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ESTRATÉGIA

CONCESSIONÁRIAS Vendedores são treinados para atender público de alta renda

Revenda de veículos amplia receita
abrindo loja extra para a classe a

����

��

����

���

�	
���������� ��������	

��������	
�����

���������	
��
��	������	

����

���������

���������

���������

����������

����

����

����

����

��������	
�	
��������� �	�!�"�	
�#����$�����%&� �	
���'�("&#	��)&�	�	�	����*��
�%����+

������	���

����������	
�������	
������
���&
������k SATISFAÇÃO

«A nova loja que
achávamos que
venderia mais só em
valor vende muito bem
em volume. Estamos
muito satisfeitos»
FRANCISCO VALGODE
PRESIDENTE DA SABRICO

Sabrico decide vender ônibus semiprontos em sua nova loja

Já publicamos 1.281 reportagens sobre

CO N C E S S I O N Á R I A S
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

A Sabrico decidiu manter em es-
toques ônibus semiprontos (com
carroceria e chassis já montados)
em sua loja no Sul do País.
“Acreditamos que isso elevará as
nossas vendas de ônibus para es-
te ano. Esperamos crescer de
10% a 15% a mais que 2006”, re-
vela Francisco Valgode, diretor
presidente da Sabrico.
A venda de ônibus já com a carro-

ceria, além de atrair mais clien-
tes, agilizará o processo de entre-
ga dos veículos. “Um ônibus de-
mora cerca de um mês para ficar
pronto. Agora conseguiremos en-
tregar no prazo de uma semana”,
explica Antonio Dadalti, consul-
tor da empresa.
A Sabrico caminhões e ônibus
inaugurou mais uma unidade no
Rio Grande do Sul, estado onde

concentra suas atividades nesse
segmento. O investimento para
abertura da loja em Caxias do Sul
foi de R$ 10 milhões. A rede já é
líder na região nas vendas de ôni-
bus, segundo Luiz Paraguassu,
diretor superintendente da divi-
são de ônibus e caminhões. “Só
em Porto Alegre nossa participa-
ção é de 39% e queremos crescer
mais”, diz.

As concessionárias autorizadas da Volkswa-
gen Sabrico e Itavox estão criando espaços ex-
clusivos para alavancar as vendas de carros de
maior valor, como o Passat, Jetta, Taureg e Bo-

ra. A loja chamada Sabrico One, da Sabrico, e o Es-
paço Import, da Itavox, que ficará dentro de um
s h ow ro o m normal, darão atendimentos diferen-
ciados para o público de maior poder aquisitivo

são paulo

Algumas concessionárias autori-
zadas de automóveis Volkswa-
gen, como a Sabrico e a Itavox, do
Grupo Itavema, estão segmen-
tando o público nas lojas. Ou com
um espaço reservado no interior
do ponto-de-venda para carros
de maior valor, ou com uma uni-
dade inteira voltada exclusiva-
mente para a classe A. O objetivo
dessa separação, segundo as re-
des, é de melhorar o atendimen-
to, já que cada público apresenta
um perfil diferente.

“Os públicos são distintos e
merecem atendimentos diferen-
ciados. Dessamaneira cativamos
nossos clientes e eles ficam mais
satisfeitos”,explica FranciscoVal-
gode,diretor presidentedaSabri-
co.

Segundo o presidente, desde a
reinauguração daunidade, opre-
ço médio de vendas de carros
passou de R$ 36 mil para R$ 48
mil. “Nós achávamos que a loja
iria vender mais em valor do que
em volume. Mas diferentemente
do que pensamos a loja está ven-
dendo tanto em volume como
em valor. Estamos muito satisfei-
tos com a mudança”, afirma Val-
gode. A Sabrico vem aumentan-
do seu faturamento. “Esperamos
fechar esteano como faturamen-
to 40% maior do que o ano de
2006, quando o crescimento já foi

32%maior doqueo anoanterior”,
revela Valgode.

Reinauguração
A Sabrico,que possuiquatro lojas
na capital de São Paulo, reinaugu-
rou a sua loja na Avenida Sumaré
em outubro do ano passado, e
criou o conceito “Sabrico One”,
com atendimento diferenciado e
exclusivopara opúblico daclasse
A. Entre os modelos expostos na
loja estão, Passat, Beatle, Jetta,
Taureg e Bora. “Criamos essa loja
pois vimos a necessidade de seg-
mentar, jáque ospúblicos sãodi-
ferentes. Essa loja na Sumaré já
atendia, mesmoantes dareestru-
turação, um pessoal com maior

poderaquisitivo. Porisso foiesco-
lhida para ter esse perfil”, conta
Valgode.

Para Antonio Dadalti, consul-
tor de estratégia de novos negó-
cios e relações institucionais da
empresa, essa segmentação é ex-
tremamente importante. “O pú-
blico que compra veículos im-
portados, de preço alto, gosta de
se sentir individualizado.O clien-
te deve reconhecer quea loja pos-
sui um mostruário diferenciado
para ele, que tem aquele poder
aquisitivo”, afirma.

