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EDITORIAL UM BRINDE AO FUTURO!

UM BRINDE
AO FUTURO!
A

ssim como a convenção anual dos
distribuidores Toyota, a Conexão
ABRADIT, realizada no último mês
de novembro, em São Paulo, essa primeira edição de 2015 da ABRADIT News
tem duas importantes missões: celebrar
os bons resultados obtidos pela marca em
2014 e lançar as bases para um novo ano
que promete ser igualmente difícil e ao
mesmo tempo recompensador. Essa foi a
tônica das inúmeras discussões realizadas
ao longo do evento que reuniu mais de 400
pessoas entre concessionários, executivos
da ABRADIT, da Toyota do Brasil e do
Banco Toyota, e cuja cobertura completa
você lê nesta revista.
Outra matéria de cobertura que trazemos nesta edição é sobre a participação da
Toyota e da Lexus no Salão Internacional
do Automóvel, realizado de 30 de Outubro a 09 de Novembro, em São Paulo. Na
ocasião a Toyota deixou clara a sua nova diretriz de marca que é buscar uma conexão
emocional com os clientes. Esse inclusive
foi um dos temas abordados na entrevista
exclusiva que o vice-presidente da Toyota
do Brasil, Luiz Carlos Andrade, concedeu à
ABRADIT News. A propósito, usamos de
uma licença editorial e, neste número, rebatizamos a seção Palavra do Cliente como
Palavra do Vice-Presidente.
Nossa matéria de capa, “Da Prancheta
ao Showroom” foi promovida antes mesmo de chegar aos leitores. Inicialmente
programada para ser uma matéria secundária, ganhou corpo e conquistou a posição
de destaque. Nela contamos o processo de
definição e desenvolvimento de um novo
produto, passando por todas as etapas desde a ideia inicial até a entrega da chave para
o cliente. Aliás, vai além. Se mantendo próxima do cliente - com um pós-venda campeão que é marca registrada da rede Toyota,
a empresa consegue transformar a voz
do mercado em melhorias nos produtos.
Como sempre, é o Kaizen em ação!
E nunca é demais lembrar que essa excelência de atendimento passa também pela
correta orientação aos clientes para aqueles
serviços que não são feitos na concessionária. Esse é o caso do procedimento de blin-
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dagem, que se não for bem feito, além de comprometer o veículo
pode ter comprometida a sua principal finalidade, que é proteção
da vida. O crescimento da violência sobretudo nos grandes centros urbanos tem aumentado muito a busca por esse tipo de serviço e essa uma realidade com a qual a rede precisa lidar. Nessa
matéria mostramos o passo a passo do procedimento e alertamos
a rede sobre a melhor forma de orientar o cliente a respeito de
blindagem de veículos.
Dando continuidade à série de matérias que anunciamos sobre
logística – e que no último número contou o caminho que os veículos, nacionais ou importados, fazem da linha de produção ao
showroom -, nesta edição falamos sobre a complexa engrenagem
que garante a chegada à rede das peças de reposição.
Nossa matéria de Turismo foi inspirada pela realização da
NADA Convention & Expo 2015, realizada de 22 a 25 de janeiro,
na cidade americana de São Francisco, e que contou com a participação da Diretoria da ABRADIT.
Essa edição traz ainda diversas outras matérias como por
exemplo a vitória da Toyota no FIA World Endurance Champioship 2014 (WEC), os resultados do Skill Contest 2014 ou
ainda a adoção de um Toyota Prius para o patrulhamento de
Fernando de Noronha.
Boa leitura e bons negócios!

Equipe ABRADIT
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NOTAS ABRADIT

NOVO SITE DA
ABRADIT ESTÁ NO AR
ALÉM DE GANHAR UM VISUAL MAIS MODERNO,
O NOVO SITE ESTÁ MAIS RESPONSIVO E AMIGÁVEL
PARA ACESSO MULTIPLATAFORMAS
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taca Paulo contando que o projeto foi desenvolvido pela Agence
Consultoria e Desenvolvimento Web, empresa que está no mercado desde 1999.
Outra novidade é que, para que um número ainda maior de associadas adote os padrões desta norma internacional de gestão ambiental, a ISO 14001, ABRADIT oferece o sistema Multisite de obtenção da certificação em grupo, economizando tempo e recursos.
PORTAL NOTÍCIAS – Cada vez mais a ABRADIT vem se consolidando como uma fonte de informação sobre o mercado automotivo
garantindo a base que os concessionários precisam para tomar decisões estratégicas e conquistarem mais negócios. O novo site traz isso
à tona, não apenas com o acesso facilitado às edições da ABRADIT
News, mas também com o compartilhamento de conteúdo de relevância para o mercado de distribuição de veículos e economia em geral.
SIMA – O Sistema de Informação de Mercado ABRADIT passa a
ter uma navegação mais dinâmica e completa, dispondo de novas
facilidades para gerenciar informações de varejo e vendas diretas.
PORTAL DE PARCEIROS DA REDIT – Importante fonte de
consulta quanto a oportunidades de negócios, proporciona acesso
a condições comerciais, tabelas de preço e características de produtos e serviços dos fornecedores parceiros da Rede.
Saiba mais detalhes sobre as inovações nas três seções do
site e, mais importante, acesse o endereço www.abradit.org.br
e viva essa nova experiência digital!

FOTO: DIVULGAÇÃO

Aquela máxima “faça o que eu falo e não o
que eu faço” definitivamente não se aplica à
ABRADIT. Com frequência a entidade tem
destacado a importância da comunicação
eletrônica e o novo perfil dos clientes, cada
vez mais conectados, sobretudo com o aumento do uso de plataformas móveis, como
smartphones e tablets. “Esse é um caminho
sem volta. Os sites precisam ser funcionais se
acessados de qualquer dispositivos. Inclusive
isso foi destacado na nossa convenção na palestra do diretor geral da Google Brasil, Fábio
Coelho. Na ocasião ele destacou que seguindo pesquisas 21% dos brasileiros acessam a
internet exclusivamente através de smartphones”, lembrou o diretor executivo da ABRADIT, Paulo Cezar Araújo.
O novo site, segundo Paulo Santos da
equipe ABRADIT, visa oferecer à Rede
de Concessionárias uma ferramenta mais
aperfeiçoada de suporte e gestão alinhada
com a Toyota. “Esta nova versão está dividida em três grandes seções: Portal Notícias, Parceiros e SIMA, permitindo rápido
acesso aos assuntos mais buscados pelas
associadas e preservando o conteúdo anteriormente disponível no site, mas com
nova organização e identidade visual”, des-

ARMADURAS DE QUATRO RODAS

Com o aumento da violência, principalmente nas
grandes cidades, cresce o mercado de blindagem de
veículos que chega inclusive a modelos mais populares,
como o Toyota Etios. Mas atenção para o alerta: esse
não é, definitivamente, um serviço para amadores!
por ELIANE NUNES
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ARMADURAS
DE QUATRO
RODAS

A escalada da violência, sobretudo nos
grandes centros urbanos do Brasil vem
fazendo os números de carros blindados
no país baterem recordes atrás de recordes. De acordo com dados divulgados
em julho do ano passado pela Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin),
10.156 veículos foram blindados no país
em 2013, número 21,13% superior a 2012
quando 8.384 receberam a proteção. E
vale ressaltar que esses números dizem
respeito às 31 blindadoras associadas à
entidade, o que representa 70% da produção total de veículos blindados no país.
Estabilidade cambial, ocorrida até bem
pouco tempo, e ganho de produtividade
graças às novas tecnologias implementadas. Esses são dois dos principais fatores
que podem justificar o fato de os preços
do serviço de blindagem terem se mantido
praticamente os mesmos ao longo dos últimos 10 anos. Para que se tenha uma ideia,
o custo para blindar um Corolla em 2004
correspondia a 116% do preço do carro, ou
seja, era necessário pagar mais que o valor
de um segundo carro para instalar a proteção no veículo. Hoje, essa relação não passa
de 77%. De acordo com Fábio Rovêdo de
Mello, diretor da Concept Blindagens, empresa parceira da ABRADIT, essa constância no preço do serviço foi mais um fator
que ajudou a impulsionar o setor.
E se há até pouco tempo essa era uma
proteção considerada apenas para donos
de carros de luxo, a mudança do perfil
dos crimes tem forçado também a mudança do perfil de quem opta por blindar os seus carros. “Com medo diante da
violência urbana, muitos cidadãos, inclusive, substituem o investimento em um
modelo de carro mais luxuoso por um
modelo um pouco mais simples, mas com
a segurança da blindagem”, explica o presidente da Abrablin, Laudenir Bracciali.
Segundo a entidade, a blindagem nível
III-A, que suporta até tiros de submetralhadoras 9mm e revólveres .44 Magnum,
foi a mais praticada do mercado e é também a mais adequada. Considerando todos os níveis de blindagem, segundo o
site FlatOut, o Brasil é hoje o país com o
maior número de blindados do planeta,
somando nada menos que 120 mil carros
com proteção reforçada.
Para Mário Luiz Zoadelli Marques,
proprietário da ATS Blindados, empresa
que também é parceira da ABRADIT e
está no mercado há quase 14 anos, apesar
da recomendação da Abrablin pela blindagem nível III-A, vem se observando o
aumento da aplicação dos procedimen-

BLINDAGEM PASSO A PASSO
Confere-se o peso original do veículo;
O veículo é todo desmontado,
ficando só lataria, motor e painel;
Começa a blindagem da lataria. O teto, as portas
e todas as partes planas (com exceção do capô) são
revestidos com manta de fibra de aramida, material
usado na confecção de coletes à prova de balas;
Chapas de aço inox com espessura de 3 milímetros
são colocadas nas colunas, na junção do vidro com
a lataria, nos cantos das portas, atrás da maçaneta e
dos pontos de fixação dos espelhos retrovisores;
As rodas recebem proteção que impede os
pneus de se esvaziarem, permitindo que o carro
percorra cerca de 20 a 35 quilômetros;
Os vidros comuns são retirados e substituídos
por vidros que podem ter até 21mm de espessura;
O carro é remontado e, antes de ser entregue
ao cliente, passa por um chuveiro onde se verifica
se o isolamento da cabine está perfeito. Checase também a existência de eventuais ruídos.

tos dos níveis I e II. “Essa recomendação
não é à toa. O serviço só faz sentido se o
cliente puder se sentir efetivamente seguro dentro do carro. Na hora da abordagem
de bandidos não dá tempo de avaliar o
poder bélico dos criminosos antes de se
decidir ou não por uma evasão”, destaca.
A questão é que assim como cresceu
a demanda, cresceu também o número
de aventureiros nesse mercado. Embora
a blindagem de veículos seja uma atividade regulada pelo Exército Brasileiro,
como em outros setores existe muita
gente atuando sem atender à legislação
e, pior, sem a devida qualificação. “Não
apenas pelo investimento, mas principalmente pela finalidade desse tipo de
proteção, blindagem não é coisa para
amadores. O serviço envolve a desmontagem do veículo e requer pessoal altamente especializado”, ressalta Rogério
Garrubbo, que é engenheiro automotivo e fundador da Concept Blindagens.
Segundo Garrubbo, o conjunto de eletrônica embarcada que compõe um sistema de airbags é um bom exemplo. “Esse
é um circuito neural, de alta precisão, que
garante que os dispositivos funcionem
quando precisam funcionar e que não sejam acionados indevidamente. É necessária uma engenharia de alto nível para
compreender o complexo e delicado funcionamento desses sistemas de segurança”,
destaca. De acordo com ele, o tema pode
ser ainda mais delicado quando se fala de
airbags laterais. “Em colisões frontais, embora seja inadmissível uma falha no sisteABRADIT NEWS 9
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PARA O CARRO: autorização de
blindagem (emitida pelo Exército),
registro da blindagem junto ao
Exército e o Detran, e certificado
de inspeção no INMETRO.
PARA O PROPRIETÁRIO: conjunto
de documentação mostrando a
idoneidade da pessoa (certidões
criminais), atestado de residência
e documentos pessoais.

*Essas são informações básicas. O ideal é procurar um
despachante para a regularização

ma, existe toda a zona de deformação do capô, que desenvolve o
papel de absorver parte do impacto. No caso de uma colisão lateral, a falha no funcionamento pode ser a diferença entre a preservação ou não da integridade dos ocupantes do veículo”, alerta.
Segundo Mário Marques, da ATS Blindados, é fundamental
que o cliente procure visitar a blindadora e busque conhecer
o histórico dela. Ele lembra que muito dessa popularização da
blindagem tem relação com uma espécie de prostituição do mercado. “Sabemos de casos de ex-funcionários de empresas blindadoras que abriram uma oficina, e mesmo adotando produtos de
baixa qualidade e praticando preços muito abaixo da média não
conseguiram sustentar o negócio e deixaram clientes literalmente na mão”, conta ele acrescentando: “Não tem milagre. Para que
se faça uma blindagem de qualidade, com garantia, além de materiais de ponta é importante que a mão de obra seja altamente
qualificada. É um serviço especializado e de alto valor agregado”.
Assim, além da autorização do Exército e da Polícia Civil
de cada estado, obrigatórias para a atividade, o cliente deve se
informar sobre as certificações da empresa como ISO, ABNT
etc. A própria Abrablin é uma excelente fonte de pesquisa sobre o assunto.
VERDADES E MITOS
Na Idade Média soldados e cavalos ganhavam muito peso extra
devido às armaduras. Com a evolução da tecnologia, as forças
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policiais e militares passaram a contar
com vestes de proteção muito mais modernas: os coletes à prova de bala feitos
em sua maioria com aramida, uma fibra plástica leve e com alta resistência
térmica e mecânica. Evolução similar
aconteceu com a blindagem de veículos.
Se antes a adoção dessa proteção sentenciava o carro e ter sua durabilidade e valor
de mercado altamente comprometidos,
hoje a realidade é outra. Com a manutenção
correta e acima de tudo, com um serviço de
blindagem feito por quem realmente sabe
o que faz, os proprietários de automóveis
podem ter na blindagem uma dupla aliada:
na valorização do seu patrimônio e, o mais
importante, na preservação da sua vida.
Um dos principais mitos era com relação
ao excesso de peso. Tomando como exemplo o modelo Corolla, o peso agregado da
blindagem fica em torno de 12%, (considerando o padrão ABNT/NBR 15.000 /
IIIA). Mesmo nos processos mais antigos,
com vidros mais espessos e utilização de
maior percentual de aço, esse peso ficava
em torno de 18%. Dessa forma, carro blindado com a suspensão baixa demais, tem
muito mais a ver com falta de manutenção
do que com a blindagem em si.
Quem assina embaixo é o Gerente Geral de Administração da Toyota do Brasil,
Wagner Meucci, que responde, entre outras coisas, pelos 1200 carros da frota da
empresa, que inclui 120 unidades blindadas. “Tudo o que fizemos foi diminuir o
prazo de verificação de itens como pneus e
sistemas de freio, mas no geral essa parcela
da frota é gerida da mesma forma”, explica. Segundo Meucci, a frota blindada, que
é usada pela diretoria e pelos expatriados
(executivos de outros países que atuam no
Brasil), conta com modelos como Lexus
460, Camry, Corolla e inclusive 12 unidades do Etios Sedan.
Outro mito comum atribuído ao processo de blindagem é de que o serviço promoveria um “encouraçamento” do veículo e
que comprometeria a capacidade de absorção de impacto da carroceria. O engenheiro Rogério Garrubo explica: “Essas Zonas
de Deformação Controlada são totalmente
preservadas num processo de blindagem
consciente, já que são especificados materiais maleáveis como por exemplo painéis
flexíveis de aramida, que não interferem na
deformabilidade do monobloco”.
Outra crença comum é que o serviço
de blindagem conflita com a garantia do
veículo. Na prática, salvo casos específicos,
a garantia de fábrica é mantida para itens
não afetados pelo procedimento, princi-

palmente a parte mecânica. Para que a suposta queda exagerada do valor de revenda
de um carro blindado seja mito e não verdade, é fundamental se certificar da solidez da empresa que vai realizar o serviço.
“Imagina vender um carro blindado por
uma companhia que não existe mais e que
portanto não pode garantir seu serviço. “A
garantia do carro e a garantia da blindagem
são outros dois bons motivos para procurar uma empresa que seja séria, sólida e
funcione com as devidas autorizações e
certificações”, finaliza Garrubbo.
Mário Marques, da ATS Blindados, chama a atenção para outro detalhe importante: blindagem não tem prazo de validade,
não é um bem perecível. “O que existe
é prazo de garantia e para conservá-la o

TOP 5 DA BLINDAGEM
NO BRASIL*
1º São Paulo (63,04%)
2º Rio de Janeiro (12,18%)
3º Pernambuco (6,37%)
4º Ceará (5,94%)
5º Bahia (2,84%).
*Fonte: Abrablin /2013

cliente deve observar o plano de revisões”,
ressalta. No primeiro ano, a revisão é feita
após, três, seis e doze meses da realização
do serviço de blindagem e depois esse intervalo passa a ser anual. Ele destaca que
assim como no veículo propriamente dito,
o cumprimento do plano de manutenção,
além de preservar a garantia, resguarda a
liquidez do veículo, conservando o valor
que foi agregado pela proteção.

