
infraestrutura é necessário estabelecer
marcos regulatórios que ofereçam segurança jurídica aos investidores e afastem
o risco de mudanças nos contratos e nas
tarifas de maneira discricionária pelo
Governo. Vale lembrar que por um bom
tempo o Governo Dilma tentou regular
a taxa de retorno dos concessionários de
serviços públicos, só desistindo depois
de ver vários leilões fracassarem por falta
de concorrentes.
Outro ponto de discórdia entre o atual
governo e a oposição é o papel do BNDES
e dos bancos públicos. O governo Dilma
18 abradit news

utilizou o BNDES à exaustão para alavancar os investimentos privados e das estatais. Apesar do Governo Federal transferir
mais de R$ 300 bilhões do Tesouro para
o Banco desde 2009, não obteve sucesso
em elevar os investimentos para de 25%
do PIB, meta apresentada pela presidente quando ainda era candidata na eleição
passada. Ao contrário, o investimento
minguou para cerca de 15% do PIB. Para
os aecistas é necessário reduzir drasticamente o tamanho do BNDES, não apenas
pelo impacto fiscal, nada desprezível, mas
também porque acreditam que o excesso
de crédito direcionado, como é o caso dos
recursos do Banco, inibe o desenvolvimento do mercado de crédito livre e do
mercado de capitais.
Porém, não haverá uma mudança
dramática no “tamanho do Estado”. Os
eventuais ganhos com a retomada do
programa de concessões serão destinados à redução da dívida pública, mas não
resultarão em queda na carga tributária.
Desde a República Velha, não tivemos
no Brasil nenhum governo realmente liberal, no sentido estrito do termo. Apesar da privatização de setores importantes entre 1990 e 2002, o que diminuiu a
importância do Estado no setor produtivo, não houve redução da carga tributária, um dos postulados mais importantes
do liberalismo econômico. Pelo contrário, ela se elevou de aproximadamente
25% do PIB no governo Itamar para cerca de 35% no final do governo Fernando
Henrique, permanecendo neste patamar
durante todo os governos Lula e Dilma.
Diante do agravamento da situação fiscal
nos últimos anos, não é crível uma redução da carga tributária. Além disso, nenhum deles abrirá mão de manter o nível
de gastos em políticas sociais, ainda que
possam redirecionar algumas prioridades. Mais uma vez os candidatos falam
em “reforma tributária”, mas não está
posta na mesa uma proposta capaz de
obter consenso. Novamente veremos a
“montanha parir um rato” nesta questão.
Em resumo, se Aécio Neves vencer o
2º turno irá reestabelecer a prioridade à
estabilidade monetária, mais ou menos
rapidamente, dependendo da sua base
de apoio. Não acreditamos que irá utilizar uma recessão profunda como instrumento para acelerar a queda da inflação,
pois, depois de 12 anos de governos petistas que priorizaram o emprego, a elevação do desemprego além de 6% ou 7%
criaria uma resistência forte ao governo e
afetaria duramente sua popularidade. Do

lado do gasto público, as políticas sociais
de transferência de renda permanecerão
centrais na conquista de apoio popular ao
governo e não sofrerão descontinuidade.
Em outras palavras, se o candidato oposicionista vencer, voltaremos a assistir uma
combinação de políticas macroeconômicas restritivas no aspecto monetário e fiscal, como nos governos Lula e FHC, bem
menos ativas do que nos últimos quatro
anos, com taxas de desemprego baixas e
direcionamento dos gastos públicos para
o custeio. O investimento público permanecerá baixo e o crescimento continuará
dependente do investimento privado, que
ocorrerá se a aposta na “boa regulação”
funcionar. Sem mudanças estruturais na
regulamentação trabalhista ou tributária,

pouco prováveis, os empecilhos à elevação da produtividade permanecerão, condenando-nos a um crescimento baixo nos
próximos anos.
No caso de vitória da presidente Dilma, o cenário vai depender do grau da
autocrítica que deve fazer. Caso insista
no mesmo nível de intervenção e na manutenção de políticas fiscais e monetárias expansionistas não escaparemos de
mais um período de inflação alta e crescimento baixo ou negativo. Porém, há sinais de que um novo rumo será tomado
na economia, tentando se aproximar das
políticas que deram estabilidade ao Governo Lula. Mesmo assim, esta mudança
será mais gradual do que no caso de um
governo tucano.

* 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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Acessórios:
benefícios para os
clientes, lucros
para a rede
Além dos inúmeros benefícios que uma linha
completa de acessórios pode oferecer para os
clientes, outro destaque é a possibilidade dessa
parcela do negócio garantir um excelente
retorno financeiro para a concessionária. por Eliane Nunes
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Esse é um mercado
competitivo e faz a
diferença quem inova

Foto: toyota

A

última edição da ABRADIT News abordou o tema dos acessórios originais Toyota do ponto de vista do produto e do cliente,
da possibilidade de personalizar o veículo e deixá-lo com a “cara
do dono”. Desta vez voltamos ao assunto, mas para falar da importância dos acessórios no mix de produtos da concessionária e no
papel desses itens no faturamento dos dealers.
E especialistas apontam que esse é um dos caminhos para aliviar a crescente preocupação com as margens de veículos novos.
Segundo pesquisa divulgada no primeiro semestre pela consultoria Roland Berger Strategy Consultants essa pressão sobre as margens tira o sono de 42% dos comerciantes.
“Nas marcas de volume, a empresa não aufere seu lucro na venda
do veículo novo, mas na venda dos agregados, como seguro, financiamento e lógico, acessórios”, conta Mariana Maia, do Grupo Saga, que
conta com 47 concessionárias, sendo duas da marca Toyota que ficam
em Goiânia e Anápolis (GO). Segundo ela, na Toyota a margem de
veículos novos é um pouco melhor que nas marcas de grande volume,

mas ainda assim é preciso apostar nas alternativas que possam melhorar a performance
da empresa.
“Somos bem agressivos na venda de acessórios, pois acrescenta ao nosso faturamento e margem do departamento de peças, o
que ajuda no atingimento do nosso índice
de absorção. ”, explica. E essa estratégia tem
toda lógica. A pesquisa da Roland Berger

apontou também que três áreas deverão ganhar mais peso no negócio de distribuição
de veículos, com aumento na participação
no lucro: 30% em serviços, 24% em peças e
acessórios e 22% em veículos usados.
De acordo com Mariana o que diferencia
uma concessionária de outra, além do atendimento, são as vantagens que são oferecidas
aos clientes. “Ter uma grande variedade de
acessórios é importante, pois muitos clientes

gostam de incrementar seu veículo e deixá-lo
diferenciado esteticamente, enquanto outros
são mais focados em segurança, e enxergam
esses itens como benefícios”, conta ela destacando que o departamento que vende acessórios nas unidades da Saga Motors chama-se Centro de Benefício ao Cliente.
É claro que às vezes essa visão do acessório como um benefício não é automática e é
preciso uma estratégia extra da concessionária para mostrar a importância de se adquirir itens originais. “Há dois anos, um cliente
nosso colocou em sua Hilux um engate do
mercado paralelo, fora da concessionária e o
chassis do veículo empenou. Sempre que encontramos resistência de algum outro cliente, geralmente devido ao preço, mostramos a
foto desse caso”, conta Mariana.
Segundo ela toda essa estratégia da Saga
de ser agressiva na venda de acessórios é bem
sucedida inclusive porque encontra respaldo
na montadora. “Essa meta da área de planejamento de acessórios da Toyota de lançar de 15
a 20 novos itens por ano é fundamental porque esse é um mercado competitivo e quem
faz a diferença é quem inova”, conclui.
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Quais os caminhos percorridos
pelos veículos Toyota entre a
saída da linha de produção e
o showroom das cerca de 150
concessionárias distribuídas
pelo Brasil? Conheça os desafios
logísticos que a montadora e os
seus parceiros enfrentam para
garantir que a entrega dos carros
seja feita de forma ágil e segura.
por Eliane Nunes

