
No dia 8 de agosto, durante a Cerimônia de Abertura do  
27º Congresso & ExpoFenabrave, realizado no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo, a Hyundai foi contemplada com o prêmio 
Marca do Ano, oferecido pela Fenabrave como resultado da  
22ª Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com as Marcas, feita 
online com concessionários de todo o Brasil. É a segunda vez que 
a montadora sul-coreana recebe esta importante premiação.

Os resultados foram apurados com base nas respostas 
obtidas entre abril e junho deste ano, na Pesquisa realizada 
pela Scheuer Consultoria, e que obteve grande participação das 
Redes – em 18 Associações de Marca filiadas à Fenabrave, 100% 
das redes responderam à Pesquisa, entre elas, a ABRAHY. “Com 
o engajamento e a participação maciça dos concessionários, 
conseguimos realizar esta importante pesquisa que já é 
parâmetro para identificar os pontos fortes e os que merecem 
atenção no relacionamento das montadoras com suas Redes, 
assim como da Associação de Marca com seus filiados”, comenta 
o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, que 
entregou a estatueta, acompanhado do presidente da ABRAHY, 
Daniel Kelemen, a Angel Martinez, diretor-executivo de Vendas, 
Marketing e Pós-venda da Hyundai Motor Brasil.

“Neste momento em que iniciamos as comemorações 
de cinco anos do HB20, temos a honra de contar com esse 
importante reconhecimento, que reflete o comprometimento 
da HMB por um relacionamento pautado pela confiança, bom 
senso e atenção às necessidades dos nossos concessionários 
e da associação que os representa. O sucesso de vendas do 

HB20, e agora do Creta, é resultado dessa parceria com nossas 
concessionárias, que buscam, sempre, a satisfação de nossos 
clientes”, afirma Angel Martinez, diretor-executivo de Vendas, 
Marketing e Pós-venda da Hyundai Motor Brasil.

A eleição teve, como critério, a participação mínima de 20% 
dos concessionários de cada marca, como respondentes da  
22ª Pesquisa, sendo que a Hyundai foi a que obteve a melhor 
média das notas atribuídas às questões relacionadas à Parte Geral. 

A ABRAHY também foi destaque na Pesquisa. Além de contar 
com 100% dos concessionários respondentes, a Associação ficou 
em segundo lugar no ranking, por apenas um décimo, para a 
premiação da Associação de Marca do Ano. “Vamos trabalhar 
para que, no ano que vem, a ABRAHY conquiste o primeiro lugar. 
Acredito que a avaliação atribuída à Associação foi excelente. 
Estamos felizes por tudo o que conquistamos até aqui”, comenta 
o presidente da ABRAHY, Daniel Kelemen.
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Hyundai é 
eleita Marca 
do Ano
Em premiação concedida pela Fenabrave, 
a montadora é, pela segunda vez, a 
marca que se destacou na escolha de 
concessionários de todo o Brasil.



Nos anteciparmos e estarmos preparados para o desafio 
futuro é uma estratégia eficiente para nos diferenciarmos 
no mercado. Foi assim que construímos nossa história de 
sucesso no mercado brasileiro nos últimos cinco anos e, será 
desta forma que continuaremos a trilhar nossos caminhos 
daqui para frente.

Estar sempre na frente significa ser visionário além de 
empreendedor e, para isso, devemos antever tendências. 
E foi assim que a HMB atuou na concepção do HB20 e, 
mais recentemente, com o Creta. Assim, conseguimos 
surpreender e encantar nossos clientes com produtos de 
qualidade e, por meio de nossos esforços, prestar o melhor 
atendimento no processo de compra e, posteriormente, na 
área de serviços.

E este sucesso ficou evidente ao longo do mês de agosto, 
quando a HMB foi contemplada com o prêmio Marca do 
Ano, concedido pela Fenabrave como resultado da 22ª 
Pesquisa de Relacionamento com as Marcas, na qual tivemos 
100% de participação. Mais uma vez, a união de esforços se 
transformou em bons resultados.

Esta união pôde ser comprovada, também, nos eventos 
que realizamos, como a participação conjunta no 27º 
Congresso & ExpoFenabrave, no jantar de confraternização 
e, mais recentemente, no Business Dealer Meeting, que 
traçou as estratégias e alinhou os planos da HMB junto à 
Rede para que, mais uma vez, possamos estar sempre  
à frente!

Vamos, juntos, construir um futuro cada vez mais 
promissor para o nosso negócio! 

