
Em abril de 2007, a CAOA Montadora iniciou a montagem 
da caminhoneta HR na recém-inaugurada fábrica em Anápolis, 
Goiás. Foram investidos mais de R$ 1,2 bilhão para o início 
da operação que pretendia, à época, segmentar a marca sul-
coreana no Brasil, mantendo os níveis de excelência e qualidade 
preconizados pelos produtos exclusivamente importados. “Com 
o início da montagem, consolidamos a marca no Brasil. Iniciamos 
produzindo o HR, que é o mais vendido em sua categoria até 
hoje. Em seguida, passamos a produzir a Tucson Flex, seguida 
pelo comercial HD, pela iX35, em 2013, e, recentemente, 
iniciamos a produção da New Tucson”, detalha Mauro Correia, 
presidente da CAOA, que anuncia o início da montagem de um 
novo veículo comercial, o HD80, a partir do segundo semestre.

A alta competitividade do mercado obrigou a CAOA a realizar 
cada vez mais investimentos para a modernização e inserção de 
tecnologia nas linhas de montagem de Anápolis, que resultaram 
em patamares elevados de qualidade. 

Com processos produtivos completos, a fábrica possui 
elevado grau de automatização. Na área do Body Shop, 22 
robôs montam o conjunto básico que dá forma ao produto e, no 
Paint Shop, é realizada a pintura da carroceria, por meio de um 
sistema também robotizado (10 robôs) para aplicação de pintura 
e verniz. “Estes investimentos foram realizados com capital 100% 
nacional, sem auxílio de bancos ou linhas de financiamento”, 
orgulha-se o presidente da CAOA.

Hoje, na opinião de Correia, o principal desafio para a 
empresa está em manter elevado os índices de satisfação de 
clientes que, para isso, conta com a participação de toda a 
Rede distribuidora de seus produtos. “A Rede tem um papel 
fundamental para o nosso sucesso no mercado. A Hyundai é uma 
marca consolidada e com uma imagem muito positiva. Ter bons 
produtos não basta, precisamos realizar um bom atendimento 
para fidelizar nossos clientes”, completa Mauro Correia. (continua 
na página 3).
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Fábrica da Hyundai CAOA 
completa 10 anos
Novos produtos, melhoria e investimentos em tecnologia de ponta. A 
fábrica da Hyundai CAOA, em Anápolis/GO, está preparada para processos 
produtivos mais complexos por meio de um grande nível de automação.



Estar atentos às tendências de mercado e 

antecipando as necessidades de nossos clientes faz 

parte do dia a dia em nossas operações. Saber trabalhar 

bem os leads, entender o que o consumidor precisa e 

prestar o melhor atendimento, tanto em vendas como 

em pós-vendas, nos diferenciará no mercado e ampliará 

ainda mais nossa privilegiada posição.

Um ponto importante e que faz total diferença 

na escolha do consumidor é o test drive. Por isso, 

focar em uma agenda eficiente, nos aproximando ao 

longo de sua experiência com os ótimos produtos que 

comercializamos, certamente, nos trará mais sucesso 

nas vendas e, consequentemente, garantirá maior 

fidelização de nosso público.

Com este pensamento também trabalhamos com 

a ABRAHY Comercial. Por meio de nossos produtos e 

serviços, temos o objetivo de aumentar a rentabilidade 

das concessionárias filiadas, proporcionando eficiência 

e economia da negociação junto aos parceiros, além de 

gerar maior rentabilidade e fidelidade junto aos clientes 

de nossa marca e de nossas empresas. 

Aproveitem as oportunidades! 

Vamos, juntos, construir um futuro cada vez mais 

promissor para o nosso negócio!

Um grande abraço e boa leitura.

Cada vez mais próximos  
de nossos clientes
Por Daniel Kelemen, presidente da ABRAHY

EDITORIAL
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HYUNDAI

Investimentos 
em processos e 
desenvolvimento

Fábrica da Hyundai CAOA, em Anápolis/GO.

Para o início da produção do Hyundai New Tucson, em 2016, 
a CAOA Montadora aperfeiçoou seus processos produtivos para 
adequar a linha de montagem para o modelo, que utiliza aço de 
alta resistência em 51% da carroceria e 102 metros de adesivos 
estruturais, que aumentam a qualidade e também o conforto a 
bordo, além da redução de ruídos. “As soldas finais de carroceria 
utilizam um processo totalmente automatizado, por meio de robôs, 
que garantem maior qualidade e, também, melhor ergonomia para 
os trabalhadores da fábrica”, explica Mauro Correia.