Próxima
parada:
showroom

E

capa Próxima parada: showroom

m junho deste ano a revista Automotive Logistics fez um verdadeiro raio- x
dos desafios que a Toyota do Brasil juntamente com seus parceiros enfrenta
para fazer com que veículos cheguem
da origem ao destino, no menor tempo
possível, sempre buscando-se a otimização dos custos e a integridade dos bens
transportados. E não foi por acaso que
o trabalho da diretoria de Controle de
Produção e Logística da Toyota, liderada pelo engenheiro Celso Simomura,
foi pauta da publicação. O processo realizado pela montadora e seus parceiros
estratégicos é verdadeiramente um case
de sucesso.
Precursora de marcos de gestão como
o Toyota Production System (que destaca
o foco total na qualidade) e o Just in Time
(princípio onde a demanda puxa a produção minimizando os custos com estoque),
a empresa vem aprimorando ainda mais
as engrenagens de todo o processo logístico, inclusive para lidar com o aumento
de volume proporcionado pela entrada no
mercado de compactos através do Etios.
Com o lançamento do modelo, que é fabricado em Sorocaba, no interior de São

Paulo, as vendas da Toyota do Brasil cresceram 55% de 2012 para 2013.
O maior desafio, que não é exclusividade da Toyota e tampouco da indústria automotiva, são as distâncias continentais
entre as diferentes localidades do Brasil,
além da absoluta preponderância do modal rodoviário para o transporte de cargas
no País. Por exemplo, com a extensão da
costa brasileira, seria razoável que se investisse na navegação de cabotagem (que
liga portos de um mesmo país), mas a infraestrutura portuária é limitada e já impõe dificuldades o suficiente às operações
de comércio exterior.
Já no que diz respeito ao transporte
ferroviário, além da malha ser quase que
insignificante, é prioritariamente focada
no transporte de commodities, ligando,
por exemplo, áreas produtoras de grãos a
portos exportadores.
Conforme a matéria feita pela Automotive Logistics, mesmo com todas as
dificuldades inerentes, a Toyota do Brasil
vem conseguindo melhorar a sua ‘precisão
e eficiência de entrega de métricas’ através
da utilização de uma logística mais enxuta.
E para que todo esse sistema funcione

Do Brasil e para o Brasil
Indústria Brasileira

No país são dois os polos de onde a Toyota distribui veículos prontos “Made in Brazil” com destino ao mercado brasileiro: a planta de Indaiatuba
(IDT), de onde terão saído, até o final de 2014, 65
mil unidades do Corolla, e a planta de Sorocaba
(SOR), que até o final do ano terá abastecido o
mercado com 66 mil unidades do modelo Etios.
Essa operação, desde a linha de montagem e a gestão de pátio das duas plantas que ficam no interior
de São Paulo, é realizada pela Brazul Transportes de
Veículos. Segundo o diretor operacional da empresa, Pascual Oliveros Doong, “os processos de gestão de pátio representam um avanço em termos
tecnológicos, já que permitem total rastreabilidade
em todas as fases do processo até a entrega final
às revendas”. Parte do transporte de IDT e SOR até
as concessionárias é compartilhado pela empresa
Tegma Gestão Logística.
Com destino ao mercado argentino, saem anualmente, por carretas, 13 mil unidades do modelo
Corolla da planta de Indaiatuba e 20 mil veículos
Etios da planta de Sorocaba.

Nipponsei

A Toyota do Brasil também gerencia a distribuição dos cerca de
9,6 mil veículos/ano que são importados da Terra do Sol Nascente: RAV4, Camry e Prius, além dos
modelos da marca Lexus, divisão
de luxo da Toyota. Essas unidades
chegam ao Brasil depois de um
transit time médio de 42 dias entre o Porto de Nagoya (Japão) e o
Porto de Vitória (ES). Esse transporte é feito em navio tipo ro-ro
(roll-on/roll-off),
embarcação
com porão praticamente horizontal equipada com rampa onde
o embarque e desembarque é feito com os veículos rodando.
Após a nacionalização, ou seja,
depois do processo efetivo de
importação, esses produtos recebem, no patio apropriado para
as CBU (Completely Built Units),
itens como etiquetas de vistoria,
extintor de incêndio, entre outros
que são necessários para adequação à legislação local. Essa operação é coordenada pela Tegma.

Cegonheira
carregada no pátio
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Foto: divulgação Brazul

Hecho em Argentina

A Toyota do Brasil responde ainda pelo delivery de cerca de 56 mil unidades das picapes Hilux e
SUVs SW4, ambos os modelos fabricados na planta de Zárate, na Argentina. A porta de entrada
desses veículos é o Porto Seco de Uruguaiana (RS), onde chegam cerca de 30 caminhões por
dia. Após desembaraço aduaneiro as unidades seguem de cegonheira por mais de 600 km até
o centro de distribuição da Toyota localizado na também gaúcha cidade de Guaíba.
No entreposto, que é gerenciado pela Tegma, os veículos recebem etiquetas de inspeção e
extintores de incêndio, entre outros itens necessários ao atendimento da legislação brasileira.
Assim como os veículos de produção nacional, dependendo do destino os veículos podem
fazer uma escala em São Bernardo do Campo, no pátio de alguma transportadora, para consolidação da carga e otimização do transporte. A partir de Guaíba, parte das Hilux e SW4 são
transportadas pela Brazul até o destino final.
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Fluxo Logístico dos Veículos
TDB/SOR - TASA
20 mil unidades/ano
18
5 dias de transit time
Etios
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15
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Uruguai

TASA

TMC - TDB/VIT

9,6 mil unidades/ano
42 dias de transit time
Camry, RAV4, Prius e linha Lexus

TASA - TDB/GUA
56 mil unidades/ano
55
3 dias de transit time
Hilux e SW4
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Corporation (Japão)
(Japão)
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Toyota do
do Brasil/Planta
Brasil/Planta de
de Indaiatuba
Indaiatuba (SP)
(SP)
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TDB/SOR -- Toyota
Toyota do
do Brasil/Planta
Brasil/Planta de
de Sorocaba
Sorocaba (SP)
(SP)
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Toyota do
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de Distribuição
Distribuição de
de Guaíba
Guaíba (RS)
(RS)
TDB/VIT
TDB/VIT -- Toyota
Toyota do
do Brasil/Centro
Brasil/Centro de
de Distribuição
Distribuição de
de Vitória
Vitória (ES)
(ES)
TASA
TASA -- Toyota
Toyota Argentina
Argentina S/A
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adequadamente é fundamental que o processo seja verificado
sempre. “Nossa filosofia combina gestão da produção que está focada na satisfação do cliente e uma cultura de melhoria contínua.
Todas as atividades e iniciativas da Toyota do Brasil levam em conta essa premissa fundamental”, explica Simomura.
De acordo com o Gerente de Logística da Toyota do Brasil, o engenheiro Carlos Yamana, a empresa usa o transporte rodoviário em praticamente 100% da distribuição de veículos. “A exceção são os carros
com destino a Manaus já que parte do frete é feito através de barcaças
que percorrem o Rio Amazonas. Esse é o caso com maior tempo de entrega. A viagem pode levar, conforme a época, de 16 a 20 dias”, explica.
Segundo ele, outro importante componente do processo logístico da Toyota é a consolidação, que embora possa alterar o transit
time, garante a viabilidade do frete em termos de custo. “Dependendo da localização, antes de seguirem para o destino final os veículos podem ser levados para os pátios das transportadoras para
consolidação da carga inclusive com veículos de outras marcas”,
ressalta Yamana.