Carro para

rodas de borracha de
125mm com freio duplo

espessura da
estrutura

FERRAMENTAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO / CONCEPT BLINDAGENS

COMO REGULARIZAR UM
CARRO BLINDADO? *

•
•
•
•
•
•
•

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
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ricardo@rcferramentas.com.br

Corrediças telescopicas
com 100% de abertura
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TOYOTA NO SALÃO DO
AUTOMÓVEL 2014:
UMA PARTICIPAÇÃO PARA
FICAR NA HISTÓRIA
DURANTE ONZE
DIAS MILHARES
DE PESSOAS
VISITARAM
O ESTANDE
DA TOYOTA
NO SALÃO
INTERNACIONAL
DO AUTOMÓVEL
EM SÃO PAULO.
SEGUINDO O
DESIGN GLOBAL
MOSTRADO EM
ALGUNS DOS
PRINCIPAIS
SALÕES DO
MUNDO, O
ESPAÇO ATINGIU
SEU OBJETIVO
QUE ERA
MARCAR A NOVA
ESTRATÉGIA
DA TOYOTA DE
CRIAR LAÇOS
EMOCIONAIS
COM OS
CLIENTES.
por ELIANE NUNES

TOYOTA NO SALÃO DO AUTOMÓVEL 2014: UMA PARTICIPAÇÃO PARA FICAR NA HISTÓRIA

Toyota FV2 Conceito: o futuro da
mobilidade urbana

Na passarela o Corolla Alexandre
Herchcovich

Toyota FCV:
primeiro
veículo movido
a hidrogênio
produzido em
escala

Tudo à mostra: picape Hilux com
sistema pneumático foi atração
entre os 4x4
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Como a ABRADIT News noticiou na última edição, esta foi a primei-

ra vez que o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo contou
com o estande de padrão Global da Toyota. Com o conceito “The
Wave” ou “A Onda”, que havia sido mostrado em salões como o de
Genebra, Tóquio e Frankfurt, o estande teve design inspirado no origami e mostrou dinamismo e vibração. Alinhado com as novas estratégias da marca, tudo, do estande aos veículo apresentados, atingiram
o objetivo de provocar “o sorriso dos clientes”.
Sempre exemplo de resposta às demandas racionais, a Toyota está
agora focada em ir além de valores tangíveis como qualidade, durabilidade e confiabilidade. E isso ficou muito claro nesta 29ª edição do
Salão de São Paulo. A missão, da Toyota e da rede, segundo o vice-presidente da Toyota do Brasil, Luiz Carlos Andrade Junior, é criar
um laço emocional com os clientes (leia mais na entrevista exclusiva
na página 68).
E emoção não faltou na participação da Toyota no 28º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Uma das atrações mais concorridas de todo o evento foi o FT-1, superesportivo-conceito criado
para o jogo “Gran Turismo 6”, do PlayStation (Sony). O FT-1, nome
que resume o conceito de “Future Toyota” (ou Toyota do Futuro), foi
concebido pelo Calty Design Research, estúdio de estilo da Toyota
baseado nos EUA. Pesquisas realizadas pelo centro de design apontaram que muita gente queria ver o modelo fora da tela do vídeo game e
foi o que a marca fez: desenvolveu o modelo que pode ser considerado o futuro dos carros esportivos.
Exposto em uma plataforma giratória o veículo foi certamente um
dos modelos mais fotografados pelo público. “Ainda não joguei o GT6,
mas quando eu jogar certamente vou dar uma olhada na foto que tirei e
me imaginar dentro dessa máquina. O carro é sensacional, um verdadeiro sonho”, contou o designer gráfico de São Paulo, Jonas Silveira Leite.
Outro conceito apresentado pela Toyota no Salão de São Paulo foi
o FV2, que define a filosofia “Fun to Drive, Again” por conectar-se física e emocionalmente com o motorista. Física porque ao invés de usar
o volante é comandado por movimentos do corpo do motorista. Sua
tecnologia permite também conexão com outros carros, obtenção de
informações em tempo real do tráfego e da área e avisos antecipados
sobre veículos em pontos cegos e cruzamentos.
O FV2 traduz o conceito da conexão emocional ao utilizar o reconhecimento de voz e de imagem para determinar o humor do condutor e, por exemplo, sugerir destinos. Além disso, com a ajuda da
tecnologia de “realidade aumentada”, pelo display do FV2 é possível
modificar, entre outras características, a cor da carroceria.
Os modelos híbridos apresentados no Salão são duplamente híbridos. Primeiro pela tecnologia híbrida em si e segundo pela capacidade
de reunir os conceitos de razão e emoção. Razão pela economia, pelo
uso de fontes limpas de energia e emoção pela missão e compromisso
com o planeta e as gerações futuras.
Além do Prius, primeiro veículo hibrido de passageiro a ser fabricado em escala industrial e que já vendeu quase 5 milhões de unidades
desde 1997, o destaque no salão foi o FCV, primeiro veículo do mundo movido a hidrogênio a ser produzido em escala comercial, com
lançamento marcado para o início de 2015 nos mercados japonês e
norte-americano.
No evento o público pode conferir ainda o TS040 Hybrid que foi
desenvolvido pela Toyota Motorsport GmbH (TMG), em Colônia,
na Alemanha, para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC). No
final de novembro, inclusive, a Toyota sagrou-se campeã do mundial
de construtores nas 6 Horas de São Paulo, prova realizada no autódromo de Interlagos e que fechou a temporada 2015 do automobilismo.
AO ALCANCE DO CLIENTE
Diferentemente de boa parte das semanas de moda do mundo, onde

sobram peças-conceito que dificilmente serão vistas fora das passarelas, planejar a participação em um evento como o Salão Internacional de São Paulo requer a busca pelo
equilíbrio. Na prática, ao mesmo tempo
que o estande não pode ficar parecido com
o showroom de uma concessionária, é importante mostrar uma conexão com aquilo
que o consumidor pode ter na sua garagem,
fazendo do evento um grande touch point.
Isso se consegue com modelos de linha estilizados e equipados, mas que são na essência,
aqueles que estão ao alcance dos clientes. Na
área de veículos de passeio, por exemplo, os
visitantes puderam conferir, além das versões
convencionais do Corolla - sedã médio mais
vendido do Brasil - , uma unidade especialmente customizada por um dos ícones da
moda mundial, o brasileiro Alexandre Herchcovich, que aplicou ao novo Corolla às
características e tecidos utilizados em suas
coleções do “Prêt-à-Porter”.
Na zona 4x4, além de apresentar a Hilux
Limited Edition, que ganhou uma série de
acessórios que transmitem mais robustez e
exclusividade, a Toyota mostrou a versão da
SW4 equipada com motor Flexfuel e com
capacidade para sete ocupantes. E voltando
a falar de customização, chamou a atenção
uma picape Hilux com a cara do Exército
Brasileiro, camuflada para o combate. Outra
atração foi a picape dotada de um sistema
pneumático que separa a carroceria do chassis, deixando à mostra toda a estrutura de
motor, transmissão e suspensão.
No espaço do estande dedicado ao modelo Etios o público pode conhecer toda a linha
2015 do compacto da Toyota e inclusive a
recém-lançada versão topo Platinum que é
equipada com central multimídia com navegador, câmera de ré, sistema com reprodução
de DVD e TV digital.
MÃOS AO VOLANTE
Exemplo dessa conexão foi a campanha
de test drive realizada durante o Salão do
Automóvel e que permitiu a vários clientes a possibilidade de dirigir, em uma área
fora do pavilhão de exposições, um Toyota
Etios Sedan XLS. O industriário Miguel
Batista, de Americana, interior de São Paulo, aprovou a experiência. “Fiquei positivamente surpreso com o painel central do
carro. A visualização é excelente”, disse ele
garantindo que o teste colocou o Etios na
lista de uma possível compra.
Miguel estava acompanhado do construtor de pneus Gabriel Ribeiro, que também
fez o teste e elogiou o conforto do carro e
o desempenho da direção elétrica. “Certamente é um modelo para se considerar quando eu for trocar de carro”, completou.

Espaço Toyota
Etios no Salão
do Automóvel:
uma grande
touch point

Toyota TS040
Hybrid: carro
campeão do
Mundial de
Endurance
(WEC)

Toyota FT1
Conceito:
das telas dos
games para o
salão

Simulador do Toyota Prius

DOIS ANOS DE PLANEJAMENTO

Embora um dos principais objetivos da
participação da Toyota no Salão Internacional do Automóvel fosse emocionar todas as
milhares de pessoas que visitaram o estande
da marca de 30 de Outubro a 09 de Novembro de 2014, todo o processo que antecedeu a abertura do evento foi 100% racional.
Pautado no famoso PDCA, sigla em inglês
para Planejar-Fazer-Verificar-Agir (Plan-Do-Check-Act), o planejamento de como seria
a presença da empresa nesta 28ª edição do
evento já começou logo após o encerramento da edição anterior, dois anos antes.
De acordo com o Gerente de Marketing da
Toyota, Rodrigo Rumi, são muitos os detalhes
e muitas pessoas envolvidas para organizar
a participação em um evento como esse.
“O Salão do Automóvel é uma importante plataforma de divulgação para todas as
montadoras. Para se ter uma ideia, nenhum
outro evento na América do Sul reúne tantos
jornalistas do setor automotivo”, destaca.
Segundo o executivo, mais de mil pessoas entre funcionários e fornecedores
estiveram diretamente ligados à preparação para o evento. Ele conta que essa
quantidade de pessoas envolvidas torna
ainda mais desafiante manter o fator surpresa do que vai ser mostrado. “As pessoas
que visitam o salão, a lazer ou a trabalho
– como é o caso dos jornalistas -, querem encontrar novidade, ou seja, novas
tecnologias, novos produtos”, finaliza.

LEXUS: LUXO E REQUINTE NO SALÃO DE SÃO PAULO
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Clientes
tiveram a
oportunidade
de realizar test
drive no Etios
Sedan e no
Lexus IS 250F
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Também como foi noticiado na última edição esta foi a segunda vez que a marca Lexus
contou com um estande exclusivo no Salão do Automóvel de São Paulo. O grande destaque
da participação da divisão de luxo da Toyota foi a apresentação do NX 200t, o primeiro SUV
compacto da marca que chega ao mercado no próximo mês de março. Desenvolvido para
completar a gama de utilitários esportivos da Lexus, o NX estará disponível nas versões 200t
Luxury e 200t F-Sport.
Outra novidade da Lexus no salão foi o RC-Coupe, apresentado pela primeira vez como conceito no Salão de Tóquio de 2013 e já disponível para vendas no Japão. O estande contou ainda
com toda a linha Lexus disponível no Brasil: o hatchback CT 200h (híbrido), os sedãs médios IS
250, os sedãs executivos ES 350 e LS 460L e o SUV médio RX 350.
Aliás o IS 250F era outro veículo que estava em teste na área externa no pavilhão. Embora já
conhecesse a divisão de luxo da Toyota, o médico de Cuiabá, Wladimyr Dias Moreno, disse que
dirigir o carro faz toda diferença. Perguntado se a experiência colocava o sedã médio na lista
dos sonhos de consumo o médico mato-grossense foi categórico: “Com certeza! Quem não
quer ter um Lexus? O carro é maravilhoso”, disse.
De acordo com Leandro Giacon, gerente geral da Lexus no Brasil, a participação no evento
teve o objetivo de ampliar a divulgação da marca no País e introduzir no mercado o NX 200
turbo. “A ideia é que esse seja o modelo campeão de vendas no mundo. Aqui no Brasil nosso
plano é vender de 30 a 40 unidades por mês”, conta.
Assim como a Toyota, a Lexus também tem realizado ações do tipo touch points com potenciais clientes da marca. “Através de eventos ligados a esportes diferenciados como golfe e
vela temos buscado aumentar a percepção desse consumidor premium com relação à marca
Lexus”, conclui Giacon
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CUIDADO
PARA NÃO JOGAR
O BEBÊ COM A
ÁGUA DO BANHO

Ciclos de crescimento são comuns na
história do capitalismo. Da estagnação,
a economia começa a crescer devagar,
puxada pela demanda externa ou pelos
gastos do Governo, como apregoam os
keynesianos, e aos poucos o crescimento
acelera, investimento e consumo crescem, promessas de crescimento ininterrupto passam a fazer sentido até que
o crescimento é interrompido por uma
crise externa ou pelo estouro de uma
“bolha”. Do otimismo exagerado, o humor dos empresários passa à depressão.
A avaliação é sempre rigorosa. Os erros
18 ABRADIT NEWS

do Governo veem à tona e as coisas estúpidas que este ou aquele ministro realizou são exploradas pelos analistas econômicos e pelos partidos de oposição. Mas
no momento da reversão de um ciclo de
crescimento para a crise, os erros do mercado também aparecem e muitas vezes
se confundem com as fraudes que costumam surgir em momentos de euforia.
Todas as crises econômicas são precedidas por uma crise financeira. Falência
de bancos, quebra de fundos de investimento são tão comuns que John Kenneth Galbraith, eminente economista
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canadense, disse uma vez “é na crise que
conhecemos os gênios das finanças”.
As crises são também o momento em
que se revelam grandes fraudes empresariais. Os casos Enron e WorldCom,
companhias que inventaram um novo
ramo da ciência – a contabilidade criativa – se confundem com a crise de 2001
nos EUA, assim como o escândalo provocado pelo financista Bernard Madoff
que captou milhões de dólares de celebridades e milionários do mundo inteiro
e promoveu um esquema de “pirâmide”
que ruiu na crise de 2008.
O livro “Tudo ou Nada” de Malu Gaspar conta a história de Eike Batista e do
seu Império X. Bem escrito, aparentemente baseado em fontes seguras, o livro
é um raio X (desculpem o trocadilho involuntário) de uma farsa. A autora conta
a história de Eike deixando claro que se
trata de um sujeito arrojado, sedutor e irresponsável. No entanto, algo incomoda
no livro. É fácil agora perceber que se tratava de uma fantasia, que a rentabilidade
prometida se baseava em especulação sobre o valor das suas reservas de petróleo
e outros minérios. Porém, no momento
de euforia com o crescimento do Brasil,
da fome por commodities da China, não
era tão fácil perceber que havia um excesso de otimismo em tudo aquilo.
A história da “bolha” das tulipas na
Holanda do século XVIII é o exemplo
mais claro do quanto um período de euforia pode levar centenas ou milhares de
pessoas à ruína em torno de uma ideia
que se mostra claramente idiota mais tarde. Algum tempo depois de serem introduzidas na Holanda, trazidas do Oriente,
uma tulipa podia custar mais do que uma
casa em Amsterdã; eram negociadas na
bolsa de valores e havia um efervescente
mercado futuro. Claro que isso tudo ruiu
e centenas de pessoas perderam suas fortunas (em contrapartida, ganharam em
beleza, enfeitando suas propriedades
com milhares de tulipas coloridas).
Planos governamentais muito heterodoxos também costumam desmoronar
como “castelos de cartas” em momentos
de crise. Contudo, podem durar muito
tempo até que a população se dê conta
da fragilidade da sua base.
Por exemplo, é fácil agora perceber o
quanto era absurdo o plano Cavallo na
Argentina que aceitava depósitos em pesos e os registrava em dólares, tornando
os ativos e passivos bancários argentinos
dolarizados, sem efetivamente elevar as
reservas do país. A verdade é que fun-

cionou por um bom tempo até que os investidores estrangeiros percebessem que
aquela situação era insustentável e dessem
no pé, deixando aos argentinos depósitos
bancários supostamente em dólares sem
qualquer vestígio da moeda americana
nos cofres dos bancos ou do governo.
O fim do ciclo de crescimento do
Brasil traz também uma crise na maior
empresa do Estado: a Petrobras. Há, na
verdade, três crises afetando simultaneamente a companhia. A primeira é decorrente da queda do preço do petróleo no
mercado internacional; como o principal
ativo da Petrobras são as reservas ainda
inexploradas do pré-sal, é natural que as
ações se desvalorizem. A segunda crise
é operacional-financeira: a empresa não
tem capacidade para alavancar os investimentos necessários para o pré-sal, seus
recursos foram exauridos pela política
de congelamento de preços dos combustíveis, o seu endividamento cresceu além
do recomendável e alguns investimentos
mostram-se ruinosos, provavelmente definidos com base em demandas políticas.