Em breve, traremos notícias sobre a Convenção Nacional 
da ABRAHY, que será mais um evento que fortalecerá a 
união da Família Hyundai!

Um grande abraço e sucesso!

Sempre na frente!

Por Daniel Kelemen, presidente da ABRAHY
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ABRAHY

Na noite do dia 8 de agosto, a ABRAHY, em parceria com a Hyundai, reuniu 
dirigentes das montadoras HMB e CAOA, além de concessionários da marca, 
empresas parceiras, como Banco Santander, e outros convidados, como o 
presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior e o ex-Governador do 
Estado de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho. “Para mim, é uma honra estar 
com toda a rede, amigos e parceiros reunidos neste encontro. Vivemos os 
últimos cinco anos de intensa emoção, com altos e baixos. E, para nós, que 
investimos na marca, disponibilizamos capital, esforços e tempo, temos muito 
orgulho com o respeito que vocês, da HMB e CAOA têm com o nosso negócio”, 
disse o presidente da ABRAHY, Daniel Kelemen, destacando o esforço da rede 
em comercializar as 180 mil unidades produzidas pela montadora anualmente.

Para Conrado Angel, vice-presidente executivo do Banco Santander, a antiga 
parceria entre o Banco, a Rede e a Hyundai já resultou em mais de 300 mil 
veículos financiados aos clientes, além de outros 700 mil por meio do floor plan. 
Em comemoração a esses resultados, Conrado Angel enfatizou que o Santander 
é o maior operador de financiamento automotivo do mercado e que continuará 
fazendo parte desta história de sucesso junto com a Hyundai e sua Rede. “Nós 
gostamos de financiar carros e vamos continuar a fazer isso, sempre investindo 
para melhorar a operação”, completou.

Já Anselmo Borgheti, diretor executivo comercial da CAOA, comentou que, 
ao ver as autoridades políticas presentes no 27º Congresso & ExpoFenabrave, se 
sentiu mais confiante em investir e acreditar no País. Em seu pronunciamento, 
destacou o recente lançamento feito pela CAOA Montadora, a New Tucson, que 
se tornou grande sucesso de vendas, projetando alcançar mais de 700 unidades 
comercializadas até o fim de agosto. “Com isso, pretendemos atingir 1,7% de 
participação de mercado, ante 0,77% que tínhamos em janeiro”, comentou, 
comemorando a conquista da CAOA com a premiação concedida pela J.D. 
Power como a melhor empresa na área de pós-venda (veja matéria na página 8).

Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave e que também é 
concessionário Hyundai, falou a todos de coração aberto e sem script. “Nasci 
em uma concessionária de veículos como balconista, aos 18 anos de idade. 

Jantar reúne concessionários e parceiros
Infelizmente, perdi meu pai, mas consegui seguir 
adiante. Hoje, uma de minhas maiores alegrias é 
saber que, ao acordar, faço parte de uma empresa 
que produz, gera empregos e riquezas para o 
nosso País. Este é um grande patrimônio que 
temos e que não podemos deixar de pensar”, disse, 
completando que a ABRAHY é uma Associação de 
Marca referência no mercado, pois nela prevalece a 
democracia, onde todos têm de ganhar, por meio de 
uma marca que se destaca no mercado. “Parabenizo 
o Daniel e a todos os diretores da ABRAHY.  
Vocês têm um longo e brilhante caminho pela 
frente”, completou.

“Me considero abençoado”. Foi assim que Angel 
Martinez, diretor-executivo de Vendas, Marketing 
e Pós-venda da Hyundai Motor Brasil iniciou seu 
pronunciamento, destacando que, em 10 meses 
à frente da marca, teve o prazer de participar de 
inúmeras conquistas. “Em menos de 5 anos, nos 
consolidamos como a quarta marca no Brasil, 
quebrando uma hegemonia de mais de 30 anos. 
Além disso, temos o HB20 como o segundo carro 
mais vendido no País e o Creta como vice-líder em 
sua categoria, sendo que nenhuma venda foi feita 
a locadoras, apenas por vocês, concessionários, 
que nos elegeram a Marca do Ano, título que 
tive a honra de receber hoje”, comemorou, 
complementando que este é o resultado das 
promessas feitas e cumpridas e que o caminho 
percorrido até ali, de parceria com a rede, é a receita 
de sucesso da marca.

