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Melhorar constantemente. Este deve ser um 
verdadeiro mantra a ser entoado, todos os 
dias, por nós, empresários da Distribuição 
Automotiva. E, para que isso realmente 
aconteça, precisamos treinar, capacitar e, 
principalmente, estimular nossas equipes a 
serem cada vez melhores.

Por isso, caros amigos, devemos estar 
sempre atentos a novas tendências, novas 
experiências e novas formas ampliar ainda 
mais a experiência positiva de nossos clientes 
em nossas concessionárias.

Para que isso aconteça, a capacitação é 
fundamental. Nossas equipes são os ativos 
mais valiosos que temos, e valorizar cada 
profissional fará com que os nossos negócios 
evoluam de forma concreta.

A Hyundai e a ABRAHY disponibilizam uma 
série de treinamentos. Além disso, outros 
eventos, como o Congresso Fenabrave, nos 
trazem um novo olhar para aquilo que pode 
passar desapercebido.

Portanto, vamos participar. Vamos nos 
capacitar. Vamos crescer. 

Um abraço e boa leitura!

Capacitar para 
evoluir

Especialistas em gestão empresarial são unânimes em 
afirmar que o principal ativo de uma empresa é o capital 
humano. Sendo assim, capacitar, valorizar, qualificar 
e reter esses profissionais na empresa poderá fazer a 
diferença na performance de seus negócios. “Não importa 
se você tem equipamentos de ponta e ótimas instalações 
se você não tem pessoas preparadas para atuar em 
nome de sua empresa. Um cliente, quando chega a uma 
concessionária, não enxerga o funcionário, mas sim, 
por meio deste profissional, enxerga a marca Hyundai”, 
explica o gerente de Satisfação em Vendas da HMB, 
Renato Lunardelli (foto).

Segundo Lunardelli, as equipes são essenciais para o cliente ter uma boa experiência 
na concessionária, seja durante o processo de compra, como na área de serviços. 
“Hoje, não é preciso mais ser um profissional extremamente técnico para atuar como 
consultor de vendas. É importante conhecer tecnicamente, porém, é preciso ter muito 
mais um bom relacionamento para cativar o cliente”, alertou. 

Treinamentos e capacitação são outros fatores de extrema importância comentados 
pelo gerente de Satisfação em Vendas da HMB. Por isso, Lunardelli comenta que a 
Hyundai oferece diversos cursos, presenciais e online para que as redes capacitem 
todos os seus colaboradores. “Oferecemos cursos de conhecimento de produto e 
de processos, como test drive, entrega de veículos e, também, negociação. Há uma 
grade de treinamentos onde o concessionário pode inscrever seu colaborador”, disse, 
comentando que há a intenção da montadora de tornar os cursos online obrigatórios 
para os profissionais que atuam na Rede. “Observamos que as concessionárias de  
alta performance em vendas e satisfação são as que mais participam de 
treinamentos”, alertou.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da ABRAHY, Dr. Samir Dahas Bittar, 
o processo inicial para a melhoria da performance parte da escolha do profissional 
a ser contratado. “Tanto é que algumas concessionárias têm buscado consultores 
vindos de outros setores, como imóveis, eletroeletrônicos, consórcio, entre outros. 
Assim, conseguimos trazer profissionais sem ‘vícios’ e que, após investirmos em 
treinamento, estarão preparados para cativar cada vez mais os nossos  
clientes”, explica.

Além da contratação assertiva e do treinamento, Dr. Samir alerta que os empresários 
precisam realizar, constantemente, a avaliação de desempenho individual, tanto 
em vendas como HGSI, assim como realizar um trabalho de retenção dos melhores 
profissionais, para que não sejam contratados por concorrentes. “Investimos muito 
em nossos colaboradores e tudo isso se perde quando eles passam a atuar em nosso 
concorrente”, completa. 

