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Concessionários Hyundai atingem 100% de 
participação na Pesquisa Fenabrave
Prevista para encerrar no dia 2 de junho, a 22ª Pesquisa FENABRAVE de 
Relacionamento com as Marcas, que tem o objetivo de obter a avaliação das Redes de 
Concessionárias sobre as montadoras que representam, além de sua Associação de 
Marca, contou com 100% de participação da Rede Hyundai.

O resultado da opinião dos empresários é um importante balizador para melhorias 
nas relações entre a Rede, ABRAHY, HMB e CAOA, além de definir os resultados dos 
prêmios “Marca do Ano” e “Associação de Marca do Ano”, que serão entregues na 
Cerimônia de Abertura do 27º Congresso & ExpoFenabrave, no dia 8 de agosto,  
às 11h. Participe!

Hyundai homenageia Piracicaba e realiza 
inspeção na Festa das Nações
Nos dias 20 e 21 de maio, a Hyundai participou, pelo oitavo ano consecutivo, da Festa 
das Nações de Piracicaba. Patrocinadora do evento, a HMB realizou diversas ações 
ao longo da festa, como a doação do veículo que foi o prêmio da rifa realizada pelas 
entidades participantes, além de promover atividades para arrecadação de recursos 
destinados ao Fundo Social e homenagear o município, que comemora 250 anos de 
fundação em 2017.

Durante a Feira, a HMB também realizou mais uma etapa do “Before Service”, ação 
que oferece inspeção veicular gratuita, válida para veículos de todas as marcas 
e modelos, nacionais ou importados, onde 10 itens são avaliados por técnicos 
profissionais. Os motoristas participantes receberam um check-list com o resultado 
completo, além de orientações sobre a manutenção do veículo e brindes da Hyundai.

O carro doado pela Hyundai para a rifa foi o HB20 1.0 Comfort, ano-modelo 2017, 
com preço sugerido de R$ 42.500,00. Na sexta, sábado e domingo, o veículo ficou em 
exposição na área externa do evento. Próximo a este espaço, em uma área de 700 m², 
funcionou, durante o fim de semana, o Pavilhão Hyundai, com brincadeiras ao custo 
de R$ 5,00. Os recursos arrecadados foram destinados ao Fundo Social e revertidos 
em fraldas geriátricas. No ano passado, toda a verba arrecadada foi convertida em 
medicamentos, doados ao Banco de Remédios da Pasca (Pastoral da Criança e  
do Adolescente).

Nosso mercado está passando por um momento 
de mudanças. Novos conceitos, novas formas 
de se relacionar com o cliente, novos produtos... 
enfim, temos um novo caminho a percorrer e, 
para que possamos nos destacar no concorrido 
mercado, muitas vezes, mudanças são necessárias 
e estas devem partir de cada um de nós.

Para que isso ocorra, é preciso ouvir e analisar o 
que cada um enxerga como oportunidade futura. 
Depois, basta agir para efetivar as mudanças 
estratégicas e seguir um novo caminho, ainda  
mais promissor.

E este movimento já vem sendo percebido em 
nosso mercado. Novas tendências e novas formas 
de atuação poderão ser conhecidas na pesquisa 
realizada pelo ICDP, que serão apresentadas no 
próximo Congresso promovido pela Fenabrave. 
Sua importância, não apenas na participação 
da pesquisa, mas também na divulgação dos 
resultados, certamente, abrirá novos horizontes 
e mostrará de que forma devemos agir para 
participar deste novo mercado.

O mesmo estamos fazendo por meio da ABRAHY 
Comercial, que tem como principal objetivo, 
ajudar a Rede Hyundai em seus resultados, 
com o auxílio de empresas parceiras. E, para 
que possamos trabalhar cada vez mais focados 
em suas necessidades, estamos realizando 
uma enquete com nossa Rede para identificar 
os principais pontos que podem ampliar a 
rentabilidade no negócio.

Vamos ouvir, aprender novos caminhos e enxergar 
novas possibilidades. Devemos olhar para dentro 
das nossas empresas, preparar nossas equipes e 
ser os principais agentes de mudança para o  
nosso crescimento. 

Um abraço e boa leitura!

As mudanças 
partem de nós

Com o objetivo de ampliar o relacionamento 
com o público PcD – Pessoas com Deficiência, 
a HMB participará, entre os dias 1º e 4 de 
junho, da Reatech 2017, a maior feira de 
tecnologias em reabilitação, inclusão e 
acessibilidade da América Latina. O evento, 
que será realizado no São Paulo Expo 
(mesmo espaço que abrigou o último Salão 
Internacional do Automóvel) pretende reunir 
mais de 52 mil pessoas.