Por fim, o presidente da ABRAHY anunciou e 
convidou aos que estiveram presentes no jantar de 
confraternização a participarem da Convenção da 
ABRAHY, que será realizada em novembro deste 
ano, em local ainda a ser revelado. “Com certeza, 
vocês irão gostar e será mais uma oportunidade 
para nos reunirmos, falarmos sobre o nosso negócio 
e nos confraternizar”, completou Kelemen.
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ABRAHY

ABRAHY Informa: De que forma avalia a atuação da ABRAHY junto 
à HMB e CAOA Montadora?
Tiago Pinto: A ABRAHY vem atuando de forma muito intensa e 
inteligente perante às montadoras que representamos, sempre buscando 
o melhor para toda a rede. Tenho muito orgulho deste trabalho e desta 
proximidade, além de dizer que quase sempre temos conseguido atingir 
o objetivo proposto.

ABRAHY Informa: A HMB completa 5 anos em 2017. Como tem sido 
a atuação da marca?
Tiago Pinto: A HMB se mostrou, nesses 5 anos, ser uma empresa muito 
competente e eficiente no que se propôs a fazer, conseguindo atingir 
seus objetivos nos dois produtos lançados, além de vários prêmios 
conquistados ao longo de sua trajetória. 

ABRAHY Informa: A Hyundai se consolidou como a quarta maior 
marca do Brasil e, recentemente, foi eleita “A Marca do Ano” pela 
pesquisa realizada pela Fenabrave. Acredita que a marca chegará ao 
topo do ranking?
Tiago Pinto: Eu acredito que, nesse momento, o objetivo da HMB 
não seja ser a número 1 em vendas e sim em qualidade, posto esse 
que, com certeza, iremos atingir em breve, pois a ABRAHY e a Rede de 
Concessionários estão trabalhando fortemente para que isso aconteça. 
Após a conquista desse objetivo principal, o caminho para ser a primeira 
em vendas estará pavimentado.

ABRAHY Informa: Qual a participação da 
ABRAHY na conquista do mercado brasileiro?
Tiago Pinto: A ABRAHY é parte fundamental 
nessa conquista, pois parte da Associação, 
em conjunto com a HMB, a elaboração das 
políticas comerciais e boas práticas que 
possibilitam o aumento da participação no 
mercado nacional.

ABRAHY Informa: Quais as comissões de 
trabalho da entidade que, em sua avaliação, 
são mais relevantes?
Tiago Pinto: Todas as comissões que foram 
montadas têm sua devida importância para o 
nosso negócio, porém, não podemos negar 
que a comissão comercial e de pós-venda têm 
um impacto maior, por serem as que atingem 
as questões mais relevantes para o sucesso de 
nossas concessões.

ABRAHY Informa: Qual a sua avaliação 
sobre a atuação da Rede Hyundai no 
mercado? Quais os pontos mais fortes da 
Rede e da Marca em relação à concorrência?
Tiago Pinto: A Rede Hyundai é composta 
pelos maiores e melhores grupos do Brasil 
e, apesar de ser uma rede menor do que de 
alguns concorrentes, consegue ter uma das 
melhores performances por ponto de venda. 
Isso se deve a uma ótima relação da ABRAHY 
com as montadoras, permitindo com que as 
mudanças e novas políticas necessárias sejam 
prontamente implementadas.

ABRAHY Informa: Você é um 
concessionário que atua tanto com veículos 
HMB como importados da marca. O 
consumidor aprova ambos? Quais têm tido 
maior destaque em sua concessionária?
Tiago Pinto: O consumidor, após 5 anos, já 
está ciente e acostumado com essa divisão, 

Parceria com 
resultados
Atuação em parceria, com resultados para todos, é a visão  

do vice-presidente da ABRAHY, Tiago Pinto, sobre o 

trabalho desenvolvido pela Associação junto à HMB e 

CAOA Montadora. Mesmo diante do grande sucesso da 

Hyundai junto ao consumidor brasileiro, Tiago acredita que 

chegar ao primeiro lugar em vendas ainda é um segundo 

passo a ser conquistado. Em sua opinião, estar no topo em 

qualidade de prestação de serviços é o principal objetivo 

que os concessionários e as montadoras devem atingir.

Em meio a um mercado cada vez mais desafiador, o vice-

presidente da ABRAHY acredita que mudanças estão 

ocorrendo e, para se encaixar neste futuro, é preciso 

que a rede esteja preparada para as novas demandas, 

especialmente às relacionadas ao comportamento e 

relacionamento com o consumidor, conforme ele detalha 

na entrevista a seguir, concedida ao ABRAHY Informa.

