
Entre os dias 15 e 19 de novembro, a ABRAHY- Associação 
Brasileira dos Concessionários Hyundai reuniu mais de 240 
participantes no Hard Rock Resort, na Riviera Maia, México. Além 
de concessionários, também estiveram presentes a Diretoria 
Executiva da entidade, da HMB- Hyundai Motor Brasil e CAOA, 
assim como parceiros. Numa perfeita integração da Família 
Hyundai, também os familiares participaram do Encontro, que foi 
consagrado como um dos maiores já realizados pela Associação. 
“Foi um encontro da Família Hyundai, onde atrelamos momentos 
de trabalho e de lazer, num perfeito equilíbrio, e consolidamos 
a nossa união. O último evento que realizamos foi em 2013, 
em Punta Cana- República Dominicana, quando a HMB ainda 
estava iniciando suas operações. Agora, tínhamos que realizar 
este Encontro, para marcar o sucesso que a Hyundai, sua Rede e 

seus produtos, vêm alcançando nos últimos 5 anos”, comentou o 
Presidente da ABRAHY, Daniel Kelemen.

Durante quatro dias, o Encontro foi marcado por momentos 
de intenso trabalho, como a Reunião Plenária do dia 16, que 
contou com diversas apresentações e palestras, mas também 
consagrou a união da Família Hyundai em jantares e passeios 
descontraídos, como a Noite de Rock, o passeio no Barco Pirata 
e o Jantar do Branco, marcando o encerramento do evento em 
estilo mexicano. 

O Encontro ABRAHY 2017 contou com o Patrocínio Máster 
da Hyundai Financiamentos e com outros patrocinadores, como 
Hyundai, Gabardo, Disal, GetNet, Webmotors e CAOA.
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Reunindo mais de 90% da Rede de 
Concessionários Hyundai, representantes das 
montadoras HMB e CAOA, além de patrocinadores 
e parceiros, o Encontro reforçou o sucesso da 
marca no Brasil, nos últimos cinco anos.

ABRAHY realiza encontro na Riviera 
Maya e comemora 5 anos da HMB

Foto registra Família 
Hyundai reunida no 

Encontro ABRAHY 2017, 
na Riviera Maya.



Acredito que palavras não são suficientes para demonstrar o que foi o 
nosso Encontro ABRAHY 2017! Só quem participou pode avaliar, pois sentiu 
o clima de união, confraternização, a confiança e o respeito mútuos que a 
ABRAHY, a Rede Hyundai, as montadoras HMB e CAOA, nossos Patrocinadores 
e, principalmente, nossos familiares sentiram ao estarem, de fato, integrados, 
durante quatro dias, num dos mais belos paraísos na Terra: o Hard Rock Resort 
Riviera Maya, no México.

Com a quase totalidade da Rede presente, posso dizer que me orgulho de 
pertencer a esta marca, que segue unida e forte, satisfeita pelas conquistas já 
efetivadas nos últimos cinco anos, mas jamais acomodada. Ao contrário, no 
evento traçamos, juntos, novas e importantes diretrizes e, acima de tudo, o 
compromisso de continuar crescendo e evoluindo, como retrata o Presidente da 
HMB, Mr. William Lee, em entrevista exclusiva nesta edição do nosso Boletim.

Que assim seja e que o ano de 2018 possa traduzir, em resultados, cada 
ação e trabalho que será desenvolvido por todos nós.

Muito obrigado pela presença de todos em nosso evento, e que possamos 
estar, novamente juntos, muito em breve.

Abraços e ótima leitura!

