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Nos últimos dois anos, o grupo de concessionárias de veículos LaFontainte Automotive gastou 
cerca de US$ 15 milhões na construção de uma ampla revenda de várias marcas em Highland, 
no Estado de Michigan, no norte dos Estados Unidos. E botou mais US$ 2 milhões para que a 
loja fosse o mais verde possível.   
 
Os elevadores hidráulicos na área de oficina mecânica são lubrificados com óleo vegetal. 
Oitenta e cinco clarabóias espalham-se pelo teto. As portas são feitas de resíduo de milho 
prensado. O prédio é aquecido com um caro sistema geotérmico.   
 
"Acho 100% que isso vai ser um ângulo que podemos explorar com os clientes", disse Ryan 
LaFontaine, o gerente geral da loja, que tem controle familiar. "No lançamento das obras 
minha mãe mencionou as palavras 'ficar verde' na televisão e a quantidade de telefonemas 
que recebemos foi incrível (...) pessoas dizendo se vocês fizerem isso, vamos comprar de 
vocês."   
 
Muitas outras revendas de automóveis e montadoras pensam da mesma maneira. Hoje, a 
Toyota vai anunciar um plano de concessionárias verdes sob o qual a companhia vai ajudar 
uma dúzia de revendas a construir novas instalações que economizem energia. A empresa 
espera ter 100 concessionárias verdes até 2011, pouco menos de 10% de sua rede nos 
Estados Unidos.   
 
"Achamos que há uma clara vantagem de marketing aqui", disse Mike Beva, gerente de 
publicidade nacional da Toyota.   
 
Na gigante General Motors , Bell Hepburn, executivo responsável por relações com as 
concessionárias, disse que está conversando com quase todas as concessionárias GM sobre 
reformas de caráter ambiental.   
 
A montadora americana tem incluído veículos verdes em sua linha e cortado o gasto com 
energia em suas linhas de montagem e escritórios. As concessionárias, disse Hepburn, são 
"tipo um terceiro passo num banco de três pernas".   
 
A onda das concessionárias verdes também visa a atrair consumidores cada vez mais atentos 
para energia e rechaçar críticas ecológicas geralmente voltadas às montadoras.   
 
"Além de veículos mais econômicos, as montadoras descobriram que uma outra maneira de 
atacar o problema de energia do país é fazer concessionárias mais eficientes", diz um 
comunicado que a Toyota planeja divulgar hoje, quinta-feira.   
 
Mas nem todo mundo está convencido de que gastar muito em inovações verdes faz sentido 
econômico.   
 
Ryan LaFontaine tem esperanças de que a loja da família em Highland, que vende Hummers, 
Buicks e outras marcas da GM, será elegível para a certificação Leed, concedida pelo Conselho 
de Edificações Verdes dos Estados Unidos, uma organização sem fins lucrativos.   
 
Mas a AutoNation, maior rede de concessionárias do mercado americano e uma referência para 
tendências de varejo, não acha que as revendas tenham de ir tão longe.   
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"No momento, achamos que há outras maneiras de ser um bom cidadão corporativo", disse 
Marc Cannon, porta-voz da AutoNation. "Eu acho que esse é um investimento enorme e tiro o 
chapéu para quem o fez, mas você tem de ver todos os fatores em jogo numa concessionária."   
 
A AutoNation está tentando cortar o uso de eletricidade em suas lojas com medidas mais 
modestas como a instalação de lâmpadas econômicas, mas não planeja reformas.   
 
Ainda assim, reformas verdes têm mesmo um forte apelo para alguns consumidores.   
 
A Pat Lobb Toyota, no Texas, abriu em 2007 e ganhou muito espaço na mídia por ser uma das 
primeiras concessionárias com certificado Leed.   
 
David Dempsey, um piloto aposentado da Delta Airlines, viajou 50 quilômetros desde sua casa, 
passando por várias concessionárias concorrentes, para comprar um híbrido Prius na Pat Lobb.   
 
Desde então, Dempsey converteu-se ao modo de viver verde e prega o evangelho da Pat Lobb. 
Ele e sua esposa estão construindo uma casa com certificado Leed num loteamento 
comprometido com a construção de casas, igualmente, verdes.   
 
Neste ano, Dempsey vendeu sua caminhonete Chevrolet Avalanche porque "estava bebendo 
muita gasolina". Então comprou um carro híbrido - na Pat Lobb, claro.   
 
LaFontaine acha que sua loja também vai atrair muita atenção. Ele disse ter recebido 
"telefonemas de toda a área", inclusive um do presidente da GM, Rick Wagoner, para checar o 
projeto.   
 
A loja LaFontaine vende hoje cerca de 330 veículos novos e usados por mês. Depois que suas 
inovações verdes forem formalmente anunciadas, no mês que vem, LaFontaine espera que as 
vendas subam até chegar a 500 unidades por mês. Ele acha que o gasto extra vai começar a 
dar retorno em 2013.   
 
Claro que LaFontaine e outros revendedores enfrentam uma questão delicada: embora possam 
estar reduzindo a conta de luz da concessionária, ainda vendem carros que bebem muito 
combustível como as caminhonetes Sequoia, da Toyota, ou Yukon, da GMC, que têm sido 
criticadas por ambientalistas.   
 
Mas LaFontaine disse que sua nova loja verde demonstra como ele está fazendo o que pode 
para ir aonde o consumidor está. Para destacar como a tática verde é ampla, ele observou que 
seus vendedores vão usar camisas recicladas e a água para lavar carros será reusada.   
 
"Jamais queremos ser criticados por ter posto uma fachada e não praticar o que pregamos", 
disse o empresário.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2008, Empresas/Serviços, p. B4 
 