Tiago Pinto, vice-
presidente da ABRAHY.4



apesar de ser inegável que, termos todos 
os produtos em todas as nossas lojas traria 
um resultado melhor para a marca e para 
os concessionários. Os produtos de maior 
destaque em nossas concessionárias são o 
recém lançado Creta que estará muito em 
breve no posto de SUV mais vendido do Brasil, 
e o também recém-lançado New Tucson,  
que vem subindo mês a mês o número de 
unidades vendidas.

ABRAHY Informa: Tem mantido 
investimentos em sua empresa? Quais as 
áreas de maior destaque?
Tiago Pinto: Sim. Os investimentos são 
constantes para que possamos manter o 
nível de atendimento a nossos clientes. O 
nosso setor de serviço tem tido os maiores 
investimentos em modernização e preparação 
de nossa equipe para que, juntamente com 
a rede, possamos atingir o primeiro lugar no 
ranking de satisfação nacional.

ABRAHY Informa: Especialistas no setor 
têm afirmado que as concessionárias 
se tornarão, em um futuro próximo, 
verdadeiros centros de serviços 
automotivos, incluindo compartilhamento 
de veículos, entre outros itens. Você 
acredita nesta tendência? De que forma a 
rede deve se preparar?
Tiago Pinto: Eu acredito que o nosso negócio, 
assim como vários outros, terão uma grande 
mudança com o avanço da tecnologia. O 
modo de vender e como nós nos relacionamos 
com o mercado também irá mudar. O 
compartilhamento de veículos já está em 
curso e será inevitável, por isso, temos que 
ficar atentos a estas mudanças, pois quem se 
adaptar mais rápido sairá vencedor após  
esse período.

ABRAHY Informa: Produtos agregados ao 
negócio, como o consórcio e seguro são 
essenciais para a operação? Nesse sentido, 
como avalia a importância da ABRAHY 
Comercial para a Rede e para os Clientes?
Tiago Pinto: Com certeza, todos os itens 
que podemos agregar à venda são de suma 
importância em um momento de margens 
cada vez menores, por isso, a ABRAHY já vem 
desenvolvendo há alguns anos, por meio da 
ABRAHY Comercial, diversas parcerias para que 
os nossos concessionários possam rentabilizar 
as suas empresas, como as estabelecidas 
para comercializarmos acessórios, seguros e 
consórcio. Este último setor, especificamente, 
está passando por mudanças na ABRAHY 
Comercial, sempre pensando em trazer um 
ótimo resultado para a nossa rede e produtos 
competitivos para os nossos clientes.

A Hyundai promoveu a quinta edição de seu 
torneio de habilidades para os colaboradores da 
Rede de Concessionários. No evento “Hyundai Brazil 
National Championship 2017”, realizado no último 
dia 3 de agosto, em São Paulo (SP), a HMB premiou 
os profissionais que se destacaram em habilidades 
técnicas e funcionais, proporcionando a melhor 
experiência de compra e serviço aos clientes. 

A competição reuniu profissionais de todas as 
concessionárias da marca, totalizando 42 finalistas, 
divididos em três categorias: Melhor Técnico, Melhor 
Consultor de Serviços e Melhor Consultor de Vendas de 2017. Ao todo, dois 
mil participantes se inscreveram para a seletiva online, o que representa um 
crescimento de 18% de adesão em relação ao ano anterior.  

“O Hyundai National Championship é uma competição realizada 
todos os anos, desde a implantação da Empresa no Brasil, que reflete o 
reconhecimento dos melhores profissionais em cada categoria e carrega 
a responsabilidade de traduzir o forte conceito da Hyundai focado na 
Satisfação e a Melhor Experiência do Cliente, tanto em vendas quanto em 
pós-venda, além de promover a retenção, integração e valorização dos 
profissionais da sua Rede de Concessionarias”, conclui Marcio Saito, Gerente 
de Treinamento da HMB.

Para Fernando Espírito Santo, gerente-geral de Pós-Vendas da Hyundai 
Motor Brasil, o torneio já é uma tradição da marca no país. “O Hyundai 
National Championship é uma acirrada competição entre os melhores da 
nossa rede de concessionários e representa o reconhecimento máximo que o 
colaborador pode obter em sua carreira”, comenta o executivo. 

Os 14 melhores colocados de cada uma das três categorias foram 
selecionados para a final e avaliados por meio de provas teóricas e 
práticas, em que passaram por processos de atendimento ao consumidor 
e conhecimento técnico. Os mecânicos, por sua vez, foram submetidos a 
complexos diagnósticos e reparos, tudo sendo avaliado sempre pela ótica  
do cliente.  