Um encontro entre amigos
Por Daniel Kelemen, presidente da ABRAHY

EDITORIAL

Casais são recebidos 
pela Diretoria da 
ABRAHY, no dia 15 
de novembro.
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Durante o Coquetel de Abertura, realizado no dia 15 de novembro, 
no Club Heaven, o Presidente da ABRAHY e anfitrião do evento, Daniel 
Kelemen, relembrou o início das operações da HMB no Brasil, em 2012. 
“Cinco anos se passaram e temos uma das maiores marcas estabelecidas 
no Brasil. Hoje, um concessionário chegou a comentar que eu era 
corajoso em realizar este evento em um ano marcado por uma difícil 
crise, mas reforcei as razões que nos levaram a organizar este evento, 
pois as conquistas e superação de desafios foram muitos e devemos 
comemorar e continuar unidos”, concluiu Kelemen, reiterando que  
mais de 80% dos investimentos do evento foram suportados  
pelos Patrocinadores.

O Presidente da HMB, Mr. William Lee, saudou os presentes, 
garantindo que o sucesso dos primeiros 5 anos de HMB exigiram esforço 
e dedicação não só da montadora, mas também da Rede Hyundai, e 

Acompanhe o dia a dia do evento

Feriado no Brasil marca 
chegada à Riviera Maya

Angel Martinez (à esquerda), com Daniel 
Kelemen, Alarico Assumpção Júnior e 

Mr. William Lee durante coquetel de 
abertura do evento, no Club Heaven.

reforçou que a marca pretende continuar 
buscando a liderança no mercado brasileiro, 
sendo a mais amada do País.

Orgulhoso por pertencer à Rede Hyundai, 
o Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção 
Júnior, parabenizou a ABRAHY pela realização 
do evento e cumprimentou a Hyundai pelas 
conquistas obtidas desde o início de suas 
operações no Brasil.
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Reunião Plenária 
aborda retrospectiva  

e futuro da marca

Na manhã do dia 16 de novembro, foi realizada a Reunião Plenária, 
que contou com a participação dos concessionários da Rede Hyundai, 
Diretoria da ABRAHY e seus assessores, presidentes e executivos 
das montadoras HMB e CAOA, além dos patrocinadores do evento 
e palestrantes contratados. A plenária foi conduzida pelo Diretor de 
Relações Institucionais da ABRAHY, Dr. Samir Dahas Bittar, que também 
foi o mestre de cerimônias.

Em seu pronunciamento de abertura, Daniel Kelemen, Presidente da 
ABRAHY, reiterou a parceria com a Marca e a comemoração dos cinco 
anos de HMB.” Queremos continuar com essa relação muito boa com 
a HMB. Vemos diversas montadoras e suas associações em momentos 
difíceis, e isso é o que não queremos. Somos inteligentes, e conversas 
sempre acontecerão, ainda que difíceis, para que possamos encontrar 
soluções”, concluiu, desejando um ótimo evento a todos.

Na sequência, o Presidente da HMB, Mr. William Lee, agradeceu 
à Rede de Concessionários que, em sua avaliação, foi decisiva, ao 
lado das ações da montadora e dos produtos HB20 e CRETA, para o 
excelente desempenho da marca nos últimos cinco anos. “Entre tantos 
reconhecimentos que recebemos, em 2017, o mais importante foi o 
prêmio de Marca do Ano, pela Fenabrave, que representa, justamente, a 
preferência da Rede e comprova a parceria que conseguimos  
construir juntos.” 

O presidente da HMB destacou que, apesar das conquistas já obtidas, 
já que a marca está, hoje, entre as maiores do Brasil, merecendo respeito 
dos concorrentes e admiração dos clientes, não se pode acomodar.  
“Devemos estar prontos para assumir estratégias para o ano que se 
aproxima. A concorrência reconhece, na Hyundai e em sua Rede de 
Concessionários, as melhores práticas do Setor, e vem se esforçando 
para nos alcançar, promovendo vários lançamentos no mercado”, 
concluiu Lee.

Mauro Correia, Presidente do Grupo 
CAOA, parabenizou a HMB e a Rede de 
Concessionários pelas conquistas. “Temos 
tudo para chegar à liderança. A Hyundai tem 
excelentes produtos, que são objeto de desejo 
dos consumidores em todas as categorias, 
temos uma Rede coesa, forte e que oferece 
serviços de alta qualidade. Nos 10 anos da 
fábrica CAOA, em Anápolis, contamos com a 
Rede para poder distribuir os produtos e nos 
ajudar a vencer”, disse Correia. 

