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Logo depois de encerrar 2016 com grandes 
conquistas para a nossa marca, posso 
dizer que iniciamos 2017 com o pé direito 
no acelerador. Afinal, além de iniciarmos, 
oficialmente, as vendas do Hyundai Creta, 
um dos modelos mais esperados pelos 
consumidores brasileiros, demos início a 
um programa piloto de Inovação Digital 
que, com certeza, renderá bons negócios 
para os concessionários, conforme matéria 
apresentada neste boletim.

Nesta edição do ABRAHY Informa 
mostraremos, também, qual é a composição 
atual da nova diretoria da entidade, que 
atuará no triênio 2017/2019, sempre com o 
objetivo de construir, ao lado de toda a Rede, 
nosso caminho de sucesso neste concorrido 
mercado. Contem sempre conosco para 
qualquer necessidade!

Além disso, a ABRAHY Comercial premiou os 
vendedores que se destacaram na campanha 
de vendas, realizada no último trimestre do 
ano passado, por meio do Consórcio dos 
Concessionários Hyundai. Após o sucesso 
obtido na campanha, tenho a absoluta 
certeza de que, por meio do Consórcio, nossa 
Rede poderá garantir uma carteira de clientes 
futura, estreitar o relacionamento com o 
consumidor e, ainda, realizar mais negócios. 
Não deixem de lado todos os benefícios 
que este produto proporciona para a sua 
concessionária e comece a trabalhar com o 
nosso consórcio! 

Acompanhem as novidades e continuem a se 
esforçar. Temos a absoluta certeza de que, no 
futuro, teremos mais bons frutos a colher!

Que venham os desafios! Estaremos 
preparados para vencer em 2017!

Boa leitura e bons negócios.

Iniciando 2017 
com tudo!

As vendas do Hyundai Creta começaram no sábado, dia 14 de janeiro, em todas as 
concessionárias do País. Sendo o segundo modelo da marca a ser produzido em 
Piracicaba (SP), onde desde 2012 é montado o HB20, o novo SUV compacto, vencedor 
em seis comparações realizadas por revistas especializadas, também compartilhará a 
mesma rede de concessionárias Hyundai Motor Brasil. As mais de 200 casas já contam 
com unidades para test-drive e tiveram programação especial durante todo o dia para 
recepcionar os visitantes e clientes interessados em ver de perto a novidade.

Este foi o caso da Grand Brasil, que possui duas concessionárias em São Paulo e que 
preparou uma programação ao longo de todo o dia. De acordo com Marcel Adipietro, 
Diretor Geral da Grand Brasil, sua equipe preparou uma estratégia para atrair mais 
clientes às concessionárias, para participarem deste dia festivo. “Fizemos contato 
com diversos clientes para agendar serviços no pós-venda. Então, enquanto seu carro 
estava em manutenção, ele aproveitava para participar do lançamento e conhecer 
mais detalhes do Creta”, comentou, informando que a ação gerou um grande fluxo 
de pessoas nas duas lojas.

Segundo o diretor da Grand Brasil, além do agendamento de serviços, foi feito um 
filtro em toda a base de dados da concessionária, que permitiu identificar potenciais 
clientes para o Creta. “Convidamos essas pessoas a irem nas concessionárias já 
oferecendo o test drive. Esta estratégia ocupou toda a agenda de test drive, nas duas 
lojas. E, depois de feito o percurso, só ouvimos elogios sobre o carro”, comemorou.

Um ponto que chamou a atenção de Adipietro, foi a grande procura por clientes PNE 
– Pessoas com Deficiência. Segundo o diretor, por um preço altamente competitivo, 
esses consumidores, inclusive clientes de outras marcas, ficaram interessados na 
aquisição do SUV. “A procura foi grande e estamos confiantes com o potencial que 
temos para este público”, disse, complementando que o Creta deverá representar 
30% do total de vendas nas duas concessionárias Grand Brasil em  
São Paulo.
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CANAL DO ASSOCIADO
A ABRAHY disponibiliza aos seus 
associados um canal exclusivo para falar 
com a entidade por meio de seus diretores: 
canaldoassociado@abrahy.com.br

Linha 2017 do HB20 
amplia oferta de central 
multimídia
A linha 2017 do HB20 chegou às 
concessionárias mais enxuta, competitiva e 
alinhada com os desejos e as necessidades 
do consumidor. Agora são 24 versões, com 
preços que variam de R$ 42.500,00 a  
R$ 71.175,00. O grande destaque fica para 
a nova versão Comfort Plus blueMedia, 
que passa a contar com a central de 
entretenimento digital e diversos itens antes 
disponíveis apenas nas opções superiores. 

Com preço inicial de R$ 48.530,00, a 
Comfort Plus blueMedia 1.0 com câmbio 
manual, por exemplo, apresenta central 
multimídia blueMedia e equipamentos 
adicionais de conforto e estilo, como 
lanternas Clear Type, regulagem de altura 
e profundidade do volante e detalhes de 
cromo acetinado nas maçanetas internas, 
nas saídas de ar e no freio de mão.  

Para valorizar a oferta da maior variedade 
de cores do segmento, com três opções 
sólidas, quatro metálicas e três perolizadas, 
a Hyundai também reduziu o valor cobrado 
pelas pinturas metálicas e perolizadas do 
HB20, que passam a custar R$ 650,00, ante 
R$ 1.100,00 no ano-modelo 2016.

Consórcio dos 
Concessionários Hyundai 
premia vencedores
O Consórcio dos Concessionários Hyundai 
lançou, em outubro, uma campanha de 
vendas, com o objetivo de motivar as 
equipes e engajar cada vez mais vendedores 
na participação e, consequentemente, na 
comercialização de cotas. 