A empresa iniciou a operação do Centro de Pesquisa e Eficiência 
Energética (CPEE), o mais completo laboratório de Eficiência 
Energética da América Latina, resultado do investimento de R$ 121 
milhões, viabilizados com recursos próprios da CAOA. 

Nos laboratórios do CPEE são realizadas pesquisas com novos 
veículos e motores, pesquisas e desenvolvimento de combustíveis 
e lubrificantes, além de serviços de certificação e homologação. 
Estrategicamente localizado, o prédio do CPEE fica ao lado da 
fábrica, em Anápolis, e toda a equipe de engenheiros e demais 
Colaboradores foi absorvida da própria montadora, e é hoje formada 
por profissionais altamente treinados e qualificados.

Parceria de mais de uma década – “Uma 
montadora não existe sem sua Rede de 
Distribuição”. Desta forma, Mauro Correia 
definiu a parceria existente entre a CAOA 
Montadora e a Rede de Concessionárias da 
Marca, representadas pela ABRAHY.  
“Temos um relacionamento e uma parceria 
muito bons, que só cresceram ao longo  
dos anos. Quando os dois lados estão 
alinhados com o mesmo objetivo, que  
é o crescimento da marca e a satisfação 
dos consumidores, a relação será sempre 
muito positiva”, complementou.

De acordo com o presidente da CAOA 
Montadora, o mercado está passando por 
mudanças e tanto as fabricantes como as 
concessionárias deverão estar preparadas 
para esta nova realidade. Para isso, segundo 
Mauro Correia, o papel da concessionária no 
atendimento e, especialmente, na fidelização 
do cliente, será fundamental para o sucesso 
de qualquer marca. “O pós-venda e a 
prestação de serviços farão a diferença na 
preferência do consumidor”, completa.

Para Correia, as novas formas de venda, 
e de interação, cada vez mais virtuais, 
darão espaço para aquelas empresas 
que se adaptarem, rapidamente, a essas 
mudanças, porém, na sua opinião, o 
negócio da Distribuição Automotiva não 
deixará de existir. “O cliente pode ter muitas 
informações disponíveis na internet, mas 
o fechamento do negócio ainda será feito, 
pessoalmente, na concessionária. Por isso, 
mais do que nunca, os distribuidores têm de 
se adaptar a esta nova realidade e ampliar a 
experiência do cliente quando estiver na loja: 
realizar um test drive eficiente, fidelizar no 
pós-venda, entre outros pontos, pois quando 
ele decide ir à concessionária, sua decisão 
é praticamente certa. Tem que aproveitar”, 
concluiu o presidente da CAOA Montadora.

Mauro Correia, 
presidente da CAOA.
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HYUNDAI

Hyundai mantém  
4º lugar no mercado

De acordo com levantamento 
realizado pela Fenabrave, com base nos 
emplacamentos realizados entre janeiro 
e abril deste ano, a Hyundai confirmou 
sua colocação entre as quatro grandes 
montadoras do mercado, quebrando uma 
hegemonia de mais de 40 anos. Com um 
total de 57.848 unidades emplacadas no 
quadrimestre, entre veículos nacionais e 
importados, a montadora atingiu 9,45% de 
participação de mercado.

Desse total, a família HB20 representou 73%, com 42.065 
unidades comercializadas. O HB20 hatchback segue como o 
segundo carro mais comercializado no País, com 29.115 unidades. 
Já o Hyundai Creta, cujas vendas tiveram início em meados de 
janeiro, totalizou pouco mais de 10 mil unidades comercializadas no 
acumulado do ano e 3.055 carros em abril, o que lhe assegura, pela 
primeira vez, a segunda colocação no segmento de SUVs compactos, 
com participação superior a 15%.

“Em menos de quatro meses, consolidamos o volume mensal 
de vendas previsto para o Hyundai Creta e, em abril, ficamos com a 
segunda posição na categoria de SUVs compactos”, comenta Angel 
Martinez, diretor - executivo de Vendas e Marketing da Hyundai 
Motor Brasil. “Nosso objetivo é manter o modelo entre os mais 
desejados do segmento, sendo referência em tecnologia, potência, 
qualidade, design e sofisticação”.

Na opinião de Daniel Kelemen, presidente da ABRAHY, a Hyundai 
está em uma posição diferenciada no mercado, pois, além de 

possuir produtos de grande aceitação pelo 
consumidor brasileiro, conta com uma 
rede sólida e de grande capilaridade. “Com 
isso, garantimos o pós-venda de qualidade 
e serviços em todo o Brasil. Por meio das 
concessionárias da marca, nossos clientes 
também têm disponível produtos e serviços, 
oferecidos pela ABRAHY Comercial, que 
complementam a experiência do consumidor 
em nossas lojas”, explica.