O Presidente da Fenabrave e ALADDA, 
Alarico Assumpção Júnior, disse que “a 
Hyundai teve brilho próprio nos últimos anos, 
com produtos de alto valor agregado ao 
público, e com uma Rede de Concessionárias 
que representa o conceito Modern Premium 
com muita maestria. Não foi por acaso  
que se tornou a quarta maior marca do  
Brasil”, concluiu.

Abertura e 
pronunciamentos Samir Dahas BittarMr. LeeDaniel Kelemen

Mauro Correia Alarico Assumpção Jr.
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Retrospectiva ABRAHY

Após a apresentação de um vídeo retrospectiva dos últimos cinco 
anos da ABRAHY e da marca Hyundai no Brasil, a Diretoria Executiva 
da entidade e seus principais executivos foram chamados ao palco e 
apresentados, oficialmente, aos Concessionários presentes.

Na sequência, Daniel Kelemen apresentou as principais ações 
realizadas pela ABRAHY, em conjunto com as montadoras HMB 
e CAOA. Entre as ações, Kelemen citou fatos marcantes, como o 
Contrato de Concessão da Marca e o Fundo Garantidor, as ações da 
ABRAHY Comercial, o retorno das concessionárias CAOA à Associação, 
a 2ª Convenção Parcial da Marca – Vendas Diretas, a aquisição da 
Sede Própria da ABRAHY, entre outras ações realizadas e outras em 
andamento em prol dos negócios da Rede Hyundai.

União, respeito, transparência e comunicação

Na apresentação da HMB, conduzida pelo Diretor Executivo de 
Vendas e Marketing, Angel Martinez, os itens necessários para o 
crescimento da marca Hyundai são: união, respeito, transparência  
e comunicação.

No levantamento da montadora, a marca está crescendo pouco 
menos do que o mercado, mas isso não preocupa a HMB. “Se notarmos, 
a maior parte do crescimento do mercado, se deu nas vendas a pessoas 
jurídicas. No entanto, a HMB não realizou grandes volumes de Vendas 
Diretas; todo o nosso crescimento veio de pessoas físicas. Então, isso 
não nos preocupa. Nós estamos praticando vendas mais saudáveis, aos 
clientes finais”, defende Martinez, elogiado, em público, por Sérgio Reze, 
Concessionário da Marca e atual Diretor Executivo da Disal Consórcios.

Martinez comentou sobre o posicionamento do HB20 e do CRETA, 
falou sobre a evolução da Margem Variável paga à Rede, e apontou bons 
e maus exemplos nas concessionárias, como itens que influenciam na 
avaliação da pesquisa JD POWER.

Para o ano de 2018, as expectativas da HMB são positivas, indicando 
um crescimento de mais de 6% 
sobre 2017.

Em sua mensagem final, Angel 
Martinez destacou a importância 
das conquistas da marca, ao lado da 
Rede, nos últimos cinco anos, mas 
reforçou a necessidade de passarem 
a trabalhar, juntos, com  
vistas a 2022 pois, segundo ele, “O 
sucesso do passado não garante o 
futuro”, finalizou.

A tecnologia morre, mas as 
ideias vivem!

Atuando há dois anos como executivo 
da Innocean Worldwilde, agência mundial 
da Hyundai, A.J. Karim afirmou que o maior 
problema das empresas é resistir às mudanças, 
num mundo onde os problemas são os 
mesmos. “No caso das marcas, os desafios 
são os mesmos de décadas: construir a marca, 
gerar procura e, por fim, lealdade”, afirma 
Karim, para quem a experiência e satisfação do 
clientes devem estar no topo da cadeia de  
uma marca.