Transit time

Ainda que boa parte das vendas tenha como destino a região Sudeste, a Toyota calcula a distância média do frete levando em conta,
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capa Próxima parada: showroom

além do percurso da fábrica até o destino, a
capacidade de carga da carreta que varia de
acordo com o modelo e a demanda do mercado propriamente dita, ou seja, 1,2 mil km
para o Etios, 1,5 mil km para o Corolla e 2,3
mil km para a Hilux e a SW4. Considerando-se que uma carreta pode percorrer entre
500 e 600 km por dia, o transit time médio
é de cinco dias para os sedans e hatchs feitos
no Brasil e sete dias para as picapes e SUVs
feitas na Argentina.
Devido às grandes distâncias, garantir
o cumprimento desses prazos médios é
um dos grandes desafios enfrentados pela
Toyota. Por isso, como forma de melhorar
a sua eficiência logística, a empresa está trabalhando na implantação de um sistema de
rastreabilidade que estará em operação até o
início do próximo ano. “O dealer vai poder
enxergar na tela do computador a exata localização do veículo”, conta Carlos Yamana.
“Esta vai ser uma ferramenta importantíssima para a rede, não apenas para que se
possa coordenar melhor a operação para
receber os veículos, mas também para que
se possa dar uma posição mais assertiva
para os clientes que muitas vezes ficam ansiosos aguardando o carro novo”, destaca o
diretor da ABRADIT, Paulo Cezar Araújo.
Pode-se dizer que esta será uma segunda fase do sistema implementado em 2012
que garante às operadoras a possibilidade
de identificar vagas no pátio, acessar informações de faturamento e planejar a composição das cargas, aumentando a eficiência do processo mesmo com o significativo
aumento de volume.

gurança ao trafegar, sempre que possível os
profissionais buscam desviar de situações
que possam resultar em danos aos veículos.
Outro importante componente do planejamento logístico diz respeito à segurança da carga propriamente dita, com
medidas como a programação de horários
e escolha de caminhos. “Antes não era comum o roubo de carros sem placa, mas hoje
isso é uma realidade, e acontece tanto no
momento do desembarque da carga no dealer como também em postos de combustível no caminho”, explica Carlos Yamana.
De acordo com ele, algumas estradas são
rodeadas de fazendas com milhares de
hectares o que facilita a ocultação de qualquer veículo. “Em alguns casos, pode ser
recomendada a contratação, por parte da
concessionária, de empresa de segurança
com agentes armados para acompanhar o
desembarque dos veículos”, acrescenta.
Muito embora o transporte dessas
cargas é segurado, é dispensável lembrar
a dor de cabeça que isso pode gerar.
No momento que o carro vai para a concessionária, na maioria dos casos, o veículo já tem um dono, ou seja, um cliente ansioso para emplacar e estrear o seu
carro novo.

Ainda que não aconteça nenhum imprevisto, o transporte de veículos já é suficientemente desafiador. “Cada veículo faturado
pela Toyota tem o transit time definido, ou
seja, o tempo que o carro deve chegar na
revenda. E nós temos que conciliar essa
missão com a legislação atual que, visando
a maior segurança nas estradas, determina,
por exemplo, que o carreteiro deve descansar após cada quatro horas de trabalho”, explica Pascual Doong, da Brazul.
De acordo com Oswaldo Dal Col Filho,
Gerente Comercial da Tegma, empresa
que é uma das operadoras logísticas da
Toyota no Brasil, outro grande desafio
diz respeito à legislação, seja com relação
à regulamentação do horário de trabalho
de motoristas como também à restrição
de horário de circulação de carretas nas
principais capitais do país. “Existe também uma crescente pressão sobre os custos logísticos devido às restrições operacionais, como estradas em estado de
conservação precário que aumentam de
custo de mão de obra e dos combustíveis
ou mesmo áreas de alta complexidade logística, como a região Norte (Manaus),
que exige transporte multimodal”, acrescenta o executivo.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
VANTAGENS

Do pátio para o
showroom: os grandes
desafios

Depois de faturados, os veículos começam o
percurso entre o pátio da transportadora ou
do centro de distribuição para o showroom
dos dealers. E essa é uma etapa crucial do
processo logístico que está sujeita aos mais
diversos fatores. “As condições de rodagem
e roubos de veículos são apenas algumas das
preocupações que integram todo esse planejamento”, destaca Carlos Yamana.
Segundo ele, o trabalho inclui o estudo da rota das cegonheiras da origem até
cada uma das concessionárias e envolve
providências como, por exemplo, solicitar
a poda de árvores juntos às prefeituras a
fim de evitar que galhos arranhem a pintura ou amassem a lataria dos carros. “Não é
à toa que é possível ver carreteiros fazendo zigue-zague na pista”, lembra Pascual
Doong, da Brazul Transporte de Veículos.
Segundo ele, embora a prioridade seja a se-
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Soluções em Lubrificação

São Bernardo do Campo voltará a ser sede corporativa da Toyota no Brasil

São Bernardo do
Campo voltará a ser
sede corporativa da
Toyota no Brasil

por Eliane Nunes

No início de 2015 as áreas que hoje ocupam o escritório
de São Paulo voltarão a funcionar no ABC Paulista
estreando um processo de três anos que vai garantir,
inclusive, a criação de um Museu da Toyota do Brasil.
Nos próximos meses a Toyota do Brasil voltará a concentrar

suas áreas corporativas e comerciais na planta de São Bernardo
do Campo. O retorno da estrutura que hoje está alocada em São
Paulo, previsto para fevereiro de 2015, será o primeiro de três passos que visam tornar a unidade localizada no ABC Paulista a sede
corporativa da Toyota no País.
De acordo com o Gerente Geral de Vendas, Treinamento e Desenvolvimento de Rede da Toyota, Vladimir Centurião, esse caminho de
volta às origens – as áreas que compõem o SPO foram para a capital
em 2001 – vai ser fundamental para aprimorar a comunicação entre
departamentos estratégicos da empresa. “Por mais que existam diversos meios de contato, faz toda diferença poder a qualquer momento
falar pessoalmente com os profissionais do Jurídico, da Engenharia,
de Pós-Vendas ou de qualquer outra área”, destaca Centurião.
Segundo o Gerente Geral de Administração, Wagner Meucci, a
ida para São Paulo, há 13 anos, atendeu uma demanda específica
de empresa de desvincular a sua imagem do Toyota Bandeirantes,
versão brasileira do Land Cruiser, lançada no Brasil em janeiro de
1958, com produção local de maio de 1962 a novembro de 2001.
“Agora já temos a nossa imagem consolidada e atrelada a um produto moderno e campeão de vendas como o Corolla”, explica
Meucci, reiterando que a maior sinergia entre as áreas é mandatória para os planos de crescimento que a Toyota tem.

Projeto da nova área em S.B.C.
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Três passos

Os três passos que levarão à consolidação da unidade de São
Bernardo do Campo como a sede corporativa da Toyota do Brasil
deverão ser implantados até 2017. A primeira etapa – a mudança
da estrutura do SP Office para o ABC envolve cerca de 200 colaboradores. Para recebê-los, a empresa está promovendo uma grande
reformulação no prédio existente em frente ao Centro de Treinamento. O local vai ganhar 1500m² de modernos escritórios, salas
de reunião, além de toda a infraestrutura necessária para abrigar as
salas da presidência e da vice-presidência. O novo espaço vai contar
ainda com uma área de convivência equipada com um lago que será
habitado por carpas.
O segundo passo, cujo cronograma ainda não foi definido, envolverá cerca de 50 colaboradores, basicamente das áreas corporativas
de Produção de Indaiatuba, como Engenharia de Produção, QD
(Divisão de Qualidade), TPS Team (Sistema Toyota de Produção
Team) e PCL-LPED (Controle de Produção / Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento). Já o terceiro passo vai incluir, entre outras
novidades, a criação de um novo Centro de Treinamento e um Museu da Toyota, que vai recontar a história da empresa no Brasil.
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Comissão de Logística da ABRADIT

Braço direito nas
operações
logísticas da Toyota
por ELIANE NUNES

Comissão em
visita à Guaiaba

Estabelecida em outubro de 2012, a Comissão de Lo- nho) qualitativos e quantitativos e abordamos os pontos
gística da ABRADIT vem construindo uma trajetória
de muito aprendizado ao longo desses dois anos de atividade. Criada com o objetivo de discutir os vários fatores que impactam no planejamento e na logística da
entrega de veículos para toda a rede de concessionárias,
a comissão tem tido um importante papel no sentido
de reunir informações que visem à melhoria contínua
(Kaizen) das operações logísticas da Toyota do Brasil.
Atualmente a comissão conta com quatro membros
permanentes: Sorte (São Bernardo do Campo/SP), Espaço (Curitiba/PR), Kurumá (Vitória/ES) e Toyolex
(Recife/PE), mas segundo o diretor executivo da
ABRADIT, Paulo Cezar Araujo, a cada reunião trimestral procura-se contar com a presença de convidados
que possam, compartilhando seus problemas pontuais,
ajudar na melhoria dos processos. “Nesses encontros
discutimos os KPIs (indicadores-chave de desempe-

levantados pela rede”, explica o executivo.
Ele conta ainda que no encontro são avaliados os relatórios das atividades Genchi Genbutsu, ou seja, de verificação in loco. Uma dessas atividades foi a visita, no último
dia 05 de Setembro, ao Centro de Distribuição de Guaíba
(RS), local onde chegam as picapes Hilux e as SUVs SW4
vindas da Argentina para abastecer o mercado brasileiro.
“Surpreendeu-nos a qualidade de como são recebidos e
embarcados os veículos”, destaca Paulo Cezar lembrando
que a rede também vem demonstrando grande cuidado
em como receber os veículos nas concessionárias.
Além dos quatro membros efetivos da Comissão de Logística da ABRADIT, participaram da visita dois dealers
convidados, nove executivos da Toyota, além de três representantes da Seguradora Tokio Marine. A próxima reunião
da Comissão será em novembro na Planta de Sorocaba
com a finalidade de avaliar o embarque do Etios.