Para a reforma daloja foram in-
vestidos R$ 1 milhão. “Mudamos
tudo naloja. Ointerior, afachada,
calçada, iluminação, o salão do

showroom inteiro. A loja tinha
que ser diferente”, revela Valgode.

Para Dadalti, agora o cliente da
classe A jásabe para que lojase di-
rigir. “O ambiente é bonito, dife-
rente. Transpira sofisticação”, diz.

Para atender melhor os endi-
nheirados, além de vendedores
treinados, a loja na Avenida Su-
maré oferece serviço de mano-
brista, whisky, café,champanha e
salgadinhos. Possui também
uma sala vip com sofás e televi-
sões de plasma para os clientes
que estiverem aguardando o
atendimento.

Itavox
A Itavox, revendedora Volkswa-

gen com duas unidades na capital
paulista, controlada pelo Grupo
Itavema, pretende até o final de
2007 criar o Espaço Import den-
tro de suas unidades.

Esse espaço ficará em desta-
que emcima de umpalanque nas
lojas. “Todo o projeto está pronto
apesar dasobras aindanão terem
sidoiniciadas.Atéo finaldoanoo
espaço estará em funcionamen-
to”, conta Regiane Fonseca, su-
pervisora da Itavox.

O Espaço Import será voltado
para a linha de importados e mo-
delos maiscaros da marca.O Pas-
sat,que temocustode R$112mil,
o Jetta, a partir de R$ 83 mil (seu
modelo mais simples), e o Tuareg

V6 com o valor de R$ 210 mil, são
alguns exemplos dos carros que
serão expostos no espaço.

As negociações para montar o
espaço dentro da concessionária
são feitas diretamente com a
montadora. O grupo está com
um acumulado de vendas de 584
mil veículos até março, o que já
representa 32% a mais quando
comparado com omesmo perío-
doem2006. Comumvalormédio
de R$ 37 mil por automóvel, as
vendas já bateram em R$ 21.608
mi. A Volkswagen do Brasil prevê
que neste ano as vendas devem
crescer 15% sobre os R$ 17,3 bi-
lhões do ano passado.

vanessa musa

helio nicioli
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Construção ajuda o
ambiente e a economia
Moradia digna quer dizer mais do que apenas
dar uma casa a quem não tem onde morar

Em função do “Dia Mundial da
Água”, muito se tem dito sobre
os recursos hídricos e o futuro
do planeta.No entanto,pessoas
não muito bem informadas têm
colocado muito conhecimento
sem base paracircular. Não que
estejam mal-intencionadas,
mas conhecer o assunto é fun-
damental para não ficar apenas
nas sugestões vazias.

Dizer que a água é funda-
mental à vida e que o acesso à
água potável constitui um re-
quisito da democracia contem-
porânea é válido, mas apenas
citar dados sem propor solu-
ções é perda de tempo.

Não tenho dúvidas de que
moradia digna tem de casar
com ecologia. Cuidar do meio
ambiente não significa apenas
salvar as florestas e os animais,
mas ter como meta construir es-
paçossaudáveis nacidade,com
condições dignas, limpeza,
acesso à água tratada, esgoto, ter
coleta de lixo. Trata-se de um
conceito amplo. É preciso que
cada cidadão saiba encarar seu
local de trabalho, sua casa, as
ruas por onde passa, como seu
meio ambientee tomaratitudes
corretas e dignas para cuidar
dele.

Pensando nisso, a Anamaco
tem incentivado diversos proje-
tos de boas práticas públicas,
como o de Uso Racional da
Água. OBrasil precisatrocar ho-
je cerca de 100 milhões de bacias

sanitárias. Sãoprodutos antigos
que gastam30 litrospor descar-
ga, cerca de cinco vezes mais
que as bacias mais modernas.
Estudos mostram que 35% da
água de uma residência se esvai
através dos vasos sanitários.

Dois cases importantes fo-
ram realizados na cidade de Vi-
nhedo, nointerior deSão Paulo.
Lá, a prefeitura investiu no pro-
jeto e trocou louças e metais sa-
nitários de duas escolas públi-
cas. A economia comprovada
noconsumode águafoide97%.
O resultado surpreendeu a to-
dos e demonstrou que é possí-
vel adotar políticas de primeiro
mundo e melhorar a utilização
de nossos recursos hídricos.

O retorno sobre o investi-
mento foi obtido em menos de
três meses. Projetos semelhan-
tes foram implantados no Méxi-
co, em Nova York e em Los Ange-
les, todos com ótimos resulta-
dos.

As bacias velhas podem ser
utilizadas como matéria-prima
para a indústria cimenteira e
concreteira. Além de ser um
projeto ecologicamente corre-
to, o “Uso Racionalda Água” ge-
ra renda, pois aumenta a de-
manda por materialde constru-
ção e movimenta a economia.