TODOS OS CICLOS
DE CRESCIMENTO
TERMINAM UM DIA. A
CADA CICLO A SOCIEDADE
SE MODERNIZA.

Finalmente, a crise mais visível é a disseminação da corrupção em diversas instâncias de poder dentro da companhia.
É fato que no mundo todo o setor de
petróleo é muito permeável à corrupção
por envolver concessões governamentais, equipamentos que custam bilhões
de dólares e um número muito grande de
fornecedores e clientes. Contudo, isso
não pode servir para minimizar os graves danos que o esquema de corrupção
provocou à empresa e que ainda estamos
longe de mensurar.
Enfim, a economia brasileira vive desde 2013, pelo menos, o fim de um ciclo.
Erros de política econômica e conjuntura política adiaram o início do ajuste necessário nas contas públicas e por isso o
Governo dispõe agora de poucos instrumentos para reativar o crescimento.
Porém, não podemos “jogar fora o
bebê com a água do banho”. Todos os
ciclos de crescimento terminam um dia.
Alguns são mais curtos, outros mais lon-
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gos. Todas as sociedades criam, no auge
de cada ciclo, símbolos daquele período, como “bezerros de ouro” e depois se
desiludem com a queda. Mesmo assim,
a cada ciclo a sociedade se moderniza.
Empresas são criadas, fábricas construídas, novos produtos e serviços disponibilizados para a população.
O ciclo que estamos vendo terminar
trouxe grandes novidades ao Brasil. Assistimos a entrada de novos consumidores no mercado (talvez menos do que
a propaganda governamental alardeia,
mas ainda assim um grande número de
famílias teve acesso a bens e serviços que
não dispunha antes), algumas indústrias,
como a automobilística, aumentaram
a capacidade produtiva, serviços como

NOVO PORTAL DA
TOYOTA: REPAGINADO
E MOBILE-FRIENDLY

telefonia móvel e TV a cabo se disseminaram. O setor de habitação cresceu
vigorosamente e milhões de famílias
conseguiram sua primeira casa própria,
a grande maioria sem subsídio governamental. Vimos também crescer o número
de estudantes do ensino superior, tanto
porque as famílias tiveram condições de
manter os jovens mais tempo estudando,
como também porque programas como
o Prouni e FIES fizeram a sua parte.
Enfim, o Brasil sai do ciclo melhor do
que entrou. Os erros foram muitos, não
apenas do governo, mas também do mercado. Isso não é novidade nem aqui, nem
em lugar nenhum. Porém não podemos
perder de vista o progresso do País nestas últimas décadas.

FORAM DOIS ANOS DE
MUITO TRABALHO E
O RESULTADO VALEU
A PENA. ALÉM DE
TER NOVO VISUAL E
SER AMIGÁVEL PARA
PLATAFORMAS MÓVEIS,
O PROJETO TRAZ
NOVIDADES COMO
A FUNÇÃO “MONTE
O SEU TOYOTA” E A
SEÇÃO “TOYOTA PELO
OLHAR DAS PESSOAS”

* 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.

por ALESSANDRO PADIN
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De acordo com uma pesquisa do Google, simples e interativa”, analisa Roger Armellini, Gerente Geral de
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93% das pessoas utilizam a internet como
a ferramenta fundamental no processo de
compra de um veículo. Este cenário impulsionou a Toyota do Brasil a lançar um novo
portal (www.toyota.com.br) totalmente
repaginado, que permite ao cliente potencial uma experiência de venda dinâmica e
interativa, com base em design totalmente
responsivo, ou seja, adaptado para plataformas mobile como tablets e celulares.
O projeto consumiu dois anos de intenso trabalho estratégico do projeto digital
e traz novidades como a função “Monte o
seu Toyota”, em que o cliente pode montar
o carro de acordo com as suas necessidades e ainda permite que o visitante tenha
uma visão 360º do interior de cada automóvel. Outra novidade do portal é a seção
“Toyota Pelo Olhar das Pessoas”, que reúne opiniões de consumidores, notícias da
imprensa, avaliação de clientes e detalhes
que a Toyota fornece para que interessados
tomem a decisão de compra.
“Sabemos que a internet é uma ferramenta fundamental no processo de compra de um carro e queremos que o consumidor tenha acesso a todos os benefícios
de nossos produtos e serviços de maneira

Marketing da Toyota. “Oferecer a melhor experiência para o cliente é nossa premissa também no ambiente online”, completa.
A Toyota recomenda ao concessionário que acesse o portal
pelo navegador Google Chrome, pois algumas versões antigas
do Internet Explorer ainda não permitem a experiência completa de navegação. Simultaneamente foram lançadas as versões reformuladas do Facebook (https://www.facebook.com/
ToyotaDoBrasil) e do BrandChannel, o canal da Toyota no
Youtube(https://www.youtube.com/user/toyotabrasil) agora
aberto para receber comentários.
INOVAÇÃO
O projeto do novo portal foi realizado pela AG2 Publicis Modem, agência webnative do Grupo Publicis, que tem na carteira
de clientes como BRF, Bradesco, Natura, Vale, Petrobras e Grupo
Seb. “A AG2 Publicis Modem pode afirmar, com certeza absoluta,
que esse é um dos projetos mais completos e inovadores que entregamos a um de nossos clientes nestes 15 anos de história. Temos uma honra imensa em trabalhar para a Toyota e a confiança e
liberdade do cliente nos motivou ainda mais para que essa primeira etapa do trabalho tenha sido cumprida com excelência”, afirma
Cesar Paz, CEO da AG2 Publicis Modem.
Alguns novos recursos devem ser inseridos em breve: os
prospects poderão solicitar um orçamento ao dealer escolhido,
diretamente do site. “O projeto não acaba por aí. Estaremos
sempre com novidades na plataforma e nas redes sociais, com
base na melhoria contínua, que é uma premissa da Toyota”, finaliza o Gerente Geral de Marketing da Toyota.
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LOGÍSTICA - PRÓXIMA PARADA : DEPARTAMENTO DE PEÇAS

Ainda que as peças não sejam perecíveis como o leite, esse sistema de coleta programada permite um maior controle sobre as itens
realmente necessários e utiliza uma maior frequência de abastecimento (lotes menores) com consequente redução de estoques. “As
coletas são feitas diariamente”, destaca o gerente de logística de pós-venda da Toyota do Brasil, Fábio Fraga.
E quando se considera o número de terceiros que participam
desse grande desafio é que percebemos o quão complexo é esse mecanismo. Além de algumas peças produzidas nas próprias unidades
fabris, como itens de estamparia, por exemplo, a Toyota conta hoje
com 136 fornecedores localizados na Grande São Paulo, no Interior
do Estado, além de Paraná e Rio Grande do Sul.
Os itens que vêm diariamente da Argentina viajam cinco dias de
carreta. Já as demais peças importadas, que têm uma média de duas
partidas semanais, vêm de navio até o Porto de Santos, em uma jornada que pode durar até 32 dias. De lá os contêineres são transportados para o porto seco localizado no município de Suzano (SP), o
CRAGEA, onde passam pelo processo de desembaraço aduaneiro.
Segundo Fraga, no caso das peças importadas, toda a consolidação
e posterior distribuição desses itens são feitas a partir do CD de São
Bernardo do Campo.
Os dois Centros de Distribuição, de São Bernardo e Votorantim,
somam uma área de 23 mil m², contam com cerca de 47 mil itens
em estoque e 135 funcionários, sendo 80 deles no ABC. As duas
unidades recebem das concessionárias, diariamente uma média de
10.500 linhas de pedidos. Embora o volume de itens distribuídos
pelas unidades seja equivalente, 50% cada, a quantidade de pedidos
é diferente: 25% para Votorantim e 75% para SBC.
Vale destacar que a localização dos dois CDs é estratégica. Enquanto a unidade de SBC se vale da grande quantidade de fornecedores
na Grande São Paulo e da proximidade do Porto de Santos o CD de
Votorantim está no meio do caminho das plantas de Indaiatuba e Sorocaba e próximo dos fornecedores do interior do estado. Isso facilita
a logística de peças que alimentam a produção, respectivamente, do
Corolla e do Etios. Esse outro importante viés logístico será abordado
com mais detalhes na próxima edição da ABRADIT News.
Outro fato importante nesse cenário todo é que, embora 89% das
operações sejam destinadas ao mercado local, os dois CDs respondem também por atender às demandas de 26 subsidiárias da Toyota
em 23 países. Esses 11% de itens exportados tem seus destinos distribuídos da seguinte forma: 5% América do Sul (com exceção de
Argentina), 3% apenas para a Argentina, 2% para países da América
Central e Caribe e 1% para o México.

Armazem de Peças da TDB em SBC

PRÓXIMA PARADA:
DEPARTAMENTO
DE PEÇAS

Na última edição da ABRADIT News demos início a uma série de reportagens
sobre logística contando o caminho dos carros da linha de produção até o
showroom. Desta vez vamos falar sobre os desafios que precisam ser vencidos
para abastecer a rede com peças de reposição e garantir a satisfação dos clientes.
Assim como na logística dos carros, os trâmites para abastecer a rede de concessionárias com peças de reposição precisam ser
ágeis, com foco no cliente, mas sem perder
de vista um dos conceitos mais importantes
da filosofia organizacional Toyota, o just-in-time. Desta forma, para que no final do
processo tenhamos um consumidor satisfeito que tenha esperado nada ou pouco pela
substituição de um item, é fundamental que
as engrenagens, ou seja, as áreas de pós-venda da Toyota e das concessionárias além de
fornecedores envolvidos trabalhem juntos e
de forma coordenada.
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Do mix de itens que abastecem o estoque de peças da rede 49%
são nacionais, 24% vêm do Japão, 15% da Argentina e 12% de outros
países asiáticos como a Tailândia por exemplo. Essa quase metade
de itens made in Brazil chegam aos Centros de Armazenamento e
Distribuição de Peças de São Bernardo do Campo, no Grande ABC,
e de Votorantim, no interior de São Paulo, através do famoso Milk
Run, processo de planejamento logístico que inclui um sistema de
coletas programadas de suprimentos onde um único transportador
realiza uma verdadeira “catança” em diversos fornecedores para levar ao destino final.
O nome Milk Run, ou Corrida do Leite, tem origem na técnica
adotada por produtores de leite americanos onde um transportador
passava em duas ou mais fazendas recolhendo o produto para então
entregá-lo a uma empresa de laticínio.
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GESTÃO DE ESTOQUE
Como dito no início da matéria, um dos grandes desafios para
que todo esse mecanismo funcione bem e não engripe é o comprometimento de todos os elos dessa corrente.
Segundo o Chefe do Departamento de Logística de Pós-Venda,
Geraldo Amaral, embora a Toyota trabalhe com o objetivo de ter
itens em estoque para atender de imediato pelo menos 97% dos
pedidos dos clientes, nos últimos meses a empresa tem trabalhado
acima desse target. “Em novembro, por exemplo, tínhamos nos dois
centros de distribuição 98,6% dos itens pedidos”, conta.
Também como já foi dito, apesar dos preceitos do Just-in-Time,
é fundamental que a satisfação dos clientes seja colocada em primeiro lugar. Para isso, a Toyota faz o cálculo de demanda e recomenda aos concessionários a manutenção de um estoque básico,
sobretudo de itens de alto giro, como por exemplo, filtro de óleo,
de combustível e outros itens que integram o programa de manutenção periódica dos veículos.

Fraga destaca ainda que, independentemente da localização da concessionária,
diariamente são feitas entregas atendendo
aos pedidos que são lançados em sistema.
“Mesmo com o transit time que varia de
1 a 18 dias úteis para peças transportadas
por terra, com o planejamento bem feito
o estoque nem chega a ser impactado pelo
tempo necessário para o deslocamento dos
itens”, explica ele. O executivo conta que
o frete pode levar de 2 a 4 dias se usado o
transporte aéreo, mas devido ao custo, não é
comum a utilização de avião para essa finalidade. “Apenas em casos específicos como
a demanda urgente de um cliente que eventualmente concorde com o valor extra do
frete, ou ainda no caso de uma campanha de
chamamento”, acrescenta.
“O ideal é o que o pedido diário atenda
a sugestão do sistema inclusive para não
mascarar uma eventual demanda”, ressalta
Amaral lembrando que o processo é mesmo como um sistema de engrenagens que
operam aos pares. Assim como o concessionário precisa avaliar o parque circulante da
região que atende para planejar sua estrutura de pós-venda, que inclui as peças de reposição, a Toyota precisa conhecer a demanda
dos dealers para planejar seu estoque e fazer
os pedidos para os fornecedores.
Essas autopeças, por sua vez, também
operam no sistema Just-In-Time e precisam
saber da demanda da Toyota para planejarem a sua produção. “Na prática, se a Toyota recebe uma ‘bola quadrada’, repassa essa
‘bola quadrada’ para o fornecedor e toda a
agilidade do processo, e o mais importante,
do atendimento ao cliente fica comprometida”, completa o executivo.
Fabio Fraga, gerente da área, ressalta que é
fundamental que a concessionária considere
a gestão no estoque de peças uma função estratégica na estrutura de pós-venda. “Com um
bom planejamento a tendência é que isso não
ocorra, mas se um item permanecer em estoque por mais de 580 dias é recomendável que
a empresa se desfaça dele”, destaca Fraga, lembrando que em alguns estados a política de
scrap permite incluir essa perda no balancete.
Segundo os executivos, já houve caso de
um distribuidor deixar de repor uma peça
de alto giro porque o estoque tinha alguns
itens de baixo giro, mas com alto valor. Não
se pode avaliar apenas a soma dos cifrões no
final da planilha. É importante avaliar caso a
caso e, para isso, o responsável pela área de
peças da concessionária precisa ter senioridade profissional para ser um verdadeiro
controlador de inventário e ter discernimento que pior que um capital empatado é
um cliente insatisfeito.
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DA
PRANCHETA
AO
SHOWROOM

CONHEÇA AS ETAPAS DO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS QUE A TOYOTA
PRODUZ E VENDE NO BRASIL. ANO APÓS ANO A
EMPRESA VEM APRIMORANDO SEUS CANAIS DE
DIÁLOGO COM A REDE E COM OS CLIENTES E O
RESULTADO DISSO SÃO OS SEGUIDOS RECORDES
DE VENDAS QUE VEM ALCANÇANDO COM
MODELOS COMO COROLLA, HILUX E SW4. A LIÇÃO
DE CASA ESTÁ FEITA E O ETIOS DEVE CHEGAR LÁ.
por ELIANE NUNES