COMISSÃO DE LOGÍSTICA

Tokio Marine
Tegma Transportes
Brazul Transportes
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ABRADIT
Paulo Cezar Araujo
Diretor Executivo
Roberto Merulla
Diretor de Pós-Vendas
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José Ricardo Gerente de Vendas
Saito Gerente/Kaizen
Elisabete Chefe Seção/ Kaizen
Keyla Analista / Distribuição
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Antonio Bordin Neto Espaço Motors (PR)
Mauro Figueira Sorte Veículos (SP)
Marcelo Ferreira Toyolex (PE)
João Batista Moraes Kurumá (ES)
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TDB LOGÍSTICA
Celso Simomura Diretor
Carlos Yamana Gerente
Enio Chefe Dpto.
Yan Engenheiro

COBERTURA 24º Congresso da Fenabrave

Importância do
pós-venda dá o tom
do 24º Congresso
da Fenabrave

O encontro, realizado nos dias 13 e 14 de agosto
em Curitiba (PR) teve como tema a superação.

por Viviane Favretto

Pós-vendas
deu o tom do
24º Congresso
Fenabrave
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COBERTURA 24º Congresso da Fenabrave

O

continua fazendo escola. De acordo com
Frank Gundlach, diretor de pós-vendas
da Toyota do Brasil, o giro médio na rede
Toyota é de 80% no primeiro ano.

Toyota: mais uma vez
entre as mais desejadas

Flávio Meneghetti,
presidente da
Fenabrave; Luiz
Carlos Andrade
Junior, vicepresidente
executivo da
Toyota do
Brasil; Pedro
Schwambach,
presidente
da Abradit;
e Alarico
Assumpção
Jr, presidente
executivo da
Fenabrave e
coordenador geral
do congresso.

Na abertura do 24.o Congresso
Fenabrave & ExpoFenabrave, no Expo
Unimed Curitiba, dia 13 de agosto, a
Toyota recebeu mais um troféu. Na
realização da 19.a Pesquisa Fenabrave
de Relacionamento com o Mercado, em
julho, os concessionários de todo o país
votaram nas marcas mais desejadas,
em cinco categorias. A Toyota
conquistou o segundo lugar entre os
“automóveis e comerciais leves”.
O troféu foi entregue pela direção da
Fenabrave ao vice-presidente executivo
da Toyota do Brasil, Luiz Carlos Andrade
Junior, e a Pedro Schwambach,
presidente da ABRADIT. Na ocasião o
dirigente ressaltou a importância do
congresso e a participação de gestores
e funcionários das concessionárias.
Segundo Evandro Luiz Maggio,
diretor de Planejamento de Vendas,
Produto e Marketing da Toyota, a marca
costuma figurar entre as mais desejadas
“muito em função da forma como se
relaciona com os concessionários”.
Ele destaca que a montadora trabalha
em conjunto com a rede, discutindo
dificuldades e oportunidades.

Na prática

O presidente do Grupo Canopus, Marcos
Roberto Cruz, participou do congresso da
Fenabrave e levou sua equipe para mostrar
a experiência da empresa com o pós-vendas. O grupo vende carros (6 Concessionárias Toyota) e motos em oito estados
(Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Pará,
Maranhão, Distrito Federal, Rio de Janeiro
e São Paulo) e uma equipe multidisciplinar
analisou uma Concessionária de motos do
grupo e implementou ações de melhoria
de gestão do pós-vendas.
Os problemas eram alto custo de mão de
obra, baixos valores cobrados dos clientes,
alto investimento em infraestrutura e escassez de pessoal qualificado. Isso sem falar
das falhas no atendimento, com tempo de
espera muito grande e falta de sincronismo
das equipes. Os objetivos passaram a ser a
manutenção dos clientes e o aumento do
ticket médio. Para chegar lá, 22 colaboradores foram para o treinamento.

Fotos: Marcos Alves/Divulgação Fenabrave

setor da distribuição de veículos, reunido em Curitiba
(PR) nos dias 13 e 14 de
agosto no 24.o Congresso Fenabrave, ouviu dos
especialistas que as perspectivas para a
economia, pelo menos até o fim de 2016,
não são as melhores. Mas como negócios
são estabelecidos para a vida toda e devem
sobreviver aos bons e maus momentos,
inclusive à baixa rentabilidade na venda
de novos, eles alertam que se o concessionário quiser sobreviver, terá que cuidar de
todos os departamentos: venda de novos,
de usados, peças e acessórios e, sobretudo,
do pós-venda.
E justamente “pós-vendas” foi o que mais
se ouviu nesses dois dias. Ao que tudo indica, é aí que está o caminho para aumentar
a lucratividade. E os números comprovam
que esse é um caminho que muitos concessionários não têm trilhado com sucesso. Segundo estatísticas apresentadas na ocasião,
a retenção está muito baixa, mesmo no primeiro ano quando os modelos ainda estão
em garantia, girando em torno de 65%.
Embora esses indicadores sempre possam melhorar, essa é uma área que a Toyota

36 abradit news

Uma medida simples foi oferecer ao cliente que chegava à concessionária um check list de 21 itens. Nessa checagem apareciam problemas a serem resolvidos e o cliente era comunicado e autorizava
ou não o serviço. Os resultados apareceram. O faturamento com peças, acessórios e serviços cresceu 57% de 2012 para 2014. No mesmo período, o valor do ticket médio da oficina passou de R$ 109
para R$ 150, um crescimento de 36,8%. A metodologia está sendo
implantada agora em concessionárias de Mato Grosso, Rondônia,
Amazonas e Distrito Federal.
De acordo com Cruz, presidente do Grupo Canopus, a meta é que
a receita do pós-venda cubra 50% das despesas fixas da concessionária
em três ou quatro anos. Parece bom? Pode e deve ser muito melhor.
Segundo o consultor Sérgio Gomes, a margem de lucro do pós-venda
é até três vezes maior do que da venda de veículos. E a equação resultado pós-venda dividido por despesas administrativas e estruturais
deve dar 1 ou mais. Quando isso acontece, a receita do pós-venda está
pagando todas as despesas fixas da concessionária.