Por esta razão, Karim garante que a 
Innocean está trabalhando no Projeto 
Hyundai Drive, que contempla o Genesis 
Valet, aplicativo que oferece uma série de 
conveniências ao cliente e que já está em 
teste, num projeto piloto executado junto a 40 
consumidores na Califórnia- Estados Unidos. 
“O importante é sabermos que a tecnologia 
morre, mas as ideias ficam”.

A.J. Karim

Angel Martinez

Diretoria Executiva da ABRAHY é apresentada, 
oficialmente, durante a reunião.
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Disal Consórcios

Na sequência, a Diretora de Vendas e Marketing da Disal Consórcios, 
também patrocinadora do evento e a mais recente parceira da ABRAHY 
Comercial, Luciana Precaro, compôs o palco de sua apresentação 
chamando concessionários que já trabalham com o Sistema em parceria 
com a administradora. Participaram Luiz Reze, Danilo Chahim, Antonio 
Bordin Neto e Fernando Coelho.

Precaro abriu sua apresentação comentando sobre a nova estratégia 
da Disal Consórcios que, no início de 2017, decidiu operar em parceria com 
todas as marcas, tendo a ABRAHY como primeira aliança concretizada. 
Nos depoimentos, os concessionários comentaram suas estratégias para 
ampliar a realização de negócios e dividendos por meio do Consórcio, em 
parceria com a Disal.

Melhor em vendas e pós-vendas

Na apresentação de Mauro Correia, Presidente do Grupo CAOA, o 
tom foi de agradecimento à Rede pelas conquistas obtidas em 2017, 
principalmente, as premiações concedidas pela JD POWER pela melhor 
qualidade de serviço do Brasil e de experiência em vendas do País. “Num 
feito histórico, pela primeira vez, a nossa Rede foi a melhor em todos os 
quesitos avaliados na pesquisa JD POWER”, comemorou Correia, citando 
outros prêmios obtidos pela marca, como o da Revista Consumidor 
Moderno e o Prêmio Lotus, este pelo 10º ano consecutivo.

Momentos dos Patrocinadores 

Após a apresentação do vídeo sobre a Gabardo, um dos patrocinadores 
do evento e transportadora parceira da marca e Rede Hyundai, foi 
a vez do Patrocinador Máster, a Hyundai Financiamentos, fazer sua 
apresentação. André Novaes, Diretor, agradeceu a parceria com a 
Rede Hyundai e passou a palavra a Cézar Janikian, Superintendente 
Executivo, que fez um balanço histórico do banco até iniciar as 

Palestras

Durante a reunião, duas palestras abordaram 
o uso da tecnologia no futuro dos negócios. 
Marcelo Peruzzo, Professor da Fundação 
Getúlio Vargas e da Florida Christian  
University, abordou o tema  
“Neurovendas e tecnologia disruptiva”. 

Na segunda palestra do dia, os sócios 
da StartSe, Maurício Benvenutti e Felipe 
Lamounier mostraram “Como o futuro está 
sendo escrito no Vale do Silício”. A StartSe 
reúne mais de 4 mil startups no Vale do Silício, 
35 mil seguidores no Brasil, e que recebem 
aporte de investimentos de outras grandes 
empresas em busca da evolução de seus 
negócios tradicionais.

Sérgio Gabardo

operações da Hyundai Financiamentos, em 
2012. Representando, também, a Getnet 
e a Webmotors, Janikian comentou sobre 
a trajetória de sucesso das empresas, que 
pertencem ao banco e têm parceria  
com a Rede Hyundai.

No púlpito, Luciana Precaro aborda as  
vantagens do consórcio para  
as concessionárias.

 Na noite do Rock, o Presidente da HMB,  
Mr. William Lee, recebe camiseta da  

Seleção Brasileira, assinada pela rede 
nacional dos concessionários.