CAPA PLANEJAMENTO DE PRODUTO

Intervalo comercial na tevê: música impactante, close nos diferenciais de design, destaque para motorização, economia, garantia e o
convite para o test drive na rede de concessionárias. O lançamento
de um novo modelo de veículo no Brasil segue um roteiro básico
que inclui, antes mesmo da apresentação ao público, uma avant
premiére para a rede de distribuidores e para a imprensa especializada. Mas e antes? Como funciona o processo que vai da ideia do
modelo à chegada do produto aos showrooms de todo o país?
Para exemplificar essa verdadeira gênese de um produto Toyota a ABRADIT News contou com a ajuda da área de planejamento de produto da marca no Brasil. O processo que antecede a
chegada dos modelos Corolla, Etios e Hilux às concessionárias
são parecidos em muitos aspectos, mas também apresentam algumas peculiaridades. Os desafios enfrentados para o lançamento do Etios, em 2012, por exemplo, foram similares ao lançamen-

to do Corolla brasileiro em 1998. Um ano
antes a Toyota Argentina enfrentou desafio parecido com a inauguração da Planta
de Zárate e o início da produção local das
picapes Hilux. Isso porque esses projetos
foram além das mudanças do produto, já
que implicaram na implantação de uma
fábrica nova, ferramental, treinamento de
funcionários etc.
Mas antes mesmo dessa fase de colocar
as mãos na massa, existe um grande planejamento. No período de 36 a 48 meses antes do lançamento são definidas as grandes
questões de engenharia mandatórias para
definir o tamanho do chassi como o tamanho do carro, da roda, a capacidade de porta-malas, além de atributos como motorização. Nessa fase, quando é o caso, também se
define quais as variações de carroceria que
são montadas na mesma plataforma.
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Segundo o Chefe de Planejamento de
Produto da Toyota do Brasil, Leandro Veneziano Teixeira, responsável pelo projeto
do Etios, o primeiro passo é sempre a identificação de uma oportunidade. “Daí vem
o levantamento de dados para confirmar
a viabilidade do lançamento do modelo”,
conta. De acordo com ele, o período entre
a concepção do projeto e o início das vendas pode variar entre três e quatro anos.
Em média, faltando pouco mais de 30
meses para o lançamento, uma reunião de
diretoria na matriz, no Japão, é realizada
com a finalidade de “bater o martelo” de
que o projeto vai para frente e a quais mercados se destinará. Nessa época o veículo
ganha um código de projeto e entra numa
segunda etapa com duas frentes correndo
simultaneamente: mercado e design.
No primeiro aspecto, conta Teixeira,
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A APOSENTADORIA
DE UM PIONEIRO
“essa fase é mais negócio e menos engenharia”. Segundo ele, nessa etapa são levantadas informações e definidos itens como
potencial de volume, preço/custo, público
alvo para cada uma das versões, quantas
versões, níveis de equipamento desde o
modelo de entrada até o topo de linha,
cores, acessórios, etc. Também são realizados estudos para analisar a concorrência,
o comportamento de compra do público
alvo, entre outros aspectos. No caso do
Etios, que era um modelo completamente
novo e inclusive um segmento novo para a
Toyota, o processo durou quatro anos até a
estreia no mercado, em setembro de 2012.
Segundo Marcelo Albino, responsável
pelo planejamento do Corolla, uma das
prioridades nesta etapa é estudar bem
a concorrência para definir a palheta de
especificações de cada versão. “É fundamental fazer um benchmarking e buscar
diferenciais que serão decisivos no desempenho de vendas de cada modelo. Foi
a partir desses levantamentos que incluímos o sistema de navegação como item
de série da versão da geração anterior do
Corolla, mesmo norte que usamos para
oferecer TV Digital como item de série
do Corolla XEi 2015”, conta.
Albino explica que além da concorrência
outros fatores são levados em conta como o
feedback que a Toyota recebe dos concessionários, reclamações de clientes de gerações anteriores àquela que está sendo planejada, resenhas publicadas pela imprensa
especializada. “Na prática nós fazemos
clínicas e sumarizamos os inputs buscando contemplar tudo o que é razoável”, diz.
Ouvir a voz dos clientes é também especialidade de Felipe Doho, da área

Determinantes para decretar
o lançamento de um produto, fatores como demanda de
mercado e custos de produção
são decisivos também para
definir quando um modelo deve
pendurar as chuteiras, no caso,
pneus. Foi o que aconteceu
com o Toyota Bandeirante, o
pioneiro da marca no Brasil e
que teve a sua produção encerrada em 28 de novembro de
2001, depois de 40 anos desbravando o nosso território.
A decisão pela descontinuidade do Bandeirante deveu-se
à inviabilidade técnica para
mantê-lo em linha de produção dentro das exigências
da regulamentação em vigor
no Brasil. O motor utilizado
no Bandeirante estaria fora
do limite exigido pela lei para
emissão de poluentes a partir
de 2002. Segundo comunicado da Toyota à época, os
engenheiros chegaram a estudar maneiras para manter o
modelo em produção, mas as
alternativas não eram econômica e comercialmente viáveis.
A aposentadoria do Bandeirante
foi marcada por uma cerimônia (foto) que reuniu a diretoria da Toyota e os cerca de
500 funcionários que atuavam
na planta de São Bernardo. A
última unidade foi destinada ao
museu da Toyota, no Japão.
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de planejamento de comerciais leves da
Toyota e que responde, por exemplo,
pelas novidades apresentadas para a linha 2015 da picape Hilux e do utilitário
esportivo SW4. “Foi assim, ouvindo os
consumidores que definimos as diretrizes
para o ano/modelo 2015 e lançamos, por
exemplo, a Hilux Limited Edition, com a
disponibilização de apenas 3 mil unidades e um pacote de acessórios que garantiram excelente custo benefício”, conta.
Doho destaca ainda o lançamento da
SW4 Flex com sete assentos, que mostra
o quanto é fundamental que a área de planejamento de produtos esteja ligada nas
tendências. Há alguns anos, quando a SW4
vendida no Brasil era fabricada no Japão, a
Toyota deixou de importar a versão com
sete assentos porque pesquisas mostravam que os consumidores, naquela época,
preferiam o espaço como compartimento
de bagagem. Para se destacar no mercado
é fundamental que a marca esteja atenta a
essas movimentações.
Esse processo de troca com o mercado
tem que acontecer durante todo o ciclo do
produto. Exemplo disso é o próprio Etios
que, dois anos depois do lançamento, segue inovando acrescentando novos itens
de conforto e conveniência, ao encontro
da demanda dos consumidores. Destaque

para a versão topo de linha Platinum, que
agrega central multimídia com navegador,
câmera de ré, sistema com reprodução de
DVD e TV digital.

lor agregado, e a outra, do mercado Norte Americano, onde o Corolla é um sedã
compacto”, conta Marcelo destacando que
apesar de usar a mesma plataforma e ter as
mesmas dimensões nos Estados Unidos o
modelo tem um design mais voltado para
um público jovem.
Definidos mercado e design, o projeto
é devolvido para a engenharia de produto
que dá início a trabalhos como produção de
desenhos técnicos, modelagem 3D etc. Paralelamente vai sendo concluída a definição
de todos os fornecedores, processo que é
iniciado logo após aquela reunião na matriz.
Por volta de 18 meses antes do lançamento acontece o desenvolvimento do
ferramental dos fornecedores e da própria
produção. “Um ano antes do lançamento
dois processos fundamentais são iniciados: a preparação para montagem e para
a chegada ao mercado propriamente dito”,
acrescenta Teixeira.
Quanto à produção, a primeira providência é a montagem de uma unidade trial,
praticamente artesanal, com base na qual
se pode resolver eventuais problemas de
qualidade, por exemplo. Nessa mesma fase,
12 meses antes, dá-se início ao preparo da

DESIGN

Já com relação ao design, o processo é iniciado a partir do conjunto das informações
reunidas, mais alguns conceitos chaves que
expressem o posicionamento do veículo.
Para que essas ideias possam virar desenhos mais fiéis às demandas de cada mercado, a Toyota traz para essa área uns dos
principais conceitos do Toyota Production
System (TPS), o Genchi Genbutsu, ou “ver
in loco”. “Assim, designers da Toyota Motor Corporation desembarcam no Brasil e,
a partir da direção inicial, analisam, além
dos veículos de cada segmento que circulam nas ruas, elementos como Arquitetura,
Moda e até a Gastronomia local”, diz Leandro, do planejamento do Etios.
De acordo com Marcelo Albino, do planejamento do Corolla, com o estabelecimento de uma plataforma global do modelo, a partir da geração atual que é a 11ª, essa
fase do design ficou um pouco mais simples. “Existem duas diretrizes, uma inspirada no mercado Europeu, onde o Corolla é
posicionado, assim como no Brasil, como
um sedã médio Premium, com maior va-

rede de concessionárias, com treinamento dos consultores e técnicos das equipes de venda e pós-venda.

CONTAGEM REGRESSIVA

Seis meses antes do lançamento começam os testes na linha de
produção na planta que vai produzir o modelo – Indaiatuba no
caso do Corolla, Sorocaba para o Etios e Zárate (TASA) para
Hilux e SW4. Depois é que tem início a efetiva fabricação do veículo e toda a programação logística para que na data da estreia do
modelo no mercado, todas as concessionárias contem com unidades para test drive e faturamento.
Os mesmos seis meses de antecedência, em média, são demandados pela área de Marketing para planejar a campanha de lançamento que geralmente tem como uma das principais peças a
campanha de TV. E algumas delas ficam realmente na história.
Exemplo é a campanha para lançamento da 9ª geração do Corolla
estrelada por Brad Pitt ao som do hit New Sensation, da banda
INXS. Duas gerações depois é possível ver nos classificados de
veículos anúncio de venda do “Corolla Brad Pitt” ou mesmo do
“Corolla New Sensation”.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
VANTAGENS
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TROCA DE ÓLEO A GRANEL,
QUE UNE CONTROLE,PRECISÃO E CONFIANÇA.
GESTÃO COMPLETA DO ESTOQUE.
RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
DOS ABASTECIMENTOS
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INTERAÇÃO COM
OUTROS ERP’s E DMS
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POSSIBILITA O MONITORAMENTO DE TODAS
AS OFICINAS EM UM ÚNICO COMPUTADOR

GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES
ATRAVÉS DE RELATÓRIOS AVANÇADOS

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

EQUIPAMENTO WIRELESS
(SEM USO DE CABEAMENTO)

REDUZ O TEMPO DE OPERAÇÃO E
AUMENTA A RENTABILIDADE NA OFICINA

Soluções em Lubrificação

CONEXÃO ABRADIT
REÚNE CERCA DE 400
EXECUTIVOS PARA
BRINDAR O SUCESSO
DE 2014 E DISCUTIR OS
PRÓXIMOS DESAFIOS
DA REDE TOYOTA

EM VÁRIAS OCASIÕES FORAM RESSALTADO OS
RESULTADOS DE VENDAS QUE TIVERAM CRESCIMENTO
ENQUANTO O MERCADO AUTOMOTIVO NO BRASIL
SOFREU RETRAÇÃO. O ENCONTRO TAMBÉM FOI UMA
OPORTUNIDADE DE BALANÇO PARA O GRUPO QUE
DEIXA A DIRETORIA DA ABRADIT E DE PREPARO
PARA O QUE COMANDARÁ A ENTIDADE ATÉ 2016.
por ELIANE NUNES

Pós-vendas
deu o tom do
24º Congresso
Fenabrave

COBERTURA CONEXÃO ABRADIT
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erca de 400 pessoas entre
executivos da rede de distribuidores Toyota de todo o
Brasil, diretores da ABRADIT, além da Toyota e Banco Toyota, estiveram reunidos no dia 26
de Novembro no Hotel Transamerica, em
São Paulo para a CONEXÃO ABRADIT,
convenção anual dos concessionários da
marca que teve como fio condutor o tema
“Convergência de Oportunidades”. Na
abertura do encontro o diretor executivo
da ABRADIT, Paulo Cezar Araújo, agradeceu a presença dos representantes da
rede e destacou que a realização do evento vai além do compromisso oficial da assembleia. “O objetivo é também oferecer
aos concessionárias uma possibilidade a
mais de atualização e crescimento”, disse.
Também durante a abertura o executivo
destacou a importância dos patrocinadores do encontro que possibilitaram à
ABRADIT organizar toda a estrutura do
evento para receber os concessionários.
Na parte da manhã o evento contou
com três palestras de experts convidados
pela ABRADIT que abordaram temas
fundamentais para os concessionários
como as perspectivas econômicas para o
ano de 2015, a importância de se adaptar ao perfil do novo consumidor hiperconectado, e também da manutenção da
excelência no atendimento aos clientes
mesmo com o crescimento da rede. Leia
mais sobre as palestras nas páginas 38 e 39.
Na parte da tarde os concessionários
participaram da assembleia que foi dividida em duas partes: a primeira apenas
com a participação da rede e a segunda
com a presença de executivos da Toyota do Brasil e do Banco Toyota. Veja
box sobre a assembleia na página 41.
A programação do dia também foi marcada por algumas homenagens e sorteio.
Logo após o encerramento dos trabalhos
da assembleia, o diretor de Pós-Venda da
Toyota do Brasil, Frank Gundlach entregou placas aos titulares das concessionárias
onde trabalham os campeões do Skill Contest 2014: Noma Motors (Melhor Consultor de Serviços) e Rodobens Veículos (Melhor Técnico).
Na sequência aconteceram os sorteios
dos prêmios oferecidos pelos dois patrocinadores Platina da Conexão ABRADIT
2014. O primeiro deles “obrigou” João
Noma, da Noma Motors, a voltar ao palco. Foi ele o feliz ganhador de uma viagem
a Portugal com direito a acompanhante
dada pelo Consórcio Canopus. Já o sorteio realizado pelo Consórcio Rodobens
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Frank Gundlach,
Diretor de Pósvenda da Toyota
entrega placa de
homenagem à
João Noma, Titular
da Concessionária
Noma Motors
cujo Consultor
conquistou o 1º.
Lugar no Skill
Contest 2014.
Abaixo Djalma
Bezerra da Bacaba
Veículos e Paulo
Santos da ABRADIT
entregam a placa
de homenagem
à Pedro
Schwambach
pelo período que
esteve à frente
da ABRADIT.

presenteou Demétrio Carvalho, diretor de pós-venda da Toyolex (Recife/PE) e Ricardo Carlos, diretor-presidente da Araguaia Motors (Palmas/TO) com um tablet iPad Air cada.

HOMENAGEM

Emocionando o homenageado e todos os presentes, o programa incluiu a entrega de uma placa ao presidente 2000-2014
da ABRADIT, Pedro Schwambach. A chamada para a homenagem foi feita pelo presidente eleito para o período 2015-2016,
Riguel Chieppe.
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“No começo o Pedro relutou para aceitar
o convite para presidir a ABRADIT mas
para nossa alegria ele dedicou tempo e
energia e a gente tem visto os frutos desse trabalho”, contou.
“É um líder que deixa um exemplo de
comprometimento, perseverança e seriedade”, disse Paulo Cézar Araújo enquanto
Schwambach recebia a condecoração das
mãos de Djalma Bezerra da Bacaba Veículos, que é o mais antigo colaborador da
ABRADIT.
Schwambach agradeceu o carinho, disse que foi um prazer e um grande aprendizado esses anos como presidente da
entidade. “Acho que o segredo para a realização de um bom trabalho e é encarar
todo dia com a empolgação do primeiro
dia. Se fizermos melhor, com inteligência, com eficiência, vamos sofrer menos.
Se tiver crise ela vai chegar por último na
nossa Empresa” ressaltou na ocasião sr.
Djalma Bezerra.
O vice-presidente da Toyota do Brasil,
Luiz Carlos Andrade Junior também destacou o trabalho de Schwambach à frente
da associação e desejou sucesso ao novo
presidente, Riguel Chieppe. “A ABRADIT
é um exemplo de atuação e não precisa
provar mais nada pra ninguém. Ela é firme
no compromisso de preservar e ampliar o
patrimônio de seus associados”, disse.
“Nesse momento sinto orgulho e gratidão
por ter presidido uma entidade de empresários bem sucedidos como vocês”, disse Pedro
destacando que sempre teve apoio incondicional da diretoria e do conselho. “Essa sensação de dever cumprido só se sente quando
o que era futuro vira passado e a gente sabe
que tomou a decisão certa”, finalizou.
Antes do jantar, o programa teve ainda
um coquetel ao som do grupo de Choro,
“Acordes do Brasil”.