A campanha, encerrada em dia 31 de 
dezembro de 2016, premiou, mensalmente, 
com R$ 3 mil em eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos, o vendedor que 
comercializou mais cotas no período.

Ao longo da campanha, dois vendedores 
se destacaram, sendo um deles, vencedor 
de dois meses consecutivos: Felipe da Rosa, 
da concessionária Hyundai Sperandio, de 
Concórdia, SC, e Luiz de Camões, da Vital 
Hyundai, de Governador Valadares, MG.

De acordo com Hilton Silveira (Ton), vice-
presidente da ABRAHY Comercial, devido 
ao sucesso obtido na última edição, a 
Campanha continuará nos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2017. “Parabenizo os 
profissionais que se destacaram na última 
campanha, na esperança de engajar cada vez 
mais vendedores neste primeiro trimestre. 
Participem!”, completou.

Hyundai Creta Day!

Programa piloto de Inovação Digital
No dia 17 de janeiro, a Hyundai, em parceria com a ABRAHY, lançou um projeto de 
Inovação Digital, por meio de um programa piloto com 17 concessionárias. O objetivo 
é ampliar a presença da marca e da Rede nos meios digitais e, com isso, gerar um 
maior número de leads para vendas. “Este é um projeto inovador e está em linha 
com as tendências do nosso mercado, que é cada vez mais digital. Se trabalharmos, 
corretamente, este canal, certamente, estaremos gerando mais negócios para a 
Rede”, comentou o presidente da ABRAHY, Daniel Kelemen, na abertura  
da apresentação.

O projeto, que conta com a parceria da Search Optics e da Accenture, pretende 
renovar e otimizar a experiência de pesquisa e compra dos clientes interessados 
nos veículos da marca. Por meio da Search Optics, por exemplo, será remodelado 
o site institucional da HMB e, também, acrescentado um novo portal voltado, 
especialmente, para o varejo, com informações direcionadas à geração de leads. “O 
processo de compras consiste em três etapas: Tier 1, onde o cliente pesquisa qual 
veículo comprar, ao pesquisar os sites de montadoras e obter especificações técnicas 
que atendam a sua necessidade; Tier 2, que inicia quando o cliente decide qual 
veículo pretende comprar e, assim, parte em busca de opiniões e comparativos e, 
finalmente, o Tier 3, que é quando ele já tomou a decisão e busca a concessionária 
para negociar”, explica Eduardo Cortez, presidente da Search Optics, acrescentando 
que os sites devem ser totalmente responsivos, dando preferência para a versão 
mobile, acessada por telefones celulares e tablets. “Entre os compradores de 
carros, 94% iniciam a pesquisa pela internet. Desses, 72% pesquisam por meio de 
smartphones, porém, apenas 35% das concessionárias no Brasil possuem sites na 
versão mobile”, completa.

Para que os leads gerados, por meio da reformulação das plataformas digitais, sejam 
atendidos, a Hyundai, junto com a Accenture, formará uma estrutura receptiva, 
batizada de BDC – Business Development Center, que qualificará e “aquecerá” 
este contato para distribuir à Rede. “É nesta etapa que entra o nosso trabalho de 
coaching, realizado por meio de três representantes de campo, que visitarão as 
concessionárias. Será realizado um diagnóstico de como o atendimento é feito, 
atualmente, além de uma orientação para as equipes, com o objetivo de ampliar a 
taxa de conversão”, detalhou Rafael Leander, Gerente de Marketing Digital e CRM 
da HMB. “Com respostas rápidas, otimizando a experiência do cliente tanto no 
ambiente virtual, como na concessionária, certamente, observaremos um aumento da 
conversão”, completou Leander.

Nova diretoria da ABRAHY e comissões
A ABRAHY realizou, no dia 8 de dezembro, Assembleia Geral Extraordinária, durante 
o evento de apresentação do Hyundai Creta à Rede de Concessionários da Marca. Na 
oportunidade, o Diretor de Relações Institucionais da ABRAHY, Dr. Samir Dahas Bittar, 
relembrou aos presentes que assuntos pendentes da última Assembleia, realizada 
em junho, necessitavam ser aprovadas pelos associados, como a deliberação da 
permanência de Daniel Kelemen na presidência da ABRAHY para o triênio 2017-
2019, a título de excepcionalidade, assim como a aprovação dos nomes destacados 
para a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Nacional e as Comissões que 
o acompanharão nesta gestão. E, por unanimidade, todos os nomes apresentados 
foram aprovados. Confira a composição da nova Diretoria Executiva, incluindo as 
duas novas Comissões criadas (Gestão e Qualidade):

Presidente Daniel Paulo Kelemen Max Motors/SP

Vice-Presidente Tiago de F. A. Pinto Pacific/MG

Vice-presidente ABRAHY COM Hilton A. da Silveira Filho GTS/BA

Diretor Rel. Institucionais Samir Dahas Bittar Nisa/GO                      

Diretor Adm e Financeiro Roberto Luiz Faberge Nobre/SP

Diretor Comercial Fernando G.R. Coelho Fazza/BA

Diretor Marketing Antonio Bordin Neto Bari/PR

Diretor Pós-Vendas Marcelo Sartório Silva Prime/ES

Diretor de Gestão Luiz Alberto Reze CVR/SP

Diretor de Qualidade Leandro Assumpção Urca/MG

Diretor Adjunto Luiz Henrique dos S. Albuquerque Pole/AM

Diretor Adjunto José Luiz Lima Laitano Gala/RS

Clique AQUI e confira, também, os membros dos Conselhos Fiscal e Nacional.

mailto:canaldoassociado@abrahy.com.br
http://www.abrahy.com.br/arquivos/documentos/conselhos.pdf