Cézar Janikian,  
André Novaes e  
Daniel Kelemen
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Premiações do dia:  
PROGRAMA VALE DO SILÍCIO E NADA 2018

Para a surpresa dos participantes do Encontro ABRAHY 2017, dois 
concessionários foram premiados com o pacote completo para uma 
viagem ao Vale do Silício e Convenção NADA, em março de 2018. 
Embaixo de duas cadeiras da plenária estavam os envelopes da 
premiação, e os sorteados foram: Thiago Sanchez, da Concessionária 
H-Caminho, de Piracicaba-SP, e Evandro Maia, da Concessionária Saga, 
de Brasília-DF.

Para celebrar a união entre Brasil e a Hyundai, que compõem a 
Família Hyundai, a noite do dia 16 de novembro foi marcada por 
jantar com o tema “Noite do Rock!, que contou com os shows 
do artista cover de Elvis Presley, Helder Moreira, e da Banda Joe 
Roberts e Seus Amigos. Após a exibição de um vídeo mostrando 
imagens do Brasil, a nova geração da Família Hyundai, filhos dos 
concessionários e representantes das montadoras, subiram ao 
palco empunhando bandeiras do Brasil. 

União e reconhecimento na “Noite do Rock”

No centro da foto, Evandro Maia e Thiago Sanchez, 
ao lado de Maurício Benvenutti (à esquerda) 
e Felipe Lamounier, sócios da StartSe.

Camila Amin, Gerente Executiva da ABRAHY (à direita da foto), 
é homenageada pelos 10 anos de atuação na entidade.
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Descontração e lazer
Após um dia de intenso trabalho, os participantes 
do evento puderam aproveitar, em família, a 
estrutura do Hard Rock Resort, e participar de 
passeios e jantares especialmente programados.

Na noite de 17 de novembro, o passeio foi no 
barco pirata Jolly Roger, que saiu de Cancún e 
percorreu a costa da Riviera Maya, com direito 
a jantar, show e entretenimento do grupo.
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“Este evento foi tão bom quanto o de 
Punta Cana, em 2013. Gostei muito da 
organização e da prestatividade dos 
profissionais envolvidos, que nunca 
vi em marca nenhuma. Parabéns à 
organização do evento! Destaco o 
posicionamento arrojado da Hyundai no 
mercado, independentemente da crise.” 
Fábio Zago 
SEVEC - Curitiba-PR

“Estou participando, pela primeira 
vez, dos Encontros da ABRAHY. O 
evento está muito bem organizado 
e achei o tempo de duração bem 
adequado. O fato de podermos incluir 
nossa família foi muito positivo, pois 
permitiu o entrosamento de todos. A relação 
entre montadora e Rede me impressiona, 
positivamente, pois não há pontos de stress”.
Leonardo Carvalho Ferraz 
Diretor de Pós-Vendas da ITAVEMA – SP

“Estamos participando, pela primeira 
vez, do Encontro ABRAHY e achamos 
tudo muito bom. O dia das palestras 
foi maravilhoso, com destaque para a 
apresentação da HMB e das palestras 
da tarde. Achamos importante a 
integração das família com a marca”.
Maurício Andretta Neto e Daniele Andretta
Grupo Andretta - Campinas-SP

“Estou achando o máximo! O evento está muito 
bem organizado e o dia de trabalho foi muito 
interessante, assim como a distribuição 
dos momentos de lazer. Trouxe minha 
mulher, Adriana, e achamos incrível a 
integração com as outras famílias.”
Ricardo Ferrari 
Titular da Granday – SP

Depoimentos 
O fato de reunir não apenas executivos e 
empresários, mas também seus familiares, 
assim como a reunião que apontou as 
perspectivas da marca Hyundai, no Brasil, 
foram ressaltados pelos participantes 
do evento. Confira algumas opiniões:

Daniel Kelemen (à esquerda), ao lado de sua mulher, Lucimara, e da 
família de Angel Martinez no encerramento do evento. “União da Família 

Hyundai consagrou o evento”, reforçou o Presidente da ABRAHY.

Encerramento na  
Festa do Branco
No dia 18, a manhã contou com espaço recreativo para o grupo, a noite, 
celebrou o encerramento do evento, com a Festa do Branco, em jantar 
mexicano, onde foram reforçados os laços que unem a Família Hyundai. 