O evento

O 24.o Congresso Fenabrave foi realizado em Curitiba pela terceira
vez. O evento é o maior do setor na América Latina e o segundo maior
do mundo. Alarico Assumpção Júnior, coordenador do evento e diretor da Fenabrave, comemora a participação recorde. Foram 3.900
profissionais do setor reunidos dois dias na capital paranaense.
O tema do evento, este ano, foi a superação. O presidente da
Fenabrave, Flávio Meneghetti, deu o recado: “Precisamos unir esforços em prol da superação”. Segundo ele, as concessionárias do país
enfrentam redução das receitas e das margens.
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Toyota e rede fazendo a diferença

Toyota e rede
fazendo a diferença

por Eliane Nunes

cada vez mais as empresas vêm sendo co- áreas de manguezais, preservação do habitat e dos ecossistemas
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associados ao peixe-boi-marinho – mamífero aquático mais ameaçado do Brasil –, e o desenvolvimento de negócios sustentáveis
ligados à pesca e ao turismo responsáveis dentro da APA. A ideia
é que o projeto seja autossustentável em um período de dez anos.
Acreditando na seriedade de ações e dos profissionais envolvidos,
a Fundação Toyota vai continuar apoiando e investindo em projetos
que formem, conscientizem e multipliquem os ótimos resultados
como os que que têm sido apresentados, ano após ano”, ressalta
Ricardo Bastos, diretor-presidente da Fundação Toyota do Brasil.
Voltado para a área socioeducacional um dos destaques é o projeto
Ambientação, que é realizado por meio de parceria com as prefeituras de Indaiatuba (SP), Guaíba (RS) e instituições de Sorocaba (SP),
e capacita crianças, jovens e profissionais a disseminar práticas sustentáveis. Na rede municipal de ensino, por exemplo, alunos e representantes são desafiados a reduzir o consumo de recursos naturais e
a implantar gerenciamento de resíduos nas unidades que atuam. Em
Indaiatuba, o projeto já contribuiu com a economia de R$ 70 mil aos
cofres públicos e reduziu em 50% o consumo de recursos naturais
nas escolas. Desde 2008, a ação já envolveu mais de 415.000 pessoas.
“O Ambientação torna crianças e jovens agentes multiplicadores de práticas sustentáveis, entre suas famílias e comunidades,
ampliando a consciência ambiental de cada cidadão e, consequentemente, colaborando com ações efetivas, focadas na preservação dos recursos naturais, que estão escassos”, explica George
Costa e Silva, diretor-executivo da Fundação Toyota do Brasil.

ECOlogia na rede
As diversas atividades feitas pela Toyota do Brasil – com a aplicação de princípios de sustentabilidade em todas as suas unidades
no país, assim como as ações da Fundação Toyota encontram
eco na rede de concessionárias da marca. “A começar pela própria política ambiental gerenciada pela ABRADIT, os distribuidores Toyota no Brasil estão comprometidos com princípios como
prevenção à poluição, redução do consumo de recursos naturais
e correta destinação dos resíduos gerados nas suas atividades”,
destaca o diretor executivo da associação, Paulo Cezar Araújo.
Nas duas unidades da Saga Motors, em Goiânia e Anápolis
(GO), essa política ambiental é chamada de Saga Verde, que
foi criado em 2009. Segundo Mariana Maia, gerente geral das
unidades, o programa traz melhorias ao ambiente de trabalho
e garante a conscientização dos colaboradores. ” Além disso,
gera lucro para a nossa operação, com a geração de resíduos,
que são devidamente separados para serem reciclados ou descartados de forma que não agridam o meio ambiente”, explica
ela lembrando que cada unidade do grupo envolve os funcionários para atingir as metas para redução de água e energia.
“Entendemos que uma empresa não pode existir somente para
gerar lucro para os acionistas, mas que precisa cumprir seu papel
de responsabilidade social, gerando benefícios para a comunidade e seus colaboradores, que acabam levando esses valores para
dentro de suas casas. Isso é muito gratificante”, conclui Mariana.

Fotos: divulgação

bradas por adotar e divulgar práticas de
responsabilidade social na sua gestão. Não
apenas no Brasil, mas em todo o mundo, a Toyota tem esse princípio arraigado em sua cultura organizacional atuando nas mais diversas frentes como Meio
Ambiente, Educação, Assistência Social e
Voluntariado. No Brasil essa atuação se intensificou há cinco anos com o início das
atividades da Fundação Toyota do Brasil.
Constituída para ser o braço social da
Toyota no Brasil, a entidade foi instituída em 2009 com o objetivo de focar em
ações de conservação ambiental, formação
de cidadãos, além de unificar, incorporar
e ampliar todas as iniciativas sociais que a
montadora desenvolve desde sua chegada
ao Brasil, em 1958. Para isso, a instituição
mantém dois tipos de atuação: projetos nacionais e projetos locais.
São dezenas de atividades realizadas pela
Toyota ao longo das últimas décadas. Este é
o caso do Projeto Arara Azul em que a Toyota está presente através de picapes Hilux
utilizadas para o monitoramento dos ninhos. A fundação também financiou a construção do Centro de Sustentabilidade do
Instituto Arara Azul, em Campo Grande
(MS), o qual é agora a sede do Instituto e,
ao mesmo tempo, objetiva garantir a perenidade das ações da entidade de forma que ela
se torne economicamente autossustentável.
“Com o apoio logístico da Toyota foi
possível chegar até regiões de difícil acesso e ampliar nosso monitoramento de ninhos do projeto. O número de araras-azuis
está crescendo. O objetivo final é tornar
a reprodução autossustentável, por meio
das ações dos biólogos do Instituto”, explica Neiva Guedes, bióloga idealizadora do
projeto e responsável pelo Instituto Arara
Azul. Neiva é a personagem da sessão “Palavra do Cliente” desta edição da ABRADIT
News. Confira na última página da revista.
Outro importante projeto ligado à preservação do meio ambiente é realizado
em parceria com a Fundação SOS Mata
Atlântica: o projeto Toyota APA Costa dos
Corais totaliza mais de 413 mil hectares
de área de proteção ambiental (APA) que
abrange oito municípios em Alagoas e três
em Pernambuco. As prioridades são conservação dos recifes de corais, proteção das

notas: giro/ mundo
por

notas: giro/ mundo

Eliane Nunes

anunciaDA A terceira
edição do TOYOTA Dream Car Art Contest

Lexus

Esta será a segunda vez que a marca Lexus terá
um estande exclusivo no Salão do Automóvel de
São Paulo. Assim como a Toyota, a divisão de
luxo da montadora participará do salão com um
estande padrão global, que conta com um painel
em LED de altíssima definição, além da exibição da sua linha de veículos, desde o modelo de
entrada ate o seu ícone o IS 250 F Sport (foto).

A Toyota participou de 04 a 06 de
Setembro da 10ª edição do Salão
Latino-Americano de Veículos
Híbridos e Elétricos, realizada em
São Paulo. Em um estande de
160m² a Toyota expôs o Prius,
veículo híbrido mais vendido do
mundo, e o Lexus CT200h, ambos
comercializados no Brasil desde
janeiro de 2013. Outra atração foi
o display explicativo que mostra
visualmente o funcionamento
da tecnologia híbrida.
Líder global em vendas no
segmento, a Toyota já comercializou
6,5 milhões de veículos híbridos
em todo o mundo desde 1997.
Desse total, a família Prius é
responsável por cerca de 5 milhões.
No mercado norte-americano,
por exemplo, a Toyota possui
mais de 60% do market share.
O efeito ambiental desse número
impactou em uma redução de
mais de 42 milhões de toneladas
de CO2, em comparação com
o que teria sido emitido por
veículos a gasolina de tamanho
e desempenho semelhantes.
Atualmente, a marca tem em
seu line-up 19 modelos, que
contemplam a marcas Toyota e
Lexus. No entanto, até o final de
2015 outros 15 devem ser lançados,
aumentando ainda mais a gama.