De acordo com Lunardelli, a empresa que estiver acima de 20% de turnover, deverá 
ter muita atenção. “O empresário deve fazer com que o colaborador se sinta como 
uma parte extremamente importante do negócio”, finaliza.
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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

Before Service 
inspecionou mais de 
3,1 mil carros
A primeira edição do “Dia Nacional 
Before Service”, em 2017, foi realizada, 
no dia 18 de março, em mais de 200 
concessionárias Hyundai de todo o 
Brasil. Ao todo, foram inspecionados, gratuitamente, mais de 3,1 
mil carros, de diversas marcas. Durante o último ano, mais de 17 
mil automóveis foram atendidos nas 12 edições do evento.

No total, 10 itens são avaliados: nível do óleo do motor, nível de 
óleo dos freios, lâmpadas, carga da bateria, pressão dos pneus, 
limpadores de para-brisas, fluído de direção hidráulica, correia 
dentada, desgaste dos pneus e água do limpador para-brisa. Ao 
final, os proprietários receberam um check-list com o resultado de 
todas as verificações, e orientações de especialistas sobre como 
proceder com a manutenção de cada veículo. Além de contar 
com o serviço gratuito, os motoristas ainda tiveram a chance de 
conhecer e fazer o test-drive no Hyundai Creta.

Pesquisa Fenabrave  
de Relacionamento  
com as Marcas
A partir de 13 de abril, os concessionários da Rede Hyundai 
começarão a receber, da Fenabrave, as instruções, com ID e 
senha, para o preenchimento do 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. 

Coordenada por Luiz Adelar Scheuer, da Scheuer Consultoria, 
a Pesquisa é desenvolvida com base em perguntas e respostas 
online e processada pela equipe da FENABRAVE. É assegurada a 
confidencialidade do conteúdo das respostas individuais.

Qualificação é garantia de 
melhor performance

ABRAHY realiza treinamento  
com a Rede
No dia 9 de março, 27 colaboradores da Rede Hyundai, entre 
gerentes, vendedores e assistentes, de 10 Estados diferentes, 
participaram de um treinamento, na sede da ABRAHY, para 
conhecerem mais detalhes, e de que forma poderão ampliar 
as vendas do Hyundai CRETA, para o público PcD – Pessoa com 
Deficiência. “Por meio da parceria que a ABRAHY Comercial tem 
com o despachante Bacarelli, especializado neste segmento, 
conseguimos levar informações importantes não apenas para a 
abordagem de vendas, mas, também, para agilizar os trâmites 
de vendas para este público”, comenta o gerente comercial da 
ABRAHY Comercial, Osvaldo Sasso.

De acordo com Sasso, o Hyundai CRETA possui muitos diferenciais 
atrativos, especialmente o preço sugerido para comercialização a 
PcD, que é altamente competitivo e, certamente, garantirá muito 
mais vendas à Rede. “Fizemos este nosso primeiro encontro para 
treinar e apresentar as reais condições de vendas por esse canal. 
O treinamento foi baseado em legislação, abordagem, técnica de 
vendas para este tipo de cliente e documentação exigida”.

Nos próximos meses serão realizados mais treinamentos como 
este, pois, em sua primeira edição, não foi possível alocar vagas 
suficientes para todos os interessados. Assim que forem definidas 
as datas, a Rede Hyundai será comunicada para inscrever suas 
equipes. “A ABRAHY Comercial, mais uma vez, busca aprimorar e 
manter a Rede de Concessionários capacitada para a demanda de 
vendas nos diversos canais de atuação”, concluiu Sasso.

Rede comemora resultados com o novo Creta 
O novo Hyundai Creta, o SUV compacto produzido na fábrica da Hyundai em 
Piracicaba, interior de São Paulo, já é um grande sucesso e vem caindo no gosto do 
consumidor brasileiro da mesma forma como ocorreu com o HB20, lançado em 2012. 