“Nunca vi um evento tão profissional”, comentou Angel Martinez, que 
concluiu: “Conseguimos conciliar a parte de trabalho com a família e isso 
é inédito para mim, que estou aqui com minha mulher e meu filho Nic”.

Ao finalizar, Kelemen agradeceu aos patrocinadores do evento 
e aos membros da Diretoria Executiva, e encerrou o jantar e 
o evento desejando, a todos, um ano de 2018 ainda melhor 
do que o de 2017, considerado positivo para a marca.
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Há 5 anos, a HMB iniciava a produção do HB20 no Brasil. Era esperado, nos 
planos da companhia, este grande sucesso do modelo junto ao consumidor?

Sim, estávamos confiantes no projeto do HB20, que havia sido desenvolvido, 
exclusivamente, para o cliente brasileiro, levando em conta muitos fatores 
importantes que o colocariam, rapidamente, entre os carros mais desejados 
no mercado. Mas nós não esperávamos a enorme desaceleração do mercado 
brasileiro que abriu espaço para o HB20 se tornar o segundo veículo mais 
vendido. Sabíamos que o HB20 estava muito à frente dos concorrentes 
existentes. Ainda hoje comunicamos, em nossa publicidade, que o HB20 está 5 
anos à frente. Além disso, nossa fábrica de Piracicaba reagiu de maneira muito 
eficiente e deu início ao 3º turno com menos de um ano de produção. Isso nos 
forneceu volumes para responder, rapidamente, à demanda do cliente.

Diferente de outras montadoras, a fábrica de Piracicaba mantém o seu 
ritmo de produção em três turnos, totalizando 180 mil veículos por 
ano. Há algum plano de expansão para esta fábrica? Se sim, qual será 
o total investido e qual seria a ampliação da capacidade instalada?

Estamos sempre avaliando possíveis ações para satisfazer a demanda existente. 
Estamos monitorando a recuperação do mercado automotivo brasileiro para 
que possamos implementar ações adequadas, quando entendermos que é o 
momento certo. Por enquanto, continuaremos com a mesma capacidade de 
produção na nossa fábrica em Piracicaba.

Enquanto algumas marcas amargaram perdas de mercado desde o início 
da crise, em 2015, a Hyundai vem conquistando mercado e sentindo 
menos a retração das vendas. A que atribui esse desempenho?

Sabíamos que a demanda pelo HB20 exigiria, rapidamente, 3 turnos na 
fábrica de Piracicaba. O que não sabíamos, era sobre a forte deterioração 
que se instalaria no mercado brasileiro nos anos seguintes. Os motivos para 
o bom desempenho do HB20 são: 1) o modelo definiu uma nova tendência 
em termos de design e conteúdo, 2) sua ótima qualidade e confiabilidade, 3) 
a garantia exclusiva de 5 anos, 4) o excelente serviço prestado pela Rede de 
Concessionários HMB e 5) o elevado valor de revenda. Com isso, oferecemos a 
melhor opção para nossos clientes, mesmo 
durante o período de crise. Assim, eles 
escolheram o HB20 em vez dos 
outros concorrentes, e isso 
refletiu no crescimento 
do market share e em 
um volume de vendas 
sustentável durante 
todo o período.

Depois de mais de 30 anos das chamadas “Big 
Four” na liderança do mercado, a Hyundai 
conquistou e se consolidou como a quarta 
maior marca do Brasil em vendas. Como 
avalia este crescimento ocorrido em pouco 
tempo? Há planos de conquistar a liderança?

A Hyundai estabeleceu um marco na indústria 
automobilística brasileira quando conquistamos 
o 4º lugar nas vendas no mercado interno. Muitas 
marcas estabelecidas há mais tempo no Brasil 
tentaram, mas não conseguiram tal resultado nos 
últimos 40 anos. Conseguimos manter nossos 
volumes elevados mesmo durante a crise e isso 
resultou no ganho de participação no mercado. 
Agora, vamos nos concentrar ainda mais na 
qualidade dos nossos carros, na qualidade de nossas 
vendas - sempre saudáveis e não dependentes das 
vendas diretas para empresas. Nossa estratégia 
é manter o foco na satisfação do cliente e no 
sucesso de nossa parceria de longo prazo com 
nossos concessionários. A posição no ranking será 
consequência disso.