KAMPAI

Uma breve cerimônia antecedeu o jantar
dançante que encerrou a noite. Na ocasião o presidente da Toyota do Brasil, Koji
Kondo, destacou a importância do aumento de touch points e a implantação da rede
2S para que a Toyota tivesse alcançado os
bons resultados observados no mercado
brasileiro. “Vamos continuar crescendo
como uma família e trabalhando no sentido de ampliar as oportunidades de negócios para além dos carros novos, com acessórios, pós-venda e semi-novos”, concluiu.
“Esse é um momento de celebrar com vocês um ano de transformação para melhor na
nossa marca. As perspectivas eram tenebrosas e 2014 foi ótimo graças a muito trabalho
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e a grande sinergia que existe entre a montadora, a rede e o banco”, ressaltou o presidente do Banco Toyota, Luiz Montenegro.
O próximo a falar foi o vice-presidente
da Toyota do Brasil, Luiz Carlos Andrade
Junior, que começou com um sonoro “boa
noite à melhor rede de distribuidores do
Brasil”. Andrade voltou a destacar a importância de ações de touch points e o crescimento da rede 2S além de ações de test
drive, o novo site, a nova campanha de comunicação que visam, de forma integrada,
promover um crescimento sustentável nos
próximos anos, seja qual for o cenário.
“Isso sem falar na nossa capacidade de
ouvir o mercado a fim de promover melhoria nos nossos produtos e nos nossos
processos. Exemplo disso é o modelo Etios
que evoluiu muito desde o seu lançamento
porque ouvimos a rede, ouvimos a imprensa especializada, ouvimos o mercado”. O
executivo lembrou que esse trabalho deve
continuar sempre com o foco em manter a
excelência do atendimento ao cliente.
O CEO da Toyota para América Latina
e Caribe, Steve St Angelo também prestigiou o evento. “A Toyota Motor Corporation está bem confiante com o trabalho
que vem sendo feito aqui no Brasil. Temos
aumentando a nossa participação no mercado de forma considerável, acumulando
recordes em cima de recordes. E tudo isso
poderá nos levar a mais produtos, maiores
volumes, mais empregos para o País e mais
chances para colocarmos um sorriso nos
rostos de nossos clientes”, disse. Segundo
ele, embora esse seja o lema corporativo,
para crescer a empresa precisa se manter
humilde e ir além do cuidado com o cliente. “Precisamos cuidar também dos nossos
funcionários e da comunidade. O importante é nunca desistir até ver um sorriso no
rosto”, finalizou.
Na sequência o presidente 2000-2014 da
ABRADIT Pedro Schwambach, acompanhado de Andrade e de St Angelo, propôs
o tradicional Kampai: “Um brinde ao nosso trabalho! Um brinde ao nosso sucesso”.
E quem teve um motivo a mais para
brindar foi Maria Auxiliadora da Sperandio Motors de Chapecó/SC. Ela
foi a ganhadora de um sorteio realizado entre mulheres titulares ou esposas
de concessionários levando para casa
um vale compras no valor de R$ 3 mil.
Para encerrar a noite quem ditou o
ritmo da festa foi o cantor e ator Danilo
Moura, estrela do Musical Tim Maia. O
repertório do show, recheado de hits de
Tim e outros sucessos da Soul Music, colocou os convidados para dançar.

Em sentido
horário: Luiz
Carlos Andrade
Jr, Pedro
Schwambach e
Steve St Angelo
levantam um
brinde pelos
resultados de
2014; Koji Kondo,
Presidente da
Toyota do Brasil;
Luiz Carlos
Andrade Jr,
vice-presidente
da TDB
Danilo de Moura
apresentando
clássicos do
Tim Maia
e Luiz
Montenegro,
Presidente do
Banco Toyota.
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ECONOMIA,
CONSUMIDOR
CONECTADO E
EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO
AO CLIENTE:
PROGRAMAÇÃO
DE PALESTRAS
ABORDA TEMAS
FUNDAMENTAIS
PARA A REDE

A

programação da parte da manhã contou com três workshops. O primeiro
foi comandado pelo mestre em economia
e professor do Insper, Otto Nogami que
falou das perspectivas para o “Cenário
Econômico em 2015”. O objetivo da palestra foi mostrar o contexto em que a atividade econômica está inserida nos dias
hoje e as condições que a ação do governo
oferece hoje para o trabalho dos concessionários. “A grande preocupação que nós
temos hoje diz respeito a três elementos
básicos: a desvalorização do Real, ou seja,
a elevação da taxa de câmbio; a elevação
da taxa de juros e, lógico, um grande problema que nós enfrentamos hoje, que é a
inflação”, disse.
Para Nogami, que é mestre em Economia pela Universidade Mackenzie e economista pela FEA – USP, os anos de 2015
e de 2016 deverão ser de ajustes. Segundo
ele, se o governo, nesse segundo mandato
adotar uma agenda que passa necessariamente pelo reequilíbrio das contas públicas, é possível que a partir de 2017 o país
volte a crescer de forma sustentável.
Para o professor, um encontro como a
CONEXÃO ABRADIT é fundamental
para que os empresários discutam a melhor forma de enfrentar os desafios que
certamente acompanharão o ano de 2015.
“Na verdade essas possíveis soluções estão
diretamente relacionadas com a maneira com que os empresários vão abordar o
principal elemento de uma sociedade que
é o consumidor”, explica ele acrescentando
que é principalmente em momento de crise é importante garantir que os produtos se
mantenham atrativos inclusive para preser-
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var a própria atividade ao longo do tempo.
O currículo de Nogami, que é gestor de
fundos de investimentos, consultor de empresas e membro de conselhos de administração, técnicos, consultivos e editoriais, soma
ainda um MBA em Finanças, além de cursos
de especialização e aperfeiçoamento no Local Autonomy College em Tóquio, na Harvard Business School em Boston, na Toyota
Motor Company em Nagoya, e na Darden
Business School da Universidade da Virgínia.
A segunda palestra do dia, com o tema
“Transformação de Negócios com o Consumidor Hiperconectado”, foi ministrada
pelo engenheiro e administrador Fábio
Coelho, Diretor Geral do Google Brasil,
empresa que se tornou um ícone mundial
quando se pensa em tecnologia e conectividade na era digital.
Fábio é também Presidente do Conselho Consultivo do IAB Brasil (Interactive
Advertising Bureau, entidade que congrega mais de 100 empresas de comércio,
mídia e tecnologia digital no Brasil). Foi
eleito em 2012 o CEO do Ano pela Revista Exame Info e Líder em Inovação
Tecnológica recebendo o Prémio Líderes do Brasil. Engenheiro Civil e Mestrado em Administração pela UFRJ, possui
também um CSS (Certificate of Special
Studies) in Business Administration pela
Universidade de Harvard.
Durante a apresentação o executivo
chamou a atenção para o novo perfil dos
clientes que têm acesso à informação e que
alterou de uma vez por todas o modelo de
compra e venda que se conhecia até pouco
tempo. “No comércio off-line, os vendedores procuravam os consumidores, no co-

Otto Nogami,
Palestrante
que abordou o
tema “Cenário
Econômico
de 2015”

mércio online, os consumidores procuram
os vendedores”, ressaltou.
De acordo com o executivo, pesquisas
apontam que atualmente 93% dos consumidores que estão considerando a compra
de um carro novo buscam informações na
internet. “É importante entender que o
consumidor está mais informado através
das plataformas digitais e saber como tirar proveito desse interesse do consumidor para que a gente possa oferecer nossa
marca e serviços, e porque não negociar
e fazer transações e levar o consumidor
para dentro das concessionárias? Essa é
uma oportunidade enorme e que ainda
está pouco trabalhada no Brasil, e a rede
Toyota ganha muito em discutir isso tudo
nesse encontro”, destacou.
Segundo ele, atualmente são mais de
120 milhões de brasileiros conectados
sendo que 21% acessa a internet exclusivamente através de smartphones. “Daí a
importância de se investir em sites multi
plataformas, que sejam amigáveis para dispositivos móveis como celulares e tablets”,
acrescentou.
“Acho que numa época de ajustes e de
mudanças de política econômica em que
estamos vivendo no Brasil, as empresas
têm que parar e observar as áreas em que
elas podem atacar como oportunidades
que estão ao alcance de cada um dos profissionais que trabalham nela”, finalizou.
A palestra que encerrou a programação
na parte da manhã foi sobre o tema “Excelência de Atendimento” ministradas pelo
presidente da Azul Linhas Aéreas, Antonoaldo Neves. O executivo é formado em
engenharia pela Poli-USP, possui um MBA
pela Darden Graduate School of Business
Administration, da University of Virginia,
e um Mestrado em Finanças Corporativas
pela PUC-RJ.
Durante a apresentação Antonoaldo
mostrou dados de que a Azul é a empresa
aérea que mais cresce no Brasil. Segundo
ele a ideia é continuar crescendo, apostando na aviação regional, sem abrir mão
dos preceitos que ele chama de “binômio
azul”: ser o melhor emprego para os tripulantes e ser a melhor experiência de
vôo da vida dos clientes. “São esses princípios que nos deram, por exemplo, o tetracampeonato como Melhor Low-Cost
da América do Sul”, ressaltou.
De acordo com Neves, esse jeito de ser
da companhia que a cada dia conquista
mais e mais clientes tem muito a ver com
David Neeleman, fundador e presidente
do Conselho empresa. “Eu, assim como
ele, não pego jatinhos. A prioridade é sem-

pre voar em nossas aeronaves, ouvindo os
clientes e ouvindo os tripulantes”, contou.
Em se tratando de qualidade de atendimento ao cliente, a sinergia entre a Azul e
a Toyota parece ser perfeita. “Dá pra traçar
um paralelo. As pessoas querem ser bem
atendidas, seja na hora de viajar de avião
ou na hora da compra de um veículo. O
mais importante é um atendimento rápido.
Não tem frustação maior do que você ir a
uma concessionária e esperar em uma fila
de atendimento ou ser atendido por um
vendedor mal preparado”, diz. Segundo
ele, essa excelência no atendimento que é
oferecido por ambas as empresas é o que
garante um crescimento consistente das
operações, e acima de tudo, sustentável. “O
serviço de pós-venda com hora marcada é
uma coisa que não tem preço e precisa ser
mantido”, concluiu.

A partir de cima:
Fábio Coelho da
Google Brasil
e Antonoaldo
Neves da Azul
Linhas Aéreas.
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ASSEMBLEIA DA ABRADIT DÁ
BOAS-VINDAS À NOVA DIRETORIA
E DISCUTE DIA-A-DIA DA REDE
DURANTE A PRIMEIRA PARTE DO ENCONTRO DIRETORES
DA ABRADIT E CONCESSIONÁRIOS DISCUTIRAM VÁRIOS
TEMAS COMUNS AO DIA-A-DIA DAS OPERAÇÕES COMO
ASPECTOS LEGAIS, LOGÍSTICOS E FISCAIS. A SEGUNDA
ETAPA DA REUNIÃO CONTOU COM APRESENTAÇÕES
DE EXECUTIVOS DA TOYOTA E DO BANCO TOYOTA.
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C

erca de 300 executivos executivos da
rede participaram da assembleia da
ABRADIT realizada no dia 26/11 e que
foi dividida em duas partes: a primeira apenas com a participação da rede e a segunda
com a presença de executivos da Toyota do
Brasil e do Banco Toyota.
Na primeira etapa a mesa diretora foi
composta pelos então presidente, Pedro
Schwambach, vice-presidente, Riguel
Chieppe, diretores Luiz Teixeira, Rodrigo
Guião, Lincoln Pereira e Antonio Bordin
Neto, a assessoria jurídica da entidade do
escritório Lopes da Silva, representada
pelo advogado sócio Luiz Eduardo Vidigal

Lopes da Silva, além do diretor de pós-venda e parcerias, Roberto Merulla e o
diretor executivo da entidade, Paulo Cezar
Araújo.
Antes de dar início aos trabalhos Araújo
deu as boas-vindas aos membros da nova
diretoria e do novo conselho que foram
eleitos em reunião realizada na véspera,
25 de novembro. Veja quadro abaixo.
Durante a assembleia diretores da
ABRADIT e concessionários discutiram
vários temas pertinentes ao dia-a-dia das
operações como aspectos legais, vendas
e gestão, alternativas para diminuição do
impacto na margem de lucro dos dis-

Diretoria da ABRADIT
comemora o sucesso
da Convenção.
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Em sentido
horário: Luis
Carlos Sousa,
Gerente Geral
de Pós-Venda;
Venício Carvalho,
Superintendente
do Banco Toyota;
executivos durante
o coffee break e
Vladimir Centurião
Gerente Geral
de Vendas, DRD
e Treinamento.

tribuidores, estoque médio, política de
test drive, handling de garantia, aspectos
logísticos como o transit time de veículos
e peças, além de outros assuntos como a
garantia de compliance no processo fiscal.

ABRADIT 2015-2016

DIRETORIA
Presidente: Riguel Chieppe (Kurumá)
Vice-Presidente:LincolnPereira(T-Drive)
Diretores: Luiz Teixeira (Newland),
Rodrigo Guião (Santa Emília), Antonio
Bordin Neto (Espaço) e Breno Schwambach (Toyolex)
Conselho
Fernanda Sakai (Dis`trito I – Região
Norte) Mauro Cascão (Distrito III –
Região Centro Oeste) Fabiano Faria
(Distrito V – Estados do Rio de Janeiro
e Espírito Santo) Roberto Pires Ferreira
(Distrito VII – Região Interior de São
Paulo) Maria Auxiliadora (Distrito IX –
Estado de Santa Catarina)

SEGUNDA PARTE

Na segunda etapa da assembleia, compuseram a mesa o presidente do Banco Toyota,
Luiz Montenegro, além de executivos da
Toyota do Brasil, Hiroyuki Ueda (vice-presidente), Luiz Carlos Andrade Junior (vice-presidente sênior), Vladimir Centurião
(Gerente Geral de Vendas, Treinamento e
Desenvolvimento de Rede), José Ricardo
Gomes (Gerente Nacional de Vendas),
Evandro Maggio (Diretor de Planejamento de Vendas, Produto e Marketing), Frank
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Gundlach (Diretor de Pós-Venda) e Luiz
Carlos Sousa (Gerente Geral de Operações de Rede de Pos-Venda).
Quem deu início aos trabalhos nesta etapa da reunião foi Vladimir Centurião que
pediu um caloroso aplauso para a rede pelo
trabalho realizado com destaque ao recorde
histórico batido em outubro de 2014 com
a venda de mais de 20 mil veículos sendo
mais de 7.400 unidades do Etios. Ele ressaltou o papel da ampliação de touch points,
como a realização de eventos em shopping
centers e também o crescimento da rede
através das implantação das unidades 2S e
ações como a promoção “Etios Com Você”
que levou clientes do modelo para assistir à
final do Mundial Interclubes, no Marrocos.
Na oportunidade Centurião abordou
ainda o grande potencial de mercado
do Etios para o segmento de taxis. “50%
das 2,2 mil unidades vendidas para esse
público até outubro foram feitas por 13
dealers que representam cerca de 8% da
rede. Isso mostra que temos bastante espaço para crescer nesse segmento”, disse.
Comparando 2013 e 2014, a Toyota teve ampliada a sua participação de
mercado em todos os segmentos em que
compete com veículos fabricados no
Brasil ou na Argentina. O crescimento
de market share, segundo ele, foi de 2%
para o Etios Hatch, 3% para o Etios Sedan, 7% para o Corolla, 13% para a Hilux, 8% para a SW4.
Centurião falou também sobre a importante do constante treinamento da
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rede e anunciou que ainda no primeiro
semestre de 2015 a Toyota contará com
um novo Portal de Treinamento com
programa de capacitação para todos os
profissionais de vendas e maior carga
horária de treinamento online.
Na sequência Venício Carvalho, Superintendente do Banco Toyota, destacou a
instituição financeira vem se empenhado
para ser, cada vez mais, um braço direito
da rede para a efetivação de vendas. “Temos trabalhado para garantirmos serviços 360° e possibilitar trazer cliente para
a marca com o conceito de customer for
life oferecendo, por exemplo, diversas
opções em seguros e a melhorando ainda
mais agilidade nas análises de créditos”,
disse. Segundo ele, atualmente o índice
de aprovação automática de financiamento do Etios, com resposta em até 12
segundos, é de 39%. A meta, até março
de 2015, é alcançar 43%.
O banco conta ainda com ações de
relacionamento e reconhecimento que
buscam a retenção e a lealdade dos clientes. Exemplo disso, segundo Venício, é a
liberação antecipada do gravame, até três
meses antes da liquidação do contrato
conforme a performance de pagamento
do cliente. Outra medida é a aprovação
prévia de crédito para clientes que estão
em tempo de trocar de veículo.