Segundo a Hyundai, a capacidade 
instalada da fábrica de Piracicaba está 100% 
dedicada à produção de veículos HB20 e 
Creta, totalizando 180 mil unidades por ano, 
operando em três turnos.

Com 57.848 
unidades 
emplacadas no 
quadrimestre, 
a montadora 
atingiu 9,45% de 
participação de 
mercado. O HB20 
hatchback (acima) 
é o segundo carro 
mais vendido no 
País. O Creta (ao 
lado) é o segundo 
entre os SUVs 
compactos.
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O utilitário Hyundai HR, na versão chassi 
cabine de até 3,5 toneladas de PBT, foi o 
grande vencedor, pelo 10º ano consecutivo, 
na categoria “Camioneta de Carga do Ano”, 
do conceituado Prêmio Lótus, organizado há 
24 anos pela Editora Frota, responsável pela 
publicação da revista Frota e Cia. 

O troféu foi entregue em cerimônia 
realizada na sede da Hyundai CAOA, 
localizada em São Paulo (SP), e contou com 
a presença dos executivos Marcello Braga, 
diretor de Marketing, Edemar Nunes, diretor 
de Vendas, Leonardo Lukacs, gerente de 
Planejamento de Produto  da montadora 
e, também, do diretor da Editora Frota e 
Diretor de Redação da Revista Frota e Cia, 
José Augusto Ferraz, e Sonia Crespo, editora 
da Revista Frota e Cia.

O Prêmio Lótus foi concedido ao veículo 
devido ao seu volume de vendas no ano 
anterior. Em 2016, foram emplacadas  
4.310 unidades do Hyundai HR.  
A liderança, por 10 anos consecutivos, é 
resultado do reconhecimento do exigente 
mercado brasileiro dos principais atributos 
desse modelo.

Utilitário HR renova 
conquista do Prêmio Lotus 

De acordo com Edemar Nunes, diretor de Vendas da Hyundai 
CAOA, “o Prêmio Lótus é um importante referencial para o 
consumidor no momento da compra de um novo veículo comercial, 
independente do porte, seja ele novo ou usado. Estamos felizes com 
esse significativo feito do Hyundai HR, que conquistou, pela 10ª vez 
consecutiva, esta conceituada premiação, reafirmando o sucesso do 
modelo no mercado nacional”.

A camioneta Hyundai HR completou 10 anos de produção 
nacional, em Anápolis (GO). Neste período, foram emplacadas cerca 
de 84 mil unidades do modelo.

Na foto acima, 
os executivos da 
CAOA: Marcello 
Braga, diretor de 
Marketing, Leonardo 
Lukacs, gerente de 
Planejamento de 
Produto, e Edemar 
Nunes, diretor de 
Vendas, recebem 
o troféu do Prêmio 
Lotus atribuído ao 
utilitário HR, na 
categoria “Camioneta 
de Carga do Ano”.
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Com mais de 10 mil unidades comercializadas em apenas quatro 
meses, o Hyundai Creta tem se mostrado um grande sucesso no 
mercado, como comprovam os números apurados pela montadora, 
que apontam a geração de mais de 1.000 leads diários no mês de 
março, enviados para a rede, com o Hyundai Creta representando 
27% do total.

Para aproveitar ainda mais o grande interesse pelos produtos da 
marca, os concessionários devem atender às demandas rapidamente. 
De acordo com comunicado enviado pela Hyundai, o atendimento, 
em menos de 24 horas, mostra ao consumidor a importância que 
é dada ao contato iniciado na internet. “Quanto mais rápido for 
este atendimento, maior será a taxa de conversão desses leads 
em vendas”, explica o comunicado, completando que o status de 
atendimento ao cliente, no Dealer Portal, só deve ser feito após o 
contato efetivo com o consumidor potencial.

A maioria dos retornos (36%), em março, ocorreu entre 4 e 18 
horas após a geração do lead, seguidos dos contatos feitos em até 3 
horas (24%) e, por fim, 14% das respostas foram efetuadas entre 19 e 
24 horas após o lead enviado. “Com o crescente aumento dos leads, 
é recomendado o acompanhamento durante o ciclo de 90 dias. No 
Dealer Portal, o concessionário encontra uma série de oportunidades 
e, neste período, é possível reforçar as ofertas do mês ou alguma 
promoção específica de sua loja, por exemplo”, comenta o Diretor de 
Relações Institucionais da ABRAHY, Dr. Samir Dahas Bittar.