Segundo dados da Fenabrave, em apenas 45 dias de vendas, foram emplacadas 3,5 
mil unidades do novo modelo Hyundai em todo o Brasil. “O CRETA foi concebido 
de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Este trabalho conjunto, com a 
ABRAHY e Rede junto à montadora, foi uma estratégia bem acertada para que o Creta 
nascesse já com extremo sucesso”, comentou o presidente da ABRAHY – Associação 
Brasileira dos Concessionários Hyundai, Daniel Kelemen.

De acordo com Kelemen, as expectativas com o novo Creta são as melhores possíveis. 
Para ele, esses primeiros dias de vendas já mostraram que o modelo tem boa 
aceitação, em todas as versões disponíveis. “Porém, observamos uma preferência 
para a versão Prestige, que é a top de linha”, completou o presidente da ABRAHY.

Este sucesso também foi constatado no Grupo Geração, que possui três 
concessionárias HMB no Estado de Santa Catarina. De acordo com Luciano Boeira, 
titular do Grupo, o lançamento do Creta ampliou em mais de 20% os leads (pessoas 
interessadas no modelo, e que fazem contato com a concessionária pela internet), 
assim como também ampliou o movimento no showroom das concessionárias. 
“Desde outubro do ano passado, estamos trabalhando na divulgação do Creta, 
por meio de ações de marketing em nossa região. O produto é muito procurado 
pelo conforto, acabamento e a gama de versões disponíveis. Com isso, desde o seu 
lançamento, já conseguimos comercializar mais de 130 unidades, tornando o veículo 
líder de vendas, em sua categoria, em nossa região”, comemorou Boeira.

Segundo o titular do Grupo Geração, as expectativas com o Creta são cada vez 
mais positivas. Para ele, mesmo em meio a um mercado ainda com dificuldades, 
as qualidades e a boa relação custo/benefício oferecida pelo carro fazem com que 
Boeira estime ampliar entre 10% e 15% o volume de negócios gerados em 2017. 
“O Creta complementa o sucesso obtido pelo HB20. O cliente que fizer o test drive, 
certamente, comprará um”, completou.

27º Congresso & 
ExpoFenabrave em  
novo local
Depois de suplantar, com determinação, os 
principais desafios ocorridos em 2016, será 
preciso atravessar 2017 com CONFIANÇA e 
vislumbrar novos horizontes em meio a um 
novo mercado automotivo. Pensar no futuro, 
com mais rentabilidade, mais negócios 
e muito mais relacionamento fará total 
diferença em seus negócios.

É desta forma que já foram iniciados os 
preparativos para o 27º Congresso & 
ExpoFenabrave, que acontecerá nos dias 
8 e 9 de agosto, agora em novo local: o 
Transamérica Expo Center, em São Paulo. 
“Neste novo local, toda a área destinada 
às salas de palestras do Congresso estará 
instalada no mesmo pavimento da área de 
exposições. Dessa forma, conseguiremos 
otimizar o tempo dos congressistas  
para a visitação nos estandes”,  
comentou o presidente da Fenabrave,  
Alarico Assumpção Júnior.

Sob o tema “CONFIANÇA! É preciso acreditar 
para vencer!”, o evento contará com mais de 
20 palestras voltadas ao futuro do negócio 
da Distribuição Automotiva e a presença 
de grandes especialistas do setor no Brasil 
e no mundo. “O intuito é o de preparar 
as Redes para um novo mercado, onde a 
concessionária terá um papel importante 
neste processo de mudança, principalmente 
com relação ao comportamento do 
consumidor e sua forma de atuação neste 
novo mercado”, explica o presidente da 
Fenabrave, que espera reunir mais de 3 mil 
pessoas, diariamente, no evento. 

Em paralelo ao 27º Congresso, acontece a 
ExpoFenabrave, feira voltada ao negócio 
da Distribuição Automotiva, que pretende 
reunir mais de 50 empresas, em 10 mil m² de 
área de exposição. “São produtos e serviços 
específicos para o nosso negócio que estão 
reunidos em um único espaço ao longo do 
evento. Esta é uma grande oportunidade 
para conhecer novidades e realizar novos 
negócios para sua concessionária”, 
complementou Assumpção Júnior.