Origami inspira estande global da Toyota
que chega ao Salão do Automóvel de São Paulo

Pela primeira vez, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, cuja 28ª edição acontece de 30 de Outubro a 09 de Novembro de 2014, contará com um estande de padrão Global
da Toyota. No evento, a Toyota apresentará o mesmo conceito que foi mostrado em salões
como o de Genebra, Tóquio e Frankfurt. “The Wave” ou “A Onda” tem design inspirado no
Origami, arte secular japonesa de dobrar papel para criar imagens, e apesar de relativamente
simples, mostra dinamismo e vibração, justamente como pedia o briefing do projeto: o estande tinha que impressionar e mostrar a força da marca Toyota.
De acordo com o Gerente Geral de Marketing da Toyota do Brasil, Roger Armellini, o novo
design do estande foi desenvolvido para dar aos visitantes uma experiência diferenciada de
contato com tudo o que está por trás da marca Toyota: “Reforçar junto aos clientes a percepção de qualidade, durabilidade, confiabilidade e a preocupação em criar uma sociedade
melhor através da resolução de questões ambientais, sempre através de diversas ações interativas e surpreendentes. Enfim, queremos provocar sorrisos”, explica.
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foto divulgação: Toyota

TOYOTA É
DESTAQUE EM
SALÃO DE VEÍCULOS
HÍBRIDOS E
ELÉTRICOS

O Toyota Dream Car Art Contest, concurso infantil de desenho, que pode levar vencedores
para o Japão chega a sua terceira edição no
Brasil. Com o tema “O carro dos sonhos” a iniciativa tem o objetivo de estimular a criatividade e trabalhar a educação no trânsito junto aos
jovens. O concurso irá premiar vencedores em
três categorias por faixa etária: de quatro a sete
anos, de oito a 11 anos e de 12 a 15 anos.
Dividido em duas etapas – nacional e internacional -, o concurso selecionará os três
melhores desenhos de cada categoria. Na etapa nacional, os vencedores ganharão tablets,
iPod®, vídeo games e câmeras fotográficas.
Além disso, representarão o Brasil na etapa internacional, concorrendo com representantes
de 84 países em que a Toyota está presente.
Os vencedores dessa etapa irão ao Japão para
conhecer a matriz da empresa.
Os interessados poderão efetuar a inscrição
pela internet, acessando o endereço www.toyotadreamcar.com.br a partir de 1º de outubro até
15 de dezembro. Neste ano, os participantes poderão entregar seus trabalhos também por correspondência no endereço descrito no site ou
em qualquer concessionária Toyota no Brasil.
Em 2013 os vencedores do 1º lugar em cada
categoria foram:
Categorias:
A (4 a 7 anos) – Samuel Gallo – Sorocaba/SP
B (8 a 11 anos) – Eidy Oyaizu – Marília/SP
C (12 a 15 anos) – Maira Del Picchia Saito –
Campo Grande/MS
Confira a lista completa de ganhadores no
http://toyotadreamcar.com.br/vencedores/

ABRADIT News com você no Reino do Marrocos

Marrakesh

ABRADIT News com você
no Reino do Marrocos

A ex-capital marroquina encanta com a
Medina, que guarda o palácio real, a famosa
Praça Jamaa El Fna (inúmeros músicos, dançarinos, contadores de história, vendedores
de todo tipo de mercadoria, bancos, carruagens de passeio, encantadores de cobra,
macacos treinados, e do mais chique café a
barracas de rua), mercados de rua espalhados
por todos os cantos, palácios de arquitetura
impressionante e centenária, dezenas de mesquitas e os esverdeados jardins de Marrakesh.
São quase mil anos desde sua fundação
(1062), é um dos pontos fortes para o turismo do Marrocos e ponto de partida para
diversas atrações do país, pois está localizada próxima às montanhas Atlas, campos de
produção do famoso óleo de Argan, praias e
muito mais.
Conhecida também como “Cidade
Vermelha”, com uma infinidade de telhados rosados e antenas de televisão e o brilho do incessante sol marroquino.

Parafraseando a promoção da Toyota “Etios com Você” que
vai levar cinco clientes para a final do mundial de clubes, a
Toyota Cup, no Marrocos, nesta edição a ABRADIT News leva
você para uma viajem pelas magias e encantos das paisagens e
da cultura marroquinas. Monte seu camelo e boa viagem!

DESTAQUES:
Museu Dar Si Said ( perto do Palácio

Os Souks
(mercados) em
Marrakesh

Melhor época

Em cada uma das cidades dos Marrocos, há sempre algo incomum, exótico, charmoso e mágico para explorar.
A charmosa Casablanca é famosa pela Mesquita Hassan
II – a terceira maior do Mundo e pelo romântico filme que leva
o nome da cidade.
Rabat, a capital do país, mantém muito de seu histórico passado.
Meknes com suas fantásticas muralhas, de onde se viam partir as caravanas para a conquista das montanhas Atlas.
Fez, coração simbólico e cultural do Marrocos, é a maior e
uma das mais atraentes cidades medievais do mundo.
E Marrakesh, velha capital imperial do sul do Marrocos,
mantém uma sedução de séculos com suas construções de
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terracota, os mercados labirínticos da
Medina, e a alucinante Praça Djemaa El-Fna.
Marrakesh (grafia inglesa) ou Marrakech (grafia francesa) (significa “Terra
de Deus” na língua do povo que habita as
montanhas da região, os Berbers).

Compra perfeita

Não há melhor lugar para presenciar,
participar e se divertir com a mundialmente famosa pechincha marroquina.
Mas saiba que você nunca irá superar um
marroquino na arte de negociar preços.
São infindáveis corredores de lojas e
stands que vendem principalmente artesanato marroquino. É possível adentrar as profundezas do mercado de Marrakesh onde as ruas são separadas por
especialidade, um verdadeiro labirinto
de cores e pessoas. Não sabe falar árabe?
Não se preocupe. A maioria dos vendedores é versado em inglês, francês e espanhol, pelo menos.

Fotos: shutterstock

O Marrocos é um país de lendas, cheio de contrastes, belezas
extraordinárias e de uma riquíssima herança cultural, onde
as paisagens fantásticas do Saara e os altos picos nevados das
Montanhas Atlas misturam-se à diversidade de seu povo.
Neste reino ensolarado a noroeste da África, as surpresas são
constantes. Diferente do que se possa imaginar, não é um país
de paisagens desérticas, mas de uma diversidade de elementos
naturais, montanhas, lagos, assim como desertos. Tudo isto somado a uma arquitetura rica em detalhes e cores, que enchem
os olhos.

El-Bahia), palácio do final do século 19 e
considerado um dos mais belos da cidade,
com diversas salas e um pátio com laranjeiras e palmeiras.
Praça Djmeaa El-Fna - É o coração da
cidade e passagem obrigatória.
Bairro de Guéliz, a parte moderna da cidade, com hotéis de luxo, shoppings, bares e
restaurantes requintados.
Jardim Majorelle, um dos lugares mais
charmosos da cidade. Com uma rica mistura
de paisagismo e arte moderna, os diferentes
jardins e fontes são uma surpresa agradável
e refrescante. Lá estão depositadas as cinzas
do estilista Yves Saint Laurent, dono do local,
morto em junho de 2009.
Jardim Menara - um complexo de vários
jardins com um lago central cercado por oliveiras, sua construção, data do século 12.
Mesquita Kutubiyya um dos principais
monumentos da cidade, bem como ponto de
referência, pois seu minarete pode se visto de
muitos pontos da cidade. Terminada no século 12, serviu de inspiração para a mesquita
de Sevilha (Giralda) e para a torre de Hassan,
em Rabat (a entrada é permitida somente aos
muçulmanos, mas os jardins podem ser acessados pelos turistas).
Palácio El-Bahia, construído no final do
século 19, é composto por um emaranhado
de pátios, salões e jardins internos, onde se
destaca o fino trabalho de decoração muçulmano de arabescos e azulejaria.

Tumbas de Saadian (Mausoléu do século 16, onde está enterrado o sultão saadi Muley Ahmed Al Mansaour)
Ben Youssef Medersa (a maior medersa, ou academia religiosa,
do Marrocos);
ROTEIRO GASTRONÔMICO
Gastro MK na Maison MK (um dos melhores da cidade, sob in-

fluência europeia – principalmente francesa – com ambiente chic e
romântico)
Dar Tazi – típico marroquino, ótima opção, com excelente comida
e ambiente acolhedor
La Table Al Badia no Riad Al Badia – também de comida marroquina, com ambiente perfeito e boa gastronomia local.
Riad Kniza Restaurante com cozinha típica e bastante requintado
La Sultana, opção exuberante para uma verdadeira experiência
gastronômica na cidade, com vista para a Mesquita, poucos lugares e
decoração típica.
COMPRAS

Os mercados centrais das medinas são as melhores opções de compra. De babouchies (os típicos sapatos de couro muçulmanos) a especiarias, passando por cerâmicas, trabalhos em madeira ou ferro, roupas típicas, luminárias e tapeçarias. A variedade é grande, assim como
deve ser a paciência. Nada tem preço fixo e negociar é parte da cultura
árabe. Para eles, vender algo sem negociar não tem a menor graça.
Mesquita real em Rabat (Marrocos), também
conhecido como mesquita Ahl Fas.