Em sua apresentação o Gerente Geral de
Operações de Rede de Pos-Venda da Toyota do Brasil, Luiz Carlos Sousa, que elogio
a rede pela manutenção da excelência no
serviço de pós-venda. Segundo ele, embora a meta para o ISC (índice de satisfação
do cliente fosse 9,20, a rede vem operando
acima do objetivo sendo que o menor índice registrado no ano de 2014 foi de 9,36.
“Também conseguimos reduzir o índice de
reclamações e isso é fundamental”, disse.
De acordo com Sousa, a Toyota deverá seguir líder na pesquisa da J.D. Power,
VOSS - Vehicle Ownership Satisfaction
Study 2015, mas são necessários processos sólidos para sustentar essa liderança.
“Crescemos em volume, mas os números
de passagens pagas ficaram estáveis. Temos
que pensar em estratégias para não perder
clientes”, destacou. “Não é simples trazer
mais passagens pagas e por isso o nosso
atendimento tem que ser ainda mais diferenciado do que já era”, concluiu.
Luiz Carlos Andrade tomou a palavra
para parabenizar a rede pelos resultados de
2014. “Há quem diga que basta um bom
produto para garantir a performance de
vendas, mas eu sei que não é bem assim.
A Toyota do Brasil tem uma rede de distribuidores diferenciada e a ela atribuo boa
parte do nosso sucesso. Parabéns a todos
pelo trabalho”, finalizou.

COM A PALAVRA A ABRADIT, A REDE E A TOYOTA
“Temos uma rede forte, muito unida e motivada. Esperamos que em 2015, assim como
em 2014, mesmo contra o mercado nós
também cresçamos. Não há porque ser
pessimista. Vamos seguir como dizia Sam
Walton fundador do Wal Mart: mesmo que
venha a crise nós não vamos participar dela”
Pedro Schwambach – Presidente
ABRADIT 2000-2014

Diretoria ABRADIT
e executivos
da Toyota e do
Banco Toyota
comemoram
o sucesso da
convenção.

“A convenção anual da ABRADIT é um momento muito importante para nós, para
toda a rede, para a Toyota e para o Banco
Toyota porque é quando a gente olha para
o ano que passou e do que a gente precisa
para continuar evoluindo, dar uma reciclada
e já começa a lançar as bases para o nosso
futuro”.
Riguel Chieppe – Presidente
ABRADIT 2015-2016

“Esse encontro é muito importante porque é uma oportunidade única para a
rede conversar com a Toyota, para a associação discutir os assuntos com a rede
e de termos os patrocinadores aqui com
a gente, e conhecer bem quem pode o
que e aqui é um ambiente de total dedicação para, e também para tirar dúvidas,
trocar experiências.”
Lincoln Pereira – Vice-Presidente
ABRADIT 2015-2016

“Estou muito satisfeito com o desenrolar da
nossa convenção, é um evento muito importante para qualquer rede, principalmente para a nossa que não é uma rede tão antiga. A evolução que o evento vem tendo me
orgulha muito, já que essa convenção começou na minha gestão como presidente. É
um networking muito bom onde todos tem
a oportunidade de conversar e trocar ideias”.
Luiz Teixeira – Diretor ABRADIT
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“Essa convenção de 2014 teve um repertório de gente altamente competente, como
o Prof. Otto, do Insper, além do Google e a
Azul. É também um oportunidade de rever
os amigos, escutar as experiências, e também fazer um balanço e analisar o que vai
acontecer no curto, médio e longo prazo”.
Roberto Ferreira – Diretor da
Nippokar (Campinas/SP)

“A convenção da ABRADIT é muito importante porque trata dos principais problemas
que a rede enfrenta na área de vendas, pós-venda, TI e traz isso. de venda e traz isso
para discussão com a Toyota. Além do que
é um momento de confraternização entre
os concessionários que é muito importante,
para a troca de ideias. Esse ano, mais uma vez
está, foi muito bem organizada”.
Cristina Jabur - Diretora da Jabur
(Londrina e Santo Antônio da Platina/PR)

“É um evento muito importante para a ABRADIT e para a Toyota também, para falar sobre os resultados, daquilo que foi bem feito e
também sobre aquilo que pode ser melhorado. É também uma celebração, já que coroa
o trabalho de 12 meses, um trabalho duro de
todos os lados. Umas das coisas que realmente diferencia a Toyota e a rede é essa parceria que é marcada por uma comunicação
muito aberta. Toyota e rede agregam uma à
outra e por isso os resultados estão vindo”.
Frank Gundlach – Diretor de PósVenda da Toyota do Brasil

“Em 2014 nós crescemos e senti alguma coisa muito diferente.
Eu acho que a rede, a Toyota, os profissionais, todos nós estamos
muito mais juntos e o nosso objetivo comum, que é satisfazer o
cliente, está cada vez mais se consolidando entre nós. Esse evento é maravilhoso e ajuda a gente a comemorar e a consagrar o
ano de 2014 e ter uma boa perspectiva para 2015. Embora o cenário econômico seja complicado, vamos trabalhar porque para
quem trabalha o futuro vai ser bem melhor”.
Vladimir Centurião - Gerente Geral de Vendas,
Treinamento e Desenvolvimento de Rede

“A rede demonstrou garra e determinação para que a gente
pudesse conseguir atingir os melhores resultados mesmo num
mercado em queda, mostrando que a Toyota está cada vez mais
forte, sólida e que está preparada para esse futuro que vem. Esse
encontro, mais do que para falar de resultados, é importante
para discutir os novos passos para o futuro. E a base para esse
trabalho é a confiança que vejo entre a marca Toyota e a rede.
Vocês, concessionários, foram o máximo e conto com vocês
para que em 2015 nós tenhamos só resultados positivos”.
Luiz Carlos Sousa - Gerente Geral de
Operações de Rede de Pós-Venda

“Quero parabenizar a equipe da ABRADIT principalmente o Sr. Pedro pelos quatro anos de trabalho fantástico à frente da
associação que trouxe muitos benefícios
para a rede. No mais, é sempre muito gratificante participar, encontrar os outros
dealers, conversar sobre os problemas
que a gente tem e buscar ideias novas”.
Vinícius Ramires - Diretor da
Ramires Motors (Sorocaba/SP)

“O encontro é importante para falar das
perspectivas para 2015 mas também para
comemorar os resultados de um ano difícil
para a indústria mas um ano muito feliz para
a Toyota. Fora o bate papo com os outros
concessionários presentes, a troca de experiências com outras regiões é sempre muito
boa, além do Banco Toyota, sempre com a
gente”.
César Moura – Diretor da Sorte e Shogun
(São Bernardo do Campo e Santo André/SP)
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“Em um período em que praticamente todas
as marcas caíram a Toyota foi uma das únicas que conseguiu crescer, tanto em market
share quanto em volume. Isso realmente é
fruto de um trabalho muito consistente ao
longo de muitos anos, onde a relação entre a Toyota, a Rede e a ABRADIT se mostra cada vez mais estreita. É um momento
também onde a gente renova as energias e
se prepara para mais um ano difícil mas que
com certeza vai ser muito recompensador”.
Evandro Maggio – Diretor de
Planejamento de Vendas, Produto e
Marketing da Toyota do Brasil
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EXECUTIVOS DA TOYOTA DO BRASIL
E DA TOYOTA MOTOR CORPORATION
SE REÚNEM COM A REDE

N

esta edição a programação foi esticada até a manhã do dia seguinte,
27 de novembro, quando a rede participou de uma reunião convocada pela
Toyota e que contou com a presença
de executivos da Toyota do Brasil e da
Toyota Motor Corporation.
A apresentação, dividida em três partes – cenário econômico brasileiro, o
mercado automotivo e projetos para
o futuro – foi conduzida pelo Gerente
Geral de Vendas, Treinamento e Desenvolvimento de Rede da Toyota do Brasil,
Vladimir Centurião.
Abordando um retrospecto de 2014
que incluiu a realização da Copa do Mundo, as eleições e um cenário de incertezas,
Centurião lembrou mais uma vez que
o mercado automotivo, apesar de tudo
vem se mostrando forte – o 4º maior do
mundo, apenas atrás de China, Estados
Unidos e Japão, atraindo a atenção de
muitas montadoras para investir no Brasil. Exemplo disso é a instalação de várias
novas plantas no País nos últimos anos,
inclusive a própria unidade da Toyota
de Sorocaba onde é fabricado o Etios.
Ele lembrou ainda que apesar do aumento da competitividade e o fato de as montadoras virem realizando ações de vendas
cada vez mais agressivas, a Toyota vem
conseguindo resultados excepcionais, aumentando significativamente a sua participação de mercado e batendo seus próprios
recordes de vendas. “E esses resultados
positivos são fruto de muito planejamento,
estratégias e atividades desenvolvidas pelas
Toyota e distribuidores”, disse.
Outro fator determinante, segundo
Centurião, foi abertura da Toyota no
sentido de ouvir a voz dos clientes e dos
distribuidores buscando melhorar ainda
mais a linha de produtos da marca. “O
Etios, por exemplo, considerando todas
as versões, desde o seu lançamento teve
o incremento de 105 itens de série tornando-o mais atrativo e competitivo”, explicou acrescentando que o lançamento
do Novo Corolla, um produto vencedor,
está contribuindo para os negócios tendo retomado em maio de 2014 a liderança no segmento de sedãs médios.
Na ocasião ele destacou ainda o aumento da lucratividade da rede que de
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0,9% em 2013 saltou para 3,2% no mesmo período de 2014,
enfatizando que o esforço e o comprometimentos dos concessionários foram cruciais para que se conseguisse esses resultados positivos.
Para os próximos dois anos, além de algumas alterações em
modelos que estão atualmente no mercado o executivo destacou a inauguração da nova fábrica de motores, em Porto Feliz,
no interior de São Paulo, e a possível ampliação da planta de
Sorocaba. “Com base nesse futuro cenário, precisamos elevar
ainda mais o nível da operação no Brasil para termos mais vantagem competitiva frente aos concorrentes e alcançarmos a
sustentabilidade do negócio”, acrescentou.
“Por ser a empresa do Kaizen, a Toyota procura identificar
oportunidades de melhoria em tudo o que faz e a ideia é levar o
nosso nível de operação para um patamar nunca alcançado por
nenhuma outra montadora no Brasil. A Toyota irá mudar e a rede
tem papel determinante nessa mudança”, sentenciou destacando
que esse propósito de mudança foi o gatilho para a reunião.
Na oportunidade ele anunciou a criação do Toyota Fãs, programa que visa criar e aumentar o número de admiradores da
marca Toyota. “Este projeto será a direção na qual seguiremos
daqui em diante para atingir o crescimento sustentável de nosso negócios”, disse.
O fato é que toda a admiração do mercado pela marca Toyota é baseada em fatores racionais como a experiência de compras anteriores, a reputação e as recomendações, aspectos que
representam 52% das razões de compra, estando a frente do
preço por exemplo. Outro diferencial competitivo da empresa
tem sido a excelência no pós-vendas, mas outras marcas vem
melhorando seus índices aumentando a disputa nesse aspecto
que até então era imbatível.
“Concluímos que ter um excelente índice de satisfação é
muito importante, mas não garante sustentabilidade aos negócios. Precisamos ir além. A essência do nosso projeto é que não
queremos apenas clientes, queremos Toyota Fãs. Fãs que não
compram outra marca porque o preço está mais barato, fãs que
defendem a marca, que não trocam a marca por outra, fãs que
são fiéis, que são apaixonados, que mesmo sem ter um veículo Toyota tem a marca listada como um sonho de consumo”,
explicou. Segundo Centurião, nos próximos anos a Toyota vai
trabalhar a emoção.
Para alcançar esse objetivo a Toyota traçou um plano de seis
pontos de melhoria que serão detalhados nas próximas edições
da ABRADIT News. Os seis guidelines são: Melhoria da operação de Vendas e Pós-Venda; Plano de Acessórios e Carros
Usados; Comunicação de vendas, Pós-Venda e BTB; Desenvolvimento de um Programa de CRM; Pontos de Contatos como
eventos e rede 2S; e o Dealer Hoshin.
Antes de finalizar Centurião destacou que lealdade aumenta recompra e gera recomendações. “Toyota Fã gera fidelização, sustentabilidade dos negócios e consequentemente,
maior lucratividade. As pessoas possuem expectativas diferentes, mas uma coisa em comum: temos que excedê-las para
criar um fã”, conclui.

Toshiro Hidaka,
Managing
Executive
Officer da
Toyota Motor
Corporation
durante
apresentação
para a Rede
Toyota.
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Quem tomou a palavra foi o Managing
Officer da Toyota Motor Corporation
Toshiro Hidaka executivo que faz o overview das operações da Toyota em 114
países na América Latina, Caribe, África, Leste da Ásia e Oceania. “Entre esses
países o Brasil tem o maior mercado de
carros novos e é claro que a TMC tem
grandes expectativas em relação ao futuro dos negócios por aqui. Vale lembrar
que o inícios das operações brasileiras
em 1958 foi a primeira da Toyota fora do
Japão o que faz do país a segunda casa da
empresa”, destacou.
O executivo se disse satisfeito em
participar da reunião e ter a oportunidade de discutir o futuro dos negócios da
empresa no Brasil e poder compartilhar
com a rede de concessionárias dois desejos de Akio Toyoda, presidente da TMC,
para serem tomados como visão global
da empresa: “Primeiro, que a Toyota seja
a marca escolhida pelos clientes e, segundo, que todos os clientes que escolherem
a Toyota possam nos recompensar com
sorrisos”, disse.
Falando sobre o objetivo de conquistar fãs, ele destacou que a Toyota do
Brasil – que é a primeira em fidelidade
entre todas as marcas no Brasil - está no
caminho certo já que a lealdade é um dos
fatores chave para mensurar esse processo. “Pensando mais a frente, teremos
um grande desafio para manter nossos
índices de fidelização já que os clientes
de Etios começarão a trocar seus carros e
esse é um segmento extremamente competitivo, com muitas opções”, alertou.
Hidaka compartilhou com os presentes a implantação do programa Toyota
Fãs no Japão onde o índice de lealdade à marca é o maior do mundo: 76%.
Segundo ele, quando da implantação
do programa o mercado japonês vinha
amargando uma queda significativa e a
lucratividade dos distribuidores estava
comprometida devido à alta dependência da venda de veículos novos.
Para dar a volta por cima a Toyota
desenvolveu um programa que pode ser
traduzido como “o melhor distribuidor
da cidade” que na prática significou a
adoção de três medidas: todas as pessoas na concessionária, sem exceção, deveriam cuidar de cada cliente com um
atendimento personalizado; proporcionar a melhor explicação sobre os produtos; fortalecer o Value Chain, ou seja, os
diferenciais e as vantagens competitivas.
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A primeira grande mudança foi entender que todas as pessoas devem estar
envolvidas no atendimento de excelência ao cliente e não apenas o vendedor.
Com isso, defende o executivo, cria-se
um ponto do contato e a fidelização não
apenas à marca, mas ao distribuidores.
“Criamos fichas de atendimento sobre
cada cliente de modo que toda a equipe
estivesse envolvida com ele e pudesse se
antecipar às necessidades daquele consumidor”, disse ele.
No quesito informações, um dos destaques é oferecer outros argumentos de
venda além de descontos, ou seja, vender os benefícios para aumentar a satisfação dos clientes.
O terceiro item é focado em desenvolver
novos serviços a fim de aumentar as passagens pagas, o que pode incluir opções
como pacotes pré-pagos de manutenção,
extensão do prazo de garantia, além do desenvolvimento de estrutura para o incremento da venda de carros usados.
“Assim, com essas medidas, mesmo
com a queda nas vendas de veículos novos, nós atingimos um maior lucro em
2013”, contou.
“Para finalizar a minha apresentação
gostaria de destacar que no nosso mercado é possível trabalhar as informações
dos clientes para gerar fidelização, coisa
que por exemplo, um fabricante de sopas
não consegue fazer para buscar uma reaproximação e provocar a escolha pela
marca. Nós sim conseguimos fazer isso,
sobretudo através de serviços”, disse.
“Em nome da Toyota Motor Corporation posso garantir que providenciaremos
produtos cada vez mais atrativos para o
mercado brasileiro. Da mesma forma,
contamos com a rede para colocar em
prática os três itens que expliquei para garantir que os clientes saiam de cada distribuidor – e voltem a ele - com um sorriso,
o que deverá contribuir para a criação de
fãs da Toyota e o crescimento sustentável
de nossos negócios”, concluiu,

OUTROS EXECUTIVOS

Além de Vladimir Centurião pela TDB
também marcaram presença, o presidente Koji Kondo; os vice-presidentes Luiz
Carlos Andrade Junior e Hiroyuki Ueda;
o diretor de Planejamento e Marketing,
Evandro Maggio; e o diretor de Pós-Venda, Frank Gundlach. O evento contou
ainda com a presença do General Manager da TMC, Eiichi Tomizawa; do presidente do Banco Toyota, Luiz Montenegro; além de diretores da ABRADIT.

EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
REÚNE EMPRESAS PARCEIRAS DA
REDE TOYOTA E ABRADIT
MAIS UMA VEZ O CONEXÃO ABRADIT CONTOU COM A VITRINE ABRADIT, ESPAÇO ONDE PARCEIROS
DA ENTIDADE E DA TOYOTA PUDERAM EXPOR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A REDE.
NO TOTAL O ESPAÇO SOMOU 13 ESTANDES DAS SEGUINTES EMPRESAS: CONSÓRCIO CANOPUS,
CONSÓRCIO RODOBENS, DISAL, KEKO, PIRELLI, WINGS, COSAN, BRAZUL, SIKKENS/AKZONOBEL,
NDDIGITAL, STP, SNAPON E TUNAP, ALÉM DO ESTANDE DA ABRADIT E DO ESPAÇO CONCEITO
“CONCESSIONÁRIA DO FUTURO”, CRIADO EM PARCERIA COM A GM7, LINXS E SAMSUNG.
VEJA ALGUNS DEPOIMENTOS DE EMPRESAS PARCEIRAS QUE
PARTICIPARAM DO EVENTO COMO PATROCINADORAS.

FOTOS: MARCOS ALVES/DIVULGAÇÃO FENABRAVE

BRASIL: A SEGUNDA
CASA DA TMC

“Esse espaço aqui na Conexão ABRADIT é
mais um importante momento para estarmos juntos com os nossos parceiros da rede
Toyota”.
Pedro Santos, diretor do Consórcio Canopus.
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COBERTURA CONEXÃO ABRADIT

“Agradecemos a ABRADIT pela parceria e esperamos continuar
trabalhando juntos porque o horizonte é promissor. Seguiremos
nesse engajamento de tornar os veículos cada vez mais inteligentes”.
João Marcelo Barros, diretor da Wings Acessórios

“A nossa parceria com a ABRADIT para o desenvolvimento da plataforma de seminovos é muito rica, mas ainda há muito em soluções
de tecnologia de marketing de internet para ser implantado na rede.
Esse evento nos deu um grande panorama das demandas de tecnologia das concessionárias”.
Fúlvio Kaminski Massaro, diretor da Disal Tecnologia.

“Participar como expositor no evento foi
uma grande oportunidade de estreitar o
contato com revendas com as quais a nossa
empresa já trabalha”.
Pascual Doong, diretor operacional da Brazul
Logística e Transportes.

“Para nós é um privilégio gigantesco poder participar desse programa junto com
a ABRADIT, estar mais próximo dos concessionários, poder expor melhor a nossa
marca e nos apresentar a toda rede. É uma
oportunidade singular”.
Carlos Itria, diretor geral da TUNAP

“Essa parceria com a rede Toyota faz parte da nossa estratégia de
negócios. Associar a nossa marca à Toyota faz toda a diferença”.
Fernando Gavioli, gerente comercial da STP.

“Fizemos muitos contatos e conseguimos
transmitir um pouco da tecnologia que a
nossa empresa fornece para o mercado automotivo e agora em especial para os concessionários da Toyota”.
Rafael Broilo, Global Key Account Manager
Latin America da Sikkens/AkzoNobel.
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CONCESSIONÁRIA DO FUTURO

CONCESSIONÁRIA DO
FUTURO: NOVAS
TECNOLOGIAS PARA
INCREMENTAR OS
NEGÓCIOS
Diferentemente do que se pensava que seria assistindo aos Jetsons a partir de 1962 os carros ainda
não voam, mas muito da automação imaginada pelos estúdios Hannah-Barbera no famoso desenho
animado já pode fazer parte do dia-a-dia das concessionárias Toyota de todo o Brasil. Um aperitivo sobre as inúmeras possibilidades tecnológicas
foi apresentado na convenção 2014 da ABRADIT
no espaço conceito “Concessionária do Futuro”.
A ideia do espaço foi mostrar as inúmeras possibilidades de soluções tecnológicas com as quais a
rede de concessionárias pode contar agora e no futuro para melhor instrumentalizar seus serviços de
venda, pós-venda e inclusive para otimizar a utilização de espaço físico, possibilitando a diminuição de
demanda por área.
No estande, montado em parceria com a empresa.
GM7, Samsung e Linx, foram demonstradas soluções
como Digital Signage Video Wall, Mesa de Atendimento Touch Screen e Aplicativo em Tablet com Mirroring, além de soluções trazidas pela LINX como o
Auto Check out, o Sistema da avaliação de seminovos
via tablete e a Tecnologia de Ibeacons que mandava
informações para o aplicativo quando da aproximação
do usuário, especialmente desenvolvido para o Evento.
“O Digital Signage Video wall pode ser usado tanto para a promoção de vendas, com a chamada para

as qualidades de um determinado modelo, ou ainda
para a promoção de peças, serviços ou acessórios”,
destaca o diretor executivo da ABRADIT, Paulo Cezar Araújo. Uma concessionária que já tem essa ferramenta instalada é a Maggi Motors, em Itu (SP).
A Mesa de Atendimento Touch Screen é uma solução com uma tela de 46” LFD profissional cuja
finalidade é exatamente atender aos clientes. “O objetivo é informar o cliente e deixá-lo interagir com a
marca, gerando uma experiência mais memorável e
agradável do que somente ser atendido por uma pessoa e levar um catálogo do veículo.”, explica Rodrigo
Lemos, da área de Marketing da GM7. “Dependendo de como é desenvolvido o aplicativo, é possível
fazer muitas coisas, como, por exemplo, com que ele
permita o check-in dos clientes na concessionária,
também é possível fazer com que o cliente configure
seu próprio carro (cores, acessórios etc.) e até que
ele calcule a compra”, acrescenta.
E as possibilidades vão muito além. A GM7 conta, por exemplo, com um sistema que permite o monitoramento do tráfego de clientes na concessionária. A partir das imagens do showroom captadas por
câmeras o sistema aponta dados como os modelos
que chamam mais a atenção e consolida o perfil dos
visitantes, considerando indicadores como sexo, faixa de idade etc.

Participantes do Conexão 2014 visitam o Espaço Conceito do evento
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TOYOTA É CAMPEÃ DO
FIA WORLD ENDURANCE
CHAMPIONSHIP 2014

INSTITUTO
ARARA AZUL
LANÇA
CAMPANHA
“ADOTE UM
NINHO”

A Toyota foi a grande
vencedora do Campeonato
Mundial de Endurance da
(WEC) da FIA em 2014.
Após carimbar o segundo
lugar ao fim da etapa das
6 horas de São Paulo,
que ocorreu nesse fim de
semana, no autódromo
de Interlagos, em São
Paulo, a fabricante fechou
o ano também com a
coroa de campeã entre os
construtores. Ao todo, a
Toyota levantou dois dos
mais importantes troféus
do WEC em 2014, já que
uma semana antes havia
conquistado o campeonato
entre os pilotos nas 6
horas de Bahrein.

A Lexus, divisão de luxo da
Toyota, foi a patrocinadora oficial da turnê de Paul McCartney no Brasil, que passou pelas
cidades de Vitória (ES), Rio de
Janeiro (RJ), Brasilia (DF) e
São Paulo (SP). Os modelos da
marca foram escolhidos como
“os veículos oficiais” dos shows.
Para esta ação, uma frota de 10
unidades esteve à disposição do
staff do músico. O sedã executivo
LS460L foi escolhido pela equipe para transportar o ex-Beatle
pelas cidades por onde o tour
passou. Durante os concertos a
Lexus promoveu ações de relacionamento com os clientes e expôs
o seu mais novo lançamento: o
utilitário esportivo NX, que foi
apresentado do Salão do Automóvel de São Paulo.
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LEXUS FOI
O “CARRO
OFICIAL” DA
TURNÊ DE PAUL
MCCARTNEY
NO BRASIL

O Instituto Arara Azul
inicia uma nova fase
no trabalho de preservação da espécie no
Pantanal sul-matogrossense. A entidade
lançou no mês de novembro a ação “Adote
um Ninho”, campanha
que consiste no apadrinhamento de ninhos
por meio de adoção,
proporcionando fortalecimento ao Projeto
Arara Azul, que completa 25 anos de atividades, com o apoio da
Toyota do Brasil e, mais
recentemente, da Fundação Toyota do Brasil.
A ação tem objetivo
de arrecadar recursos para fortalecer os
estudos de biologia
básica, reprodução,
comportamento, habitat, gerenciamento
e educação ambiental
para a conservação da
arara-azul na natureza,
que no fim da década
de 1980 estava ameaçada de extinção e
chegou a somar apenas 1.500 indivíduos.
Hoje, especialistas
estimam mais de 5.000
indivíduos no Pantanal
brasileiro e boliviano.
Entre os padrinhos
que já confirmaram a
adoção estão Ziraldo,
Chitãozinho e Xororó,
Luan Santana, Michel Teló, Almir Sater,
entre outros artistas
e empresários. Para
saber como adotar
um ninho faça contato pelo e-mail projetoararaazul@gmail.
com ou pelo telefone (67) 3222-1205.

NOVO COROLLA RECEBE 5 ESTRELAS
EM TESTE DE COLISÃO

Além de lindo, é seguro. O Novo Corolla estabeleceu patamar superior entre os sedãs médios fabricados no Brasil, ao conquistar classificação cinco
estrelas para passageiros dos bancos dianteiros e
quatro estrelas para passageiros do banco traseiro, nos testes independentes de segurança do Latin
NCAP. Considerando os modelos do mesmo segmento montados no país e já avaliados pelo Latin
NCAP nas outras quatro edições do teste, o Corolla
tornou-se o primeiro a superar o índice de três estrelas em segurança para ocupantes do banco de
trás. A nota máxima para proteção de passageiros
dos bancos da frente também reflete o alto padrão
de segurança do Novo Corolla.

NOTAS: GIRO/ MUNDO
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20º SKILL CONTEST PREMIA
MELHOR CONSULTOR E TÉCNICO
COM VIAGEM AO JAPÃO
A Toyota premiou seus melhores consultores de serviços e técnicos automotivos em mais um Concurso Nacional de Habilidades
Técnicas, o Skill Contest, evento que desta vez foi realizado no Campus do Centro Universitário da FEI, em São Bernardo do Campo (SP).
Nessa 20ª edição, cerca de dois mil funcionários de 151 concessionárias da marca participaram das três fases de avaliação. Apenas 12
profissionais chegaram à final.
Os três melhores consultores de serviços, que foram avaliados nos
quesitos confirmação do problema apresentado, inspeção do veículo,
preenchimento correto da ordem de serviço, explicação dos procedimentos e reparados realizados e aplicação da filosofia de serviço e
Pós-Venda Toyota, foram:
1º - Robson Kiyoshi Yaedu, da concessionária Noma Motors de Maringá (PR);
2º - Edylauson Almeida Coelho, da concessionária Newland de Teresina (PI); e
3º - Kelso Manser da Silva Luiz, da concessionária Nipônica de Limeira (SP).
Os três melhores técnicos, que por sua vez foram avaliados nos
quesitos segurança, utilização dos processos técnicos, utilização das
ferramentas adequadas, metodologia de processos e diagnósticos,
emprego do manual de reparação e diagramas elétricos e aplicação
da filosofia de serviço e Pós-Venda Toyota, foram:
1º - Carlos da Silva Perecin, da concessionária Rodobens Veículos,
de São José do Rio Preto (SP);
2º - Fábio Miyano, da concessionária Adhara Veículos, de Brasília
(DF); e
3º - Rafael Kendy Inada, da concessionária Santa Emília, de Ribeirão
Preto (SP).
Os campões de cada categoria ganharam viagem de uma semana
ao Japão para um evento organizado pela Toyota Motor Corporation,
juntamente com os melhores consultores e técnicos de todas as subsidiárias da empresa no mundo.
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TOYOTA PRIUS NO PATRULHAMENTO DE FERNANDO DE NORONHA

Uma unidade do Toyota Prius, veículo híbrido mais vendido do mundo, passou a ser utilizado
pela Secretaria de Defesa de Pernambuco para patrulhamento no arquipélago Fernando
de Noronha. O modelo, que foi escolhido devido ao baixo nível de emissão de poluentes,
desembarcou na região no início de dezembro foi integrado à frota da Companhia Independente
de Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA), entidade responsável pela preservação do meio
ambiente e dos recursos naturais da ilha.
A Toyota calcula que, desde 1997, com a chegada do Prius ao mercado, até setembro de 2014, os
veículos híbridos da marca resultaram na redução de 49 milhões de toneladas de CO2 que seriam
emitidas na atmosfera, caso fossem utilizados veículos movidos a gasolina de tamanho similar.

Golden Gate

CIDADE NORTEAMERICANA
LOCALIZADA ÀS
MARGENS DO OCEANO
PACÍFICO SEDE DA
EDIÇÃO 2015 DA NADA
CONVENTION & EXPO.
REPRESENTANTES DA
ABRADIT E DA REDE
PARTICIPARAM DO
EVENTO QUE INSPIROU A
DICA DE TURISMO PARA
ESTA EDIÇÃO DA REVISTA

RENDA-SE
AO CHARME DE
SÃO FRANCISCO
por ALESSANDRO PADIN

TURISMO SÃO FRANCISCO

TURISMO SÃO FRANCISCO

Chinatown

Steinhart Aquarium

Fisherman’s Wharf

CULTURA

Para quem gosta de colocar passeios culturais na agenda vale a pena conhecer Centro
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Para as Artes (no Jardim Yerba Buena) que
tem uma programação agitada com festivais
de dança, teatro, música, cinema e montagens artísticas. Outras dicas são o Museu de
Arte Moderna de São Francisco e o Conservatório Americano de Teatro. Ao leste da
Baía de São Francisco fica Berkeley, sede da
famosa universidade, e de atrações como o
Museu de Arte da UC de Berkeley, o Arquivo de Filmes do Pacifico e o Salão Zellerbach. Não deixe de conhecer a grande quantidade de livrarias, cafés e casas noturnas.
Mais ao sul há Oakland, onde é possível
se maravilhar com um cenário panorâmico
do Oceano Pacífico e São José, famosa por
pontos turísticos como o Museu Egípcio
Rosicruciano, a Casa do Mistério de Winchester e o inovador museu The Tech. Aliás,
para quem desejar completar a viagem em
alto estilo vale dar uma esticada até o Vale
do Silício, o principal centro do empreendedorismo mundial e das inovações científicas
e tecnológicas.
O EVENTO

Durante quatro dias, a NADA Convention
& Expo 2015, convenção da Confedera-

NADA Convention

ção Norte-Americana de Concessionárias,
reuniu em quatro pavilhões totalizando
250 mil metros quadrados centenas de
expositores, revelando um panorama atual do mercado de equipamentos, serviços
e tecnologia da indústria automobilística.
Além disso, palestras, workshops e sessões
de negócio com as principais marcas do
mundo fizeram parte da programação do
evento que é, também, uma oportunidade
dos concessionários se encontrarem diretamente com os executivos das grandes
fabricantes de veículos.