Cláudio Conz é presidente da Associa-
ção Nacional dos Comerciantes de Mate-
rial de Construção

VAREJO

SHOPPING CENTERS

Ibirapuera fatura 11%
mais e adia expansão
são paulo

O Shopping Ibirapuera, um dos
centros de compras mais consoli-
dados no País, fechou o ano de
2006 com receita bruta de R$ 17,2
milhões, um aumento de cerca de
11% na comparação com o ano
anterior.Olucro líquidonoperío-
do ficou em R$ 9,3 milhões ante
R$ 7,4 milhões em 2005.

Uma das grandes expectativas
de lojistas e consumidores do
shoppingé em relação a expansão
do empreendimento. No final de
2005 foi anunciada uma expan-
são que agregaria mais 60 novos
estabelecimentos.

Na época, a administração do
shopping afirmou que a obra de
ampliação seria iniciada no co-
meço de 2006, mas até agora ela
não começou. Se a expansão se
concretizar, o centro de compras
passará a contar com 564 lojas
além de cinema, teatroe mais va-
gas de estacionamento.

O Ibirapuera foi inaugurado
em 1976. Atualmente São Paulo é
o estado líder em número de
shopping centers com 31,5% de
participação. Somente na capital
paulista são 69 centros de com-
pras.

cintia esteves

são paulo

Arede Wal-Martanuncioubons
resultados no primeiro trimes-
tre deste ano. Sem revelar nú-
meros, Vicente Trius, presiden-
te dasupermercadista noBrasil,
destacou que a companhia fi-
cou“nafrente doCarrefouredo
Pão de Açúcar (CBD)” no pri-
meiro trimestre. Essa declara-
ção provoca a concorrência,
principalmente o grupo Carre-
four, que acaba de ser ultrapas-
sado em faturamento pelo
Wal-Mart,segundo dadosdare-
vista Supermercado Moderno.

Com pequena diferença, as
redes faturaram respectiva-
mente R$ 12,6 bilhões e R$ 12,9
bilhões no ano passado. “Nunca
planejamos ultrapassar nin-
guém. Planejamos, sim, cons-
truir negócios”, afirmou. De
acordo com Trius, a aquisição
do Bompreço no Nordeste e do
Sonae no Sul foi crucial para os

resultados. Além da conquista
desegundo maiorsupermerca-
do do País, Trius ressaltou que o
Wal-Mart aposta na eficiência
logística e no aumento de uni-
dades abertas como os grandes
diferenciais para os próximos
anos. Somente neste ano, 28 lo-
jas serãoinauguradas ante17 do
ano passado. “O Nordeste se-
diará metade das novas unida-
des;oSulficará comseiseores-
tante estará localizado no Su-
deste”, disse o executivo.

Em declaração, o diretor pre-
sidente do Grupo Pão de Açú-
car, Cássio Casseb, afirmou que
a empresa continuará “inves-
tindo em treinamentoe capaci-
tação” e confirmou a abertura
de pelo menos 30 lojas, incluin-
do a entrada em praças onde
ainda não atuam. “Vamos ace-
lerar nossos negócios na Inter-
net”, completou ele.

priscila de cássia

CO N CO R R Ê N C I A

Wal-Mart vende mais
que a cbd, afirma Trius

INDICADORES

Preços do varejo sobem
0,24% no mês de março
são paulo

Depoisdeficarem estáveisemfe-
vereiro (+0,01%), os preços prati-
cados pelos varejistas na cidade
de SãoPaulo voltama registraral-
ta. Em março, ela foi de 0,24% em
relação ao mês anterior, segundo
dados do Índice de Preços no Va-
rejo (IPV), da Federação do Co-
mércio do Estado de São Paulo
(Fecomércio).

No acumuladodo primeirotri-
mestre,a elevaçãoé de0,69% ena
comparação com o mesmo mês
do ano passado, o avanço é de
0,63%.

“Este resultado foi influencia-
dopelas altasnospreços dospro-
dutos alimentícios e in natura. É
uma situação que deve persistir,
especialmente em relação aos
produtos derivados do trigo, co-
mo pães e massas, por causa da
escassez do grão no mercado in-
terno, resultado da suspensão
das importações da Argentina e

daquebrada safranacionaldetri-
go em 2006”, afirma o presidente
da Fecomércio, Abram Szajman.

Ele ressalta ainda outro fator de
preocupação: “Os preços dos
combustíveis, que até agora se-
guiam uma trajetória de queda,
podem mudarde tendênciae su-
bir,diante dosbaixos estoquesdo
álcool anidro”, acrescenta Szaj-
man.

Em março, dos 21 grupos ana-
lisados, 11 registraram alta. A
mais significativa, de 1,60%, foi
registrada pelasFeiras que,em fe-
vereiro, apuraram avanço de
2,60%.

No trimestre, a elevação acu-
muladaé de13,09%,a maiorden-
tre todos os grupos pesquisados
pelo IPV.

Tal aquecimento reflete o ex-
cesso de chuvas na Região Sudes-
te que surtiu efeito sobre a oferta
de alguns produtos.

panoramabrasil

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 12 abril. 2007. Comercio, A11.