A Hyundai foi patrocinadora dos maiores eventos 
esportivos mundiais, ocorridos no Brasil em 
2014 e 2016. O senhor credita parte do sucesso 
da marca a esta visibilidade? Há planos de 
patrocínios para outros grandes eventos?

A Hyundai é patrocinadora da FIFA até 2022. Ter a 
Copa do Mundo no Brasil em 2014 proporcionou 
uma excelente oportunidade para combinar o 
lançamento de um produto de grande volume de 
vendas com um esporte extremamente popular no 
Brasil, o que ajudou a construir nossa imagem e a 
proximidade com os clientes brasileiros. Durante 

“No momento em que 
celebramos 5 anos de operação 
no Brasil, podemos afirmar que 
posicionamos nossos produtos 

e nossa marca muito bem no 
mercado e nos corações e 

mentes dos consumidores.”

Cinco anos à frente!
Confiante no futuro da Hyundai no Brasil

O Presidente da HMB- Hyundai Motor Brasil, Mr. William 
Lee, concedeu entrevista exclusiva ao ABRAHY Informa 
e reafirmou sua confiança na conquista da liderança 
da Hyundai como a Marca Mais Amada do Brasil.
A seguir, confira a entrevista que avaliou os últimos 
cinco anos de HMB e as perspectivas da marca no país.
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2016, a Hyundai patrocinou alguns atletas olímpicos, com foco nos jovens que 
superaram grandes desafios em suas vidas para terem sucesso nas competições 
mais disputadas do mundo. Em 2018, temos outra Copa do Mundo da FIFA, 
desta vez na Rússia. Teremos atividades para envolver nossos clientes e promover 
nossa marca que em breve serão anunciadas. Isso garantirá um ambiente 
bastante animado durante o primeiro semestre.

A marca é conhecida não apenas pela qualidade em seus produtos mas, 
também, por oferecer uma ampla garantia e serviços de pós-venda de 
alta qualidade, por meio das concessionárias autorizadas. Nesse sentido, 
como avalia a importância da Rede no sucesso da Hyundai no Brasil? 

A Rede de Concessionários Hyundai tem sido fundamental para o nosso sucesso. 
Ela é formada por empreendedores brasileiros muito talentosos e apaixonados, 
que acreditaram em nossa marca. Investiram suas economias, tempo e sonhos 
no projeto da Hyundai para o Brasil e têm dedicado toda a atenção aos nossos 
clientes, tornando-se verdadeiros parceiros deles para toda a vida, o que é 
nosso objetivo principal em todos os mercados em que atuamos. Tudo o que 
conseguimos durante esses cinco anos de operação no País é devido ao apoio da 
nossa rede de concessionários.

O relacionamento entre a HMB e sua Rede sempre foi muito 
próximo, da mesma forma como tem sido da montadora com 
a ABRAHY. De que forma avalia a atuação e importância da 
Associação para o fortalecimento da marca no País?

A ABRAHY desempenha o papel fundamental de reunir os concessionários 
no mesmo objetivo. Tem feito isso com notável profissionalismo, com uma 
abordagem construtiva e de forma muito participativa. A associação de é a 
ligação entre a montadora e os concessionários, chegando até o cliente ao final. 
A ABRAHY tem sido nosso forte parceiro durante toda essa jornada, mesmo nos 
momentos mais difíceis. E nós sinceramente desejamos que continuemos neste 
caminho de sucesso por muitos e muitos anos.

Quais são os planos para o futuro da HMB? Estão previstos 
novos modelos para produção em Piracicaba? 