Rabat

Classificada como Patrimônio Mundial da UNESCO em julho de 2012 e premiada com o segundo lugar no Top Travel
Destinations em 2013 pela CNN, a cidade de Rabat esta
na Costa Atlântica do Marrocos. Capital moderna e cidade
histórica, resulta de um “fértil intercâmbio entre a tradição
árabo-muçulmana e o modernismo ocidental”.
A “cidade nova” impressiona por seus ambiciosos projetos urbanos, incluindo o Palácio Real e o Jardin d’Essais
(Parque e Jardim Botânico).
Já a zona histórica protege a Mesquita Hassan II (cuja
construção começou em 1184), a pitoresca Medina com
vista para o Atlântico, bem como as muralhas medievais e
suas portas – únicos vestígios que subsistem de um grande
projeto de cidade capital do Califa Almóada. Encontram-se
ainda vestígios romanos (Chellah) mouriscos e andaluzes.
DESTAQUES:
Necrópole de Chellah tem uma belíssima vista so-

bre o vale de Bou Regreg
Ruelas de Oudaias e o jardim Andaluz.
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ROTEIRO GASTRONÔMICO
Ch'hiwates du Terroir, entre os melhores da cidade, oferece

excelente comida marroquina mediterrânea em ótimo ambiente.
Golden Fish, ambiente requintado e boa comida
Sa Caleta, em ambiente Chic serve tapas espanhóis de bom gosto.
Mercado de rua
típica na antiga
medina de Fez

Fez

Capital cultural do Marrocos, Fez é o berço do conhecimento, onde
suas Medersas (escolas onde o Corão é ensinado junto com todo o
tema clássico de aprendizagem) são o símbolo da cidade.
A Mesquita Karaouiyine é uma das mais imponentes do Marrocos
e abriga uma universidade. De meados do século 9, tem tradição em
teologia, gramática e da lei corânica.
DESTAQUES:
El Attarine, uma verdadeira obra prima, datada de 1323, tem em seu

pátio central um ponto de destaque, maravilhosamente decorado.
Bou Inania, outra Medersa, contruida entre 1350 e 57, a maior de
Fez, com suas portas de entrada trabalhadas no cobre, interiores de
madeira impressionantemente talhados, azulejos típicos e mármore.
A incrível Medina de Fez
ROTEIRO GASTRONÔMICO
Dar Roumana, entre os melhores da cidade, excelente fusão entre

gastronomia francesa e marroquina em ambiente romantico.
Palais Amani, boa opção com excelente carta de vinhos
Riad Laaroussa, bom ambiente e comida marroquina de bom
gosto, uma ótima experiência na cidade.
Assala, gastronomia marroquina bem posicionado entre os restaurantes da cidade, decoração típica.
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Em Marrakesh, Fez ou Rabat, são comuns Riads (casas tradicionais marroquinas com lindo pátio interno)

A promoção
Batizada de “Etios com Você” a promoção dá direito
às pessoas físicas proprietárias de qualquer versão
do Toyota Etios – comprada entre os dias 15 de
agosto e 31 de outubro - a se inscreverem e concorrer com cinco números da sorte. As inscrições
serão aceitas até a meia noite de 03 de novembro,
cinco dias antes do sorteio que será realizado em
08 de novembro, pela extração da Loteria Federal.
Além do acompanhante, a sorte de cada ganhador beneficiará outras duas pessoas: o gerente de vendas da concessionária que tiver comercializado o carro e o consultor regional de vendas
da Toyota responsável pela concessionária do
cliente sorteado.
Para garantir que os brasileiros possam assistir a
um verdadeiro show de futebol em campo, foi convencionado que o grupo irá seguir o Real Madrid
na Toyota Cup. Assim, além de ingressos garantidos para a semifinal, é grande a possibilidade de
os participantes prestigiarem a final. No caso de
uma zebra o segundo jogo que terá o grupo no
estádio seria a disputa do terceiro lugar. De qual
quer forma, além da semifinal, em Rabat, no dia 16
de dezembro, a previsão (e a torcida) é que o grupo marque presença na grande final, Marrakesh,
no dia 20 de dezembro.
Mais detalhes sobre a promoção estão disponíveis no site www.etioscomvoce.com.br

Hotéis incríveis
Kasbah Bab Ourika

Com 360º de vista panorâmica, o Kasbah Bab Ourika é pura luz e inspiração
ao pôr do sol das altas montanhas do
Marrocos, próximo a Marrakesh. Um
lugar para relaxar, todos os apartamentos têm varandas privativas com vista
deslumbrante para o Atlas e o Vale de
Ourika.
Luxo Nômade –
Um amor de 1001 noites
sob as estrelas
Dar Ahlam

Um oásis na borda do deserto a caminho do Saara, um Kasbah do século
19, hoje convertido em uma das opções de hotéis mais luxuosos que o
deserto já viu.
Totalmente restaurado por artesãos
locais, o Kasbah é cercado por dois
hectares de jardins, um hotel/acampamento (Dar Ahlam) no meio do
deserto, perto de Ouarzazate, onde
acampar é sinônimo de tendas privativas, banheiros, drinques e um menu
gastronômico. Tudo isso no meio da
imensidão do deserto, somente as estrelas como testemunho…memorável!
Kasbah Tamadot

Romance e mistério envolvem este retiro murado nas montanhas do Atlas
de Marrocos, revelados apenas para os
poucos sortudos que passam através
de suas pesadas portas de madeira.
Kasbah Tamadot é um oásis charmoso, com jardins e vistas deslumbrantes, encantos e mimos para proporcionar momentos únicos,
lembranças eternas! Puro sonho, mistério e magia para nos fazer usar os
cinco sentidos!
O restaurante principal - Com um
bar íntimo junto à lareira, uma sala
de jantar deslumbrante com terraço e
vistas deslumbrantes, que inclui especialidades locais e cozinha internacional, bem como uma adega muito bem
abastecida.
Em um veículo 4×4 é possível se
aventurar pela região, ou ainda passeios em mulas pelas montanhas, ou
ainda um passeio de balão de ar quente sobre Marrakesh. Fantástico!

Fotos: devy / Shutterstock

Kasbah dos Oudaias, a cidadela medieval edificada pelos soldados árabes (Oudaias) para vigiar os corsários da vizinha Salé.
Cheia de charme e encanto, com ruelas calmas e floridas.
Tour Hassan, construída pelo almóad a Yacoub. A Medina, datada do século XVII, destinada a acolher os refugiados de
Andaluzia e a imponente muralha dos Andaluzes. Dentro das muralhas, descubra o Mellah (bairro judeu), os souks cobertos e o
mercado das especiarias
El-Mansour, datado do período de 1200, este Minarete deveria fazer parte da mais vasta mesquita do mundo árabe. Ainda que
inacabada, ergue-se por entre 200 colunas sobre uma esplanada
que domina o mar.