Hyundai Creta amplia 
leads na rede

ABRAHY

Para o diretor da ABRAHY, as chances 
de conversão são ampliadas com o 
agendamento de test drive. “O lead que 
chega por meio do agendamento de 
test drive é um dos mais quentes para 
a conversão em vendas, pois o cliente 
já está convencido a ter sua experiência 
com o carro”, disse, completando que é 
importante telefonar e confirmar todos os 
agendamentos realizados, além de sempre 
ter uma oferta atrativa para oferecer ao fim 
do contato do cliente com o modelo. 

Consórcio dos Concessionários Hyundai  
anuncia vencedores de campanha de vendas

O Consórcio dos Concessionários Hyundai 
lançou, em janeiro, uma nova campanha de 
vendas, com o objetivo de motivar as equipes 
e engajar cada vez mais vendedores na 
comercialização de cotas nas concessionárias 
da marca. A campanha, encerrada em 31 de 
março, premiou, mensalmente, com R$ 3 mil 
em eletrodomésticos e eletroeletrônicos, o 
vendedor que comercializou mais cotas  
no período.

Ao longo da campanha, três vendedores se destacaram na 
comercialização de cotas. Em janeiro, Agiomar Fernandes, do Grupo 
Geração, de Santa Catarina e, nos meses de fevereiro e março, Sandro 
Rocha, da concessionária Leauto Hyundai de Nova Iguaçu/RJ.

De acordo com Hilton Silveira (Ton), vice-presidente da ABRAHY 
Comercial, ao longo de 2017, serão lançadas novas campanhas 
semelhantes. “A partir desses exemplos de dedicação e conquistas, 
pretendemos engajar cada vez mais vendedores em toda a Rede. 
Parabenizamos os profissionais que se destacaram e esperamos obter 
ainda mais sucesso nas próximas edições”, comentou.
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Inscrições abertas para 
o 27º Congresso & 
ExpoFenabrave 

Estão abertas as inscrições para o 27º Congresso & 
ExpoFenabrave, maior evento do setor da Distribuição Automotiva 
da América Latina e que deverá reunir mais de 3 mil pessoas, 
agora em novo local: Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Com o tema “CONFIANÇA. É preciso acreditar para vencer!”, 
o evento oferecerá, às Redes de Concessionárias inscritas, mais de 
20 palestras voltadas ao novo modelo do negócio da Distribuição 
Automotiva, e terá a participação de especialistas do setor, 
nacionais e internacionais. “O intuito é restabelecer a confiança 
necessária dos empresários do setor e preparar as Redes para um 
novo mercado, onde a concessionária terá um novo e importante 
papel, principalmente, com relação ao comportamento do 
consumidor, inovações tecnológicas e à estrutura das empresas”, 
explica o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Durante a Cerimônia de Abertura do evento, que ocorrerá às  
11h do dia 8 de agosto, acontecerá a revelação dos Prêmios  
“Marca do Ano” e “Associação de Marca do Ano”, como resultado  
da 22ª Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com as Marcas, 
iniciada em abril.

Além das Palestras Magna de Abertura (dia 8) e de 
Encerramento (dia 9), os workshops programados para o 27º 

Congresso & ExpoFenabrave contarão com temas voltados 
à economia, política e aos pilares que direcionarão as 

concessionárias, de todos os segmentos automotivos, 
a um novo modelo de negócio.

Para pavimentar esta trajetória, estão em 
destaque as palestras internacionais, que 

contarão com a presença de professores 
da Florida Christian University, que 
ministrarão palestras sobre as principais 

tendências de gestão, focadas no melhor 
conhecimento das pessoas, da cultura organizacional 

e do uso de ferramentas como o neuromarketing para 
a conquista de clientes.
Para mais informações e inscrições, acesse:  

www.congresso-fenabrave.com.br.

Pesquisa  
Fenabrave 
Até o dia 12 de maio, está no ar, no 
site da Scheuer Consultoria (www.
scheuerconsultoria.com.br), o questionário 
da 22ª Pesquisa FENABRAVE de 
Relacionamento com as Marcas, uma 
verdadeira ferramenta que avalia índices e a 
capacidade das marcas gerarem resultados. 
“É muito importante a participação 
de todos os nossos concessionários 
nesta pesquisa. Além de avaliarmos as 
montadoras que representamos, esta 
ferramenta é um importante termômetro 
para a ABRAHY aprimorar suas atividades 
e sua forma de atuação”, explica o 
Diretor de Relações Institucionais da 
ABRAHY, Dr. Samir Dahas Bittar.

O resultado da Pesquisa FENABRAVE de 
Relacionamento com as Marcas servirá 
de base para a definição, por segmento, 
da “Marca do Ano” e, também, da 
“Associação de Marca do Ano”, premiações 
que serão entregues no 27º Congresso 
& ExpoFenabrave, no dia 8 de agosto.  