Estamos monitorando, continuamente, os movimentos da indústria aqui no 
Brasil e, certamente, participaremos daqueles segmentos mais importantes  em 
que podemos fazer a diferença. Estamos hoje em dia muito bem posicionados 
nos dois maiores segmentos, que são os compactos e os SUVs, com produtos 
projetados e produzidos no Brasil. Claro, não podemos divulgar planos futuros 
neste momento, mas a Hyundai sempre estará pronta para antecipar as 
tendências do mercado e responder rapidamente às melhores oportunidades.

A Hyundai planeja a ampliação de sua Rede de Concessionárias? Avalie.

Oferecemos, aos nossos revendedores, o melhor negócio em termos de 
rentabilidade e imagem de marca no mercado. É nossa estratégia nos manter 
altamente competitivos e, ainda, extremamente atraentes como negócio para 
nossos concessionários. Assim, a expansão da rede sempre será cuidadosamente 
planejada. Temos uma rede sólida e muito competente no momento e estamos 
respondendo às expectativas dos clientes. Temos que melhorar o atendimento 
em Serviços e Vendas em algumas áreas-chave e essa será nossa prioridade antes 
de aumentar a rede de concessionários. Vamos nos concentrar em qualidade e 
não em quantidade, a fim de manter a rentabilidade dos parceiros e garantir a 
melhor atenção para os clientes.

Qual a importância e influência da tecnologia/
internet para os negócios da marca? Avalie a 
evolução dos projetos da marca nessas áreas.

Esta é a nova barreira de entrada no nosso setor. 
Ser bem representado na tecnologia digital 
tanto no veículo como em nossa comunicação 
e nos processos, é fundamental para o negócio 
automotivo. O novo cliente de automóveis espera 
ter os melhores aplicativos automotivos que lhe 
darão acesso à conectividade, entretenimento, 
conforto e facilidade na operação. A experiência 
do cliente com a marca também tem muito mais 
peso com a interação digital, já que 90% dos 
potenciais clientes consultam a Internet para 
entender atributos do produto e receber  
ofertas comerciais.

Qual a expectativa da marca para o fechamento 
de 2017 e quais as perspectivas para 2018?

Vamos fechar 2017 com bons volumes de vendas, 
aproveitando, de maneira muito eficiente, a 
nossa capacidade de produção. Este é o principal 
objetivo no que se refere aos volumes de unidades 
comercializadas. Ao mesmo tempo, vamos nos 
concentrar mais na satisfação e fidelização do 
cliente e, também, na rentabilidade de nossos 
concessionários. A verdade é que a Hyundai sempre 
será muito competitiva no mercado brasileiro, 
principalmente agora que posicionamos nossa 
marca entre as “mais desejadas” tanto para clientes 
como para revendedores.

A Hyundai já pode ser considerada uma 
das marcas mais amadas do Brasil, como 
era a intenção da HMB desde 2012?

Sim, com certeza. No momento em que celebramos 
5 anos de operação no Brasil, podemos afirmar que 
posicionamos nossos produtos e nossa marca muito 
bem no mercado e nos corações e mentes dos 
consumidores. Em 2017, recebemos mais prêmios e 
reconhecimentos públicos do que nunca, incluindo 
o prêmio de “Marca do Ano”, pela Fenabrave. Claro, 
sempre há mais a fazer e a batalha é renovada 
todos os dias. É nosso principal objetivo nos tornar 
parceiros de nossos clientes por toda a vida. E isso 
significa entrar no novo mundo de tecnologias e 
conectividade, tornando-se não apenas um meio de 
transporte ou um fabricante de automóveis, mas um 
verdadeiro parceiro. Tenho certeza de que temos 
as melhores ferramentas, as melhores equipes e os 
melhores concessionários para liderar o mercado 
em um ambiente tão novo.

“A Rede de Concessionários Hyundai tem sido fundamental para 
o nosso sucesso. Ela é formada por empreendedores brasileiros 

talentosos e apaixonados, que acreditaram em nossa marca.”
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