Arte e Entretenimento ABRADIT Recomenda
Eliane Nunes

navegar é preciso

Temporada 2014/2015 de cruzeiros
marítimos começa em novembro

CHEFS A BORDO

E ainda aproveitando a onda da temporada de cruzeiros, a
dica agora é para quem quer conciliar navegação e alta gastronomia. O Splendour of the Seas receberá dia 13 de março
de 2015 a segunda edição do Royal Gourmet, cruzeiro temático que promete aguçar o apetite dos hóspedes da Royal
Caribbean. O navio sairá de Santos com destino a Punta Del Este e Montevidéu, no Uruguai e Buenos Aires, na
Argentina, e trará a bordo importantes chefs para uma programação especial.
Dentre os que profissionais que confirmaram presença nesta edição estão o chef Dalton Rangel que é o apresentador
do programa Homens Gourmet do canal Fox Life e fundador da consultoria gastronômica Supergourmet, e o alemão
radicado no Brasil Heiko Grabolle, que com sua trajetória
variada inclui passagens por restaurantes e hotéis em países
como, Suíça, Itália, Espanha e Inglaterra e hoje atua no Senac
Restaurante-Escola em Blumenau (SC).
Na programação do Royal Gourmet estão previstos
workshops, aulas show de culinária com degustação dos
pratos preparados, refeições temáticas, atividades gastronômicas para a família toda, além de um jantar elaborado especialmente pelos chefs convidados servido no restaurante
principal do navio para todos os hóspedes.
Informações no www.royalcaribbean.com.br/royalgourmet
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A temporada de Cruzeiros Marítimos 2014/2015, com início previsto
para o mês de novembro, terá, até
abril do ano que vem, a presença
de 10 navios no litoral do país. A
expectativa da CLIA Abremar
Brasil (Associação Brasileira de
Cruzeiros Marítimos) é de que
640 mil cruzeiristas aproveitem
239 roteiros de viagens. Embora
a oferta leitos seja 1,23% menor
se comparada aos 648 mil disponíveis na temporada passada,
o número de roteiros, cresceu
quase 4% na comparação com a
última estação de navios no país.
Apesar de o setor de Cruzeiros
Marítimos ainda enfrentar os desafios de altos custos e da infraestrutura portuária precária no Brasil,
quem optar por curtir alguns dias
do verão brasileiro a bordo de um
navio, terá muito luxo e diversão
à vista. Na próxima temporada,
serão 10 navios na costa do país:
Costa Favolosa, Costa Pacifica;
MSC Lirica, MSC Magnifica, MSC
Poesia, MSC Preziosa; Pullmantur
Empress, Pullmantur Sovereign,
Pullmantur Zenith; Splendour
of the Seas (Royal Caribbean).
Exclusividade
Para quem quer curtir o balanço do
mar de uma forma mais exclusiva,
a dica conhecer melhor alguns
dos “brinquedos” apresentados
ao mercado na 17ª edição da São
Paulo Boat Show, a maior feira
náutica indoor da América Latina,
que aconteceu entre os dias 25 e
30 de Setembro na capital paulista.
Entre as “estrelas do mar” destaque para o iate Azimut 60, do
estaleiro italiano Azimut Yachts.
Com modelos a partir de 60 pés
(18 metros, aproximadamente),
a embarcação parte de R$ 6 milhões. A versão brasileira inclui
uma churrasqueira adicional embutida na lateral da plataforma.
Outro lançamento foi o barco Phantom 620, que parte de
R$ 5,4 milhões, com modelos
a partir de 62 pés (18,8 metros,
aproximadamente). Do estaleiro
Schaefer Yatchs, a embarcação
inclui área social integrada à plataforma móvel da popa e abriga
um salão principal em dois níveis,
ampla sala de estar e cozinha
gourmet totalmente equipada.

Menos ostentação,
mais exclusividade

Esta, parece, vem se tornando uma nova tendência no turismo de luxo ao redor do mundo. As empresas que atendem esse público veem encarando
o desafio de oferecer muito mais do que glamour,
mas também experiências culturais, com consciência ambiental e responsabilidade social.
Um exemplo é o Emoya Luxury Hotel and Spa,
na África do Sul, cuja principal atração é o Shanty
Town: a reprodução de uma favela como as existente na região. Apesar de feitos com os mesmo
materiais das moradias originais, os barracos do
hotel possuem aquecimento e acesso à internet.
Outra experiência diferenciada é oferecida pelo
Hotel Kakslauttanne, na Finlândia. No local, os
turistas podem apreciar as luzes da Aurora Boreal (entre o final de agosto e abril) devidamente
aquecidos dentro de iglus com tetos de vidro.
Há também agências que oferecem hospedagens em
aldeias indígenas, mansões excêntricas, cápsulas subterrâneas e muitas outras opções exóticas que podem ser
encontradas no portal www.unusualhotelsoftheworld.com.
Segundo especialistas em turismo, o fator preço não
é um limitador. Ao contrário, mediadores desses
pacotes concordam que o preço alto é, na verdade,
uma demanda relevante na definição do luxo.

Emoya Luxury Hotel
Aurora boreal
vista do Iglu

PENSOU EM

AUMENTAR A RECEITA
POR VEÍCULO VENDIDO ?

CONSULTE A VIDA INVEST
&

imento

TEMOS A SOLUÇÃO EM

SEGURO E FINANCIAMENTO.
Fotos: divulgação

por

LIGUE: 11 2372-1693 OU 2385-3741

www.vidainvest.net

PALAVRA DO CLIENTE NEIVA GUEDES

No Pantanal, o carro é uma
extensão do nosso corpo, dos
nossos braços, é o nosso S.O.S

Desde 1989 a bióloga Neiva Guedes, que é a idealizadora do Projeto Arara Azul, conta com o apoio
da Toyota no trabalho que vem garantindo a preservação da espécie no Pantanal do Mato Grosso do
Sul. Graças ao projeto, a população da ave que somava no máximo 1,5 mil indivíduos na década de
90 é estimada atualmente em cerca de 5 mil araras-azuis. Neiva é professora Doutora do Mestrado e
Doutorado do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera.
Neiva Guedes no destaque

ABRADIT NEWS: Qual foi a importância
de ter a Toyota acreditando no
Projeto Arara-Azul desde o início?
Como foi o começo dessa parceria?
NEIVA GUEDES: Foi de uma importância

imensa, pois eu precisava de recursos,
equipamentos, gente para me ajudar, local de base no campo, mas sobretudo,
de um veículo para conseguir coletar os
dados sistematicamente, como deveria
ser. Então a Toyota do Brasil me cedeu
um Bandeirante, com o qual monitorava
os ninhos na região, observava o comportamento das araras-azuis e realizava um
trabalho de envolvimento da comunidade
local, para despertar o interesse pela conservação da espécie.
ABRADIT NEWS: QuaNTOS VEÍCULOS
TOYOTA JÁ PASSARAM PELO PROJETO
DESDE O INÍCIO?
NEIVA GUEDES: Nos primeiros anos

ABRADIT NEWS: o que pode nos dizer
sobre a sua experiência com a Toyota
Hilux, que além de robustez e qualidade, oferece um grande nível de
conforto?
NEIVA GUEDES: Eu tinha muita confiança no

Bandeirante. Sabemos do que ele era capaz
de fazer no Pantanal. Era um veículo incrível, que foi meu grande parceiro na primeira fase do projeto. Eu achava que a Hilux
poderia não atender a demanda do nosso
trabalho, mas vi que não era verdade e que
a picape Hilux é um veículo extremamente
confortável, seguro e valente. Isso sem falar
que com o Bandeirante eu chegava muito cansada depois de uma longa viagem.
Com a Hilux, nem sentimos os solavancos.
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ABRADIT NEWS: Na prÁtica o carro é utilizado para alguma
finalidade além do seu deslocamento e da equipe?
NEIVA GUEDES: Sim, o carro é uma extensão do nosso corpo, dos

nossos braços. Já serviu de barraca quando não tínhamos base
ou onde dormir em regiões distantes no Pantanal. Nos primeiros
anos do projeto, o carro era praticamente a nossa casa. Levávamos
tudo em todas as viagens. Hoje, com a nossa base no Refúgio
Ecológico Caiman, temos mais facilidades e não precisamos ficar
transportando os equipamentos para todos os locais. Mas ainda
assim os veículos já nos serviram como ponto para contagem de
araras, já foram plataformas para acessarmos ninhos mais baixos
sem a necessidade de escalada, dormitório, abrigo contra picadas
de abelhas, enfim, o nosso S.O.S.
ABRADIT NEWS: Você está satisfeita está com a sua
experiência como usuária de veículos Toyota. Fora do
trabalho, essa é a marca que escolheria?
NEIVA GUEDES: Estou 100% satisfeita com a Toyota. Realmente

é
uma marca forte, que prima pela qualidade dos seus produtos. E fico
muito satisfeita de ter tido o privilégio de conquistar essa parceria
de tão longo prazo. Tenho orgulho em divulgar, pois realmente
acredito e vivencio essa qualidade da marca. Claro que sim. Fora
do trabalho, meu sonho de consumo é ter um Toyota.

Fotos: Fundação Toyota do Brasil

do
projeto foram dois Toyota Bandeirante.
Agora já são quase 20 anos a bordo de
picapes Hilux. Foram cinco até agora,
incluindo as três unidades que formam
a atual frota do projeto. Essas três unidades serão trocadas ainda esse ano o que
vai aumentar a conta para oito Hilux.
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