Em seu estande, de 152 m², a HMB vai expor 
três veículos voltados ao público participante 
da feira: um Hyundai Creta Attitude PcD, um 
HB20X Premium e um HB20S. Além disso, a 
montadora promoverá test drive dos veículos 
ao longo do evento. “Este é um importante 
público para a geração de negócios em nossa Rede. Acredito que ações como essa 
só vêm complementar todo o esforço dos concessionários na conquista de mais este 
público. Com isso, conseguiremos levar mais mobilidade a quem precisa”, comenta o 
Diretor de Relações Institucionais da ABRAHY, Samir Dahas Bittar.

Além da exposição dos veículos, do relacionamento e da experiência dos clientes 
potenciais por meio do test drive, a Hyundai levará como atração em seu estande, no 
dia 3 de junho, o atleta Paralímpico Andrey de Castro Muniz, patrocinado pela marca 
desde junho de 2015.

ABRAHY INFORMA ONLINE
Newsletter bimestral da ABRAHY – Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai

Presidência Daniel Kelemen
Gerência Executiva Camila Amin
Coordenação Isabel Camargo
Elaboração MCE Agência de Notícias
Jornalista Responsável Rita Mazzuchini (MTB 22128)
Informações e Sugestões rita@mcepress.com.br

Por Daniel Kelemen 
Presidente da ABRAHY

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

Hyundai participa  
da Reatech 2017

Congresso discutirá o 
futuro da concessionária
Entre as 29 palestras programadas para o 
27º Congresso & ExpoFenabrave, que será 
realizado entre os dias 8 e 9 de agosto, no 
Transamérica Expo Center, em São Paulo, um 
dos destaques na programação voltada a 
concessionários de automóveis 
e comerciais leves, é a 
apresentação de Steve Young, 
diretor do ICDP - International 
Car Distribution Program, um 
dos principais institutos de 
pesquisa do setor na Europa.

A palestra será feita com base nos resultados 
de uma pesquisa encomendada pela 
Fenabrave junto ao ICDP, que já foi realizado 
em diversos mercados e mostrará, dentro 
da realidade brasileira, “O Futuro do 
Negócio de Concessionários de Automóveis 
e Comerciais Leves no Brasil”. “Este estudo 
não tem a finalidade de mostrar como será 
a concessionária do futuro, mas sim, qual 
deve ser o futuro da concessionária, dentro 
das principais tendências que estão sendo 
apuradas pelo ICDP”, detalha o presidente da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Na opinião de Samir Dahas Bittar, Diretor 
de Relações Institucionais da ABRAHY, este 
estudo, que já foi realizado em diversos 
mercados em todo o mundo, levará, 
aos concessionários presentes, aspectos 
importantes e os principais agentes de 
mudança na operação das Redes para que 
os empresários brasileiros acompanhem 
a evolução do mercado. “Antecipar essas 
tendências será um importante diferencial 
no negócio, devido à alta competitividade do 
nosso setor”, comenta.

ABRAHY apoia Maio Amarelo
A ABRAHY, engajada em ampliar a segurança viária no Brasil, participa do Movimento 
Maio Amarelo, ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil, com o 
objetivo de mobilizar a população, envolvendo os mais diversos segmentos para 
propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito 
exige, nas mais diferentes esferas.

Para isso, a entidade divulgou materiais de campanha ao longo de todo o mês de 
maio em seu site. “É, também, papel da Rede de concessionárias, participar 
deste importante movimento, visando a redução dos acidentes de trânsito. 
Conscientizar as pessoas para que tenhamos um trânsito mais seguro, 
certamente, nos trará bons frutos no futuro, com menos mortes e acidentes”, 
comenta o Diretor de Marketing da ABRAHY, Antonio Bordin Neto.

ABRAHY Comercial realiza pesquisa com a Rede
Ao longo do mês de maio, a ABRAHY Comercial realizou uma pesquisa junto à Rede 
com o objetivo de apurar as necessidades de cada concessionário, no dia a dia do 
negócio, para ampliar suas estratégias e buscar mais parcerias que possam suprir as 
carências apontadas. 

De acordo com o vice-presidente da ABRAHY Comercial, Hilton Silveira (Ton), a 
pesquisa norteará novos planos de ação por parte da ABRAHY Comercial, ampliando 
os benefícios, os negócios e, consequentemente, a rentabilidade dos concessionários 
associados. “Por meio desta pesquisa, identificaremos oportunidades que podem 
trazer melhores resultados no curto prazo”, explica.

Os resultados ainda estão sendo apurados para que, no segundo semestre, a ABRAHY 
Comercial trabalhe em novas ações que priorizarão os produtos mais relevantes para 
a Rede, apontados na pesquisa. “Tivemos a participação de quase a totalidade dos 
grupos econômicos associados à ABRAHY, o que nos mostrará uma tendência mais 
real das necessidades dos concessionários”, completou Ton.