Paixão por Kaizen!

FOTOS: DIVULGAÇÃO

State Beach
(Santa Cruz)

Localizada na Califórnia, São Francisco
é um dos principais centros financeiros dos
Estados Unidos e a décima oitava cidade
mais rica do mundo. É famosa, também,
como um importante destino turístico internacional por conta da sua agitada vida
cultural e por marcos mundialmente conhecidos como a Ponte Golden Gate, os tradicionais bondes e o bairro de Chinatown. É
neste cenário às margens do Oceano Pacífico, que mistura nas ruas as lembranças do
colonialismo espanhol e do romantismo
americano, que aconteceu, entre os dias
22 e 25 de janeiro, a NADA Convention
& Expo 2015, a convenção da Confederação Norte-Americana de Concessionárias,
que é a entidade americana equivalente à
Fenabrave. O evento contou com a participação de representantes da ABRADIT
e inspirou a dica de turismo dessa edição.
Quem colocar esta bela cidade num
próximo roteiro de férias não vai se arrepender. Cosmopolita e fincada sobre uma
cadeia de montanhas, São Francisco possuí
lugares históricos, museus, restaurantes e
centros comerciais famosos, além de belezas naturais como a Área de Recreação Nacional de Golden Gate e as praias de Santa
Cruz. Aliás, não deixe de atravessar a Golden Gate, ponte concluída em 1937 que é
considerada uma das maravilhas do mundo moderno. É essencial visitar, também,
o Parque Golden Gate, com lagos e jardins
que servem de cenário para concertos, além
de acomodar a Academia de Ciências da
Califórnia, o Museu de História Natural, o
Planetário Morrison e o Aquário Steinhart.
Um dos grandes ícones da cidade é a rede
centenária de bondes, que tem 17 quilômetros de extensão e que é puxado por um sistema de cabos. Não deixe de conhecer o Museu
“Cable Car”, que permite ao turista conhecer
a principal casa de força e o sistema que o faz
funcionar. Outro ponto turístico muito visitado é o Fisherman’s Wharf, o antigo píer dos
pescadores repleto de restaurantes e lojinhas
de souvenir e quatro áreas de shopping: Pier
39, Ghirardelli Square, The Anchorage e The
Cannery. Também acrescente ao roteiro Alcatraz, uma antiga prisão de segurança máxima que hoje em dia é um parque nacional e
Chinatown, onde se encontra a maior comunidade chinesa localizada fora do continente
asiático e é possível encontrar as mesmas características das ruas de Hong Kong.

Desde 2002
atendendo a Toyota
do Brasil e sua rede
de distribuidores
desenvolvemos e
fornecemos itens
homologados para
showroom e
pós-venda.
Nossos produtos
são manufaturados
com qualidade e
garantia de 3 anos.
Confie em uma
empresa que está
sempre
aprimorando e
atualizando sua
linha para que você
venda bem e
sempre.

Displays
Expositores
Vitrines
Quadros
Balcões
Sinalização

CONECTA

Sistemas Modulares

www.conectamodulares.com.br
comercial@conectamodulares.com.br

(11) 5093-3200

ARTE E ENTRETENIMENTO ABRADIT RECOMENDA
por

ALESSANDRO PADIN e ELIANE NUNES

APPLE LANÇA SEU
RELÓGIO INTELIGENTE

US$ 6 MILHÕES É O QUE
CUSTA A GARRAFA DE WHISKY
MAIS CARA DO PLANETA

A Apple entrou finalmente no mercado
de computação vestível com um relógio digital que também é dublê de dispositivo de
fitness e consegue executar uma série de tarefas com o uso de aplicativos. Chamado de
Apple Watch, ele tem formato quadrado e
utiliza um mostrador com vidro curvo que é
sensível ao toque. O dispositivo também incorpora uma antena NFC, para pagamentos móveis, e terá três versões - uma padrão
com a estrutura feita de aço; uma versão esportiva em alumínio, e uma versão de luxo,
mas resistente, feita em ouro 18 quilates.
O relógio pode ser personalizado para
mostrar diferentes estilos de mostrador,
indo do mais clássico, analógico, até estilos
digitais.
Os relógios terão preço inicial de US$
349 e começarão a ser vendidos ainda
no primeiro trimestre de 2015. Eles necessitam de um iPhone para funcionar
e serão compatíveis com os modelos de
iPhone 5, 5C e 5S, bem como os novos
iPhone 6 e 6 Plus.

Islay Isabella é o nome da luxuosa garrafa de
whisky lançada pela Luxury Beverage Company
do Reino Unido. O vasilhame é coberto com
8.500 diamantes, 300 rubis e é produzida usando
o equivalente a duas barras de ouro branco. Sobre o conteúdo da garrafa o que se sabe é usado
um puro malte que vem da Ilha de Islay. No site
da empresa a descrição é de que o produto é envelhecido em barris por muitos anos e que é uma
verdadeira declaração do melhor que um whisky
escocês pode oferecer. Há uma opção mais econômica, por US$ 740 mil, que ao invés dos diamantes, leva cristais acompanhando o ouro branco.

AINDA DÁ TEMPO: RON
MUECK NO BRASIL

A famosa marca de champagne Veuve Clicquot apresentou no
final de 2014 a coleção Clicquot Mail, uma linha de produtos
que resgata a tradição da Madame Clicquot – a quem se credita,
no início do século XIX, o processo de industrialização da produção de champanhe, - em se comunicar por meio de correspondências. Um dos produtos da linha é a VCP Mailbok, uma
releitura das caixas de correio vintage americanas. Desenhada
para acomodar uma garrada de 750 ml de Veuve Clicquot Brit
tem preço sugerido de R$ 320.
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TEMOS A SOLUÇÃO EM

SEGURO E FINANCIAMENTO.
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PARA COMEMORAR O
SUCESSO NOS NEGÓCIOS

Até 22 de fevereiro a Pinacoteca do Estado
de São Paulo apresenta a exposição do artista
Ron Mueck. Concebida pela Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, a mostra
vem a São Paulo após exposição no Museu de
Arte do Rio de Janeiro e na Fundación PROA,
Buenos Aires. Ron Mueck se inscreve na tradição escultórica de representação da figura humana. Os temas, materiais e técnicas utilizados fazem dele um autor original, inovador e
contemporâneo. Suas esculturas cativam pela
mudança nas dimensões de escala e realismo
dos personagens, cujos gestos sutilmente expressam situações cheias de vida e mistério.
Uma exposição de Ron Mueck é um evento incomum e fez sucesso por onde passou
como Japão, Austrália, Nova Zelândia, México,
Buenos Aires e Rio de Janeiro. Mueck trabalha
lentamente em seu pequeno estúdio no norte
de Londres, onde o tempo é um importante
elemento para o seu processo criativo. O detalhe de suas figuras humanas é meticuloso, com
mudanças surpreendentes de escala que estão
longe do realismo acadêmico, hiper-realismo
ou da pop art. Mueck cria obras secretas, meditativas e fascinantes. Uma mãe com seu filho,
casais jovens ou adultos que variam entre estados de tensão e calma e um homem nu em um
barco à deriva, são algumas das imagens que
fazem parte da exposição.
Mueck utiliza materiais como resina, fibra de
vidro, silicone e acrílico para reproduzir fielmente cada detalhe da anatomia humana e construir
esculturas que tematizam pinturas de vida e
morte. Suas obras evocam uma espécie de realismo que é ao mesmo tempo íntimo e monumental. Em diferentes escalas, o artista amplia
ou reduz muito o tamanho dos corpos para criar
situações que movimentam o espectador.

Relógio de luxo?
Desde que a Apple anunciou que lançaria sua linha de
relógios inteligentes vinha-se especulando sobre uma versão de luxo, o que trouxe à tona questionamentos sobre
qual seria o posicionamento da tradicional indústria relojoeira suíça, responsável por alguns dos mais desejados,
e caros, relógios do mundo.
Mesmo com parte dele feito em ouro maciço e todas
as funcionalidades de ser smart, o ‘Apple Watch Edition’
– versão de luxo do produto - deverá custar cerca de 1,2
mil dólares. São necessários cerca de 500 dólares a mais
para adquirir a versão mais ‘econômica’ da tradicionalíssima Mont Blanc. Para se ter uma ideia, no mercado
americano os modelos top de linha da marca suíça podem ultrapassar os 13 mil dólares.

LIGUE: 11 2372-1693 OU 2385-3741

www.vidainvest.net
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“TEMOS QUE
PROTEGER A
MARCA TOYOTA.
ELA É O NOSSO
MAIOR
PATRIMÔNIO”
Durante a avant-première do 28º
Salão Internacional do Automóvel de
São Paulo, o vice-presidente executivo
da Toyota do Brasil, Luiz Carlos
Andrade Junior, recebeu a reportagem
da ABRADIT News para uma
entrevista exclusiva. Nesse bate papo,
Andrade fala sobre a nova estratégia
da Toyota, não apenas no Brasil, que é
criar laços emocionais com os clientes,
e destaca a importância da rede

ABRADIT NEWS: PELA PRIMEIRA VEZ A
PARTICIPAÇÃO DA TOYOTA NO SALÃO DE
SÃO PAULO FOI COM UM ESTANDE PADRÃO
GLOBAL. ISSO TEM UM SIGNIFICADO ALÉM
DO ESTANDE PROPRIAMENTE DITO?
LCA: Isso é o resultado de um processo,

de uma escolha que a gente teve que fazer. Adotar o padrão global envolve muitas coisas inclusive um trabalho muito
mais voltado à marca e não apenas aos
produtos.
ABRADIT NEWS: E POR QUE
ESSA MUDANÇA?
LCA: O produto é uma coisa

Luiz Carlos Andrade,
vice-presidente da Toyota
do Brasil, e o Toyota FT-1
no Salão Internacional do
Automóvel de São Paulo.
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renovável,
reciclável, refazível. Com a marca não é
tão simples assim. Ela é o nosso maior
patrimônio, é o grande diferencial principalmente quando se tem tantas no
mercado. Até há pouco tempo você tinha
pouco mais de 10 fabricantes. Em 2015
esse número vai ultrapassar 20, inclusive
com um posicionamento mais agressivo
de marcas que estavam no mercado bra-

PALAVRA DO CLIENTE ESPECIAL VICE-PRESIDENTE TDB

ABRADIT NEWS: E COMO DEVE SER A
PRESERVAÇÃO DESSE PATRIMÔNIO?
LCA: É importante lembrar, em primeiro

lugar, que para o cliente, de um lado está
ele e de outro a marca. Não é a montadora, a concessionária, a transportadora, o funcionário. Não dá pra terceirizar.
Os processos de venda e pós-venda são
planejados para garantir que o cliente
tenha as suas expectativas atendidas e
superadas, mas para isso é importante
que todos nós façamos a nossa parte.
Ou seja, essa missão de defender a marca, deve ser de todos os elos da cadeia.
ABRADIT NEWS: POR QUE ESSA
COMUNICAÇÃO DE MARCA DA TOYOTA
PARTIU PARA UM APELO MAIS EMOCIONAL?
LCA: Uma coisa que a gente notou em

termos de administração da marca é que
a Toyota é muito conhecida por qualidade, durabilidade e confiabilidade, mas
além dessas coisas tangíveis, ela não tem
um laço emocional com seus consumidores. A marca tem fãs porque o carro
não quebra, mas de novo estamos falando de fatores tangíveis. Queremos criar
fãs apaixonados pela marca. Essa paixão
existe por algumas marcas, ostentadas
em camisetas e bonés e sonhos de consumo não tão racionais, mas isso ainda não
existe para nós. Uma das atrações que
trouxemos para o Salão do Automóvel, o
FT1, traduz bem essa diretriz. O carro foi
desenhado pelo nosso centro de design
da Califórnia para o jogo de vídeo game
Gran Turismo 6. Pesquisa entre usuários,
que não necessariamente eram apenas
jovens, apontou que se aquele carro existisse de verdade seria o desejo de consumo da maioria. A partir dessa constatação o carro virou realidade e dá mostras
do que a Toyota é capaz nesse sentido.

ABRADIT NEWS: E QUAL O BALANÇO
QUE A TOYOTA FAZ DE 2014?
LCA: Temos motivo para comemorar.

Fechamos o ano com mais de 190 mil carros
vendidos, completando dez anos consecutivos de recordes de vendas. Crescemos 6% em um ano em que o mercado
caiu 9%, o que nos dá um crescimento
líquido de 15%. Por isso eu parabenizo a
rede e a minha equipe e reafirmo o meu
compromisso de, quando necessário,
continuar brigando toda vez que ouvir
que basta fazer bons produtos. Se a gente
não tivesse planejamento, comunicação,
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marketing e venda eficiente, e sobretudo,
o pós-venda que é fundamental para segurar os clientes com a gente, os números
certamente seriam outros. Eu falei disso
recentemente em uma entrevista que dei
para a AUTODATA e o repórter questionou dizendo que executivos de outras
marcas até evitam falar da rede devido
a algumas diferenças. Eu realmente não
tenho isso. Para mim os concessionários
são uma extensão da Toyota, a porta de
entrega de tudo o que a gente faz.
ABRADIT NEWS: QUAL A IMPORTÂNCIA
DA ABRADIT NESSA PARCERIA
ENTRE A TOYOTA E A REDE?
LCA: É fundamental inclusive porque

a
ABRADIT é muito atuante, é um grande laboratório e uma forma rápida de a
Toyota falar com a rede, de desenvolver
lideranças.
ABRADIT NEWS: O QUE A TOYOTA
PRETENDE PARA 2015?
LCA: Eu diria que 2015 vai ser um ano di-

fícil embora um pouco melhor que 2014.
O mais importante é encontrarmos
meios de crescer de forma sustentável.
Não adianta tentarmos repetir resultados
que foram fora da curva de forma artificial, seja com incentivo da montadora,
seja com o sacrifício da rede. Isso não se
sustenta. Temos que atravessar 2015 e
se repetirmos o que foi 2014 estaremos
definitivamente prontos para quando o
mercado melhorar.
ABRADIT NEWS: MAS E A PRODUÇÃO? E OS
PRÓXIMOS ANOS?
LCA: Para se ter uma ideia a capacidade

da fábrica de Sorocaba é de 70 mil unidades ano. Em 2014 produzimos 84 mil
Etios, ou seja, 14 mil unidades além da
capacidade. Mesmo a fábrica de Indaiatuba, que não é tão moderna e tão flexível quanto Sorocaba, graças a um esforço
da nossa força de produção produziu em
2014 77 mil Corolla, 10% além da capacidade instalada de 70 mil unidades/ano.
E é como temos falado com a rede. Se a
gente conseguir mostrar indicadores de
demanda, não de mercado, mas para a
nossa marca, estará praticamente garantida uma expansão da nossa capacidade
de produção. E já estamos nos antecipando com a preparação da fábrica de motores de Porto Feliz (SP) que ficará pronta
no primeiro semestre de 2016. Essa unidade vai produzir os novos motores do
Etios 1.3 e 1.5 e os novos motores do
Corolla 1.8 e 2.0. Depois o próximo passo é produzir aqui a nossa transmissão
e aí sim a gente vai ficar numa condição
invejável de planejar o nosso futuro.

FOTO: ELIANE NUNES

sileiro apenas com veículos importados.
E esse é um patrimônio que não é apenas da Toyota Motor Corporation ou da
Toyota do Brasil. É um patrimônio da
rede.
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A ATS Blindados é uma empresa especializada em blindagem e manutenção de
veículos blindados com mais de 30 anos de tradição. Esta experiência oferece
tranquilidade, segurança e muita qualidade. Utilizamos os mais modernos métodos
e materiais balísticos, gerando alta performance em segurança.

Laudo de Blindagem;
Manutenção de veículos blindados;
Legalização junto ao Exército;
Reparo em vidros delaminados.

CERTIFICAÇÃO

(SP) 11 4790

NORMA

2984 | (RJ) 21 2543 3422 | www.atsblindados.com.br

* Nos vidros contra delaminação.

MELHOR LUCRATIVIDADE NA REVENDA.
MAIOR GARANTIA PARA O CLIENTE.

