
Clientes Hyundai permanecem mais tempo com HB20 

Com a proporção de 1,3 usado comercializado para cada novo vendido, clientes da 

marca ficam mais tempo com o veículo após a compra, graças à garantia de 5 anos de 

fábrica e a qualidade no pós-venda da Rede. 

Com base no levantamento apurado pela Fenabrave – Federação Nacional da 

Distribuição de Veículos Automotores, a Rede Hyundai comercializou, entre janeiro e 

junho deste ano, 47.782 veículos HB20 usados. Este volume representa a proporção de 

1,3 veículo usado transferido a cada novo comercializado – muito abaixo da média 

registada no mercado, que é de cinco usados para cada novo. “Os clientes que 

compram um veículo da marca possuem diversas vantagens. Além da grande 

qualidade apresentada no produto, há a garantia de cinco anos de fábrica, que 

proporciona maior segurança e confiança do cliente com relação ao HB20. Além disso, 

toda a assistência técnica e pós-venda, proporcionados pelas concessionárias, 

contribuem para que nossos clientes permaneçam por mais tempo com seu veículo”, 

comenta o presidente da ABRAHY – Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai, 

Daniel Kelemen. 

De acordo com o presidente da entidade, os clientes que compraram veículos da 

marca estão completamente fidelizados. Segundo Kelemen, quando voltam à Rede 

para realizar a troca de seu carro, normalmente, optam por um modelo semelhante ou 

mesmo realizam um upgrade, por outro modelo da marca ainda mais completo. “A 

Hyundai é uma marca diferenciada no mercado, já que possui alto índice de fidelização 

com seus clientes. Todo o trabalho desenvolvido para se criar uma rede forte, 

produtos de qualidade, que vão ao encontro das necessidades e desejos do 

consumidor, contribuíram para consagrar este grande sucesso no Brasil”, avalia.  

Na opinião de Luiz Reze, diretor da concessionária Abrão Reze, de Sorocaba-SP, os 

veículos HB20 ficam em posse dos clientes, em sua maioria, pelo período de cinco 

anos. “O produto corresponde às expectativas do consumidor e, com uma garantia de 

fábrica de cinco anos, os clientes da marca permanecem mais tempo que a média de 

mercado com o veículo, que é em torno de dois anos”, explica. 

Na avaliação de Reze, as boas notas de satisfação do consumidor, avaliadas por 

institutos de pesquisa e pela própria Hyundai, demonstram a força da marca e o desejo 

dos clientes nos veículos da fabricante sul-coreana. “Com serviços de qualidade, 

prestados pelas concessionárias, aliados a uma marca forte, conseguimos fidelizar 

nossos clientes que, ao decidirem trocar de carro, normalmente, optam por outro da 

mesma marca”, completa. 

Sobre a ABRAHY 

Criada em 1994, a ABRAHY representa, para os Concessionários Hyundai, a liderança e 

representação política e empresarial, atuando em prol dos interesses econômicos e 

políticos da Rede, além de oferecer suporte técnico para capacitação e 



desenvolvimento de negócios. A ABRAHY - Associação Brasileira dos Concessionários 

Hyundai é a representante oficial dos concessionários da marca nas negociações com 

as montadoras HMB e CAOA, de acordo com as determinações da Lei 6.729/79 (“Lei 

Renato Ferrari”), a legislação específica que disciplina as atividades da distribuição 

automotiva no Brasil e as relações com os fabricantes de veículos. 

ABRAHY está em contínua expansão para cumprir a sua missão oficial na defesa dos 

interesses em comum dos Concessionários da marca em atividade no País. E faz isso 

em sinergia com os objetivos de crescimento constante da Hyundai no mercado 

automobilístico nacional. 

O relacionamento entre a Associação, Rede e Montadora é bastante positivo e com 
muita integração, visto que a HMB e CAOA realizam reuniões pontuais e de 
alinhamento geral com a Rede para a discussão do andamento dos trabalhos e 
estratégia de mercado.  

Mais informações: 

Assessoria de Comunicação e Imprensa da ABRAHY – Associação Brasileira dos 
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