Os vencedores, que somaram as mais altas pontuações, entre  
todos os finalistas de suas categorias, foram Thales Araújo, consultor de 
vendas da Pateo (João Pessoa - PB), Márcio Gomes, consultor técnico da 
Destaque (Bragança Paulista - SP) e Fábio Dias, consultor de serviços da 
CAOA (Ribeirão Preto - SP). 

Todos os 42 competidores receberam medalhas e prêmio de 
reconhecimento. Já os campeões de cada categoria, além de medalha e 
troféu, ganharam passagens para a Coreia do Sul, onde representarão o 
Brasil na edição mundial do torneio, em Seul. A competição global, chamada 
“Hyundai World Skill Olympics”, acontecerá no mês de outubro para a 
categoria Melhor Consultor de Serviços. Para as categorias Melhor Técnico e 
Melhor Consultor de Vendas, a final mundial ocorre em 2018. 

Vencedor da categoria Consultor de Serviços, Fábio Dias iniciou sua 
carreira na Hyundai CAOA há sete anos e se emocionou com o anúncio de 
sua vitória. “É a quarta vez que participo e não desisti. Eu estava nervoso, 
não acreditei quando disseram meu nome e por isso vibrei tanto, me 
emocionei. Na minha primeira participação fiquei em segundo lugar. Sou 
muito competitivo. Estudei bastante com o apoio do meu gerente e agora 
vou intensificar ainda mais para representar o Brasil e tentar ser o primeiro do 
país a subir no pódio internacional. O desafio que a Hyundai propõe nesta 
competição é sem igual e todos sempre me incentivaram, sobretudo neste 
ano. Visto a camisa da Hyundai com garra, tudo o que tenho é graças ao 
meu trabalho aqui e às oportunidades que me deram”, diz. 

Hyundai Brazil National 
Championship 2017

Marcio Saito, Gerente de 
Treinamento da HMB.
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No dia 10 de agosto, a HMB reuniu, em São Paulo, toda a Rede de 
Concessionárias, seus diretores, empresas parceiras e dirigentes da 
ABRAHY, para a 10ª edição do Dealer Business Meeting, reunião que visa 
alinhar as estratégias tanto da montadora, como de sua rede.

Na abertura dos trabalhos, William Lee, presidente da Hyundai Motor 
Brasil, comentou que aquele encontro é a oportunidade de refletir sobre 
o mercado e reafirmar os planos para 2017. “É um prazer recebe-los para 
este dia de negócios. Estamos sempre juntos para alinharmos nossos 
planos junto com vocês e a ABRAHY, que não tem medido esforços  
para ampliar o relacionamento entre os concessionários e a  
montadora”, comentou.

Em seguida, o presidente da HMB agradeceu pelo prêmio Marca 
do Ano, concedido à Hyundai pela Fenabrave, por meio da avaliação 
da rede. “Este prêmio é parte importante de tudo o que conquistamos 
nos últimos cinco anos de atuação em parceria”, completou, também 
lembrando a conquista de Montadora do Ano, concedida pela 
imprensa especializada recentemente. “Quebramos um paradigma ao 
conquistarmos a quarta posição no mercado. Com isso, renovamos a 
nossa confiança de que somos uma grande família, sempre ouvindo o 
que a rede tem a dizer. Vocês também fazem parte deste sucesso”.

Mr. Lee continuou acrescentando que, com apenas o HB20 foi 
possível obter todas essas conquistas. “Imaginem agora com o 
Creta, que já é o segundo modelo mais vendido no seu segmento! 
Pretendemos colocar o Creta como o SUV compacto número 1 no 
Brasil”, explicou e completou dizendo que, boas vendas significam 
boa rentabilidade para que a rede tenha retorno de seu investimento. 
“Vamos manter o ritmo e o espírito de equipe. Não é coincidência o 
slogan ‘5 anos na frente’. Ficamos à frente por 5 anos e pretendemos nos 
manter assim nos próximos cinco”, disse.

Para ele, este não é o momento para 
acomodação. Por isso, disse que é preciso 
engajar cada vez mais os clientes para 
se aproximarem ainda mais da marca. 
“Trabalhamos 50 anos em apenas 5. Por isso, 
reforço meu compromisso de investimentos 
e desenvolvimento sustentável de nosso 
negócio, sempre com o objetivo de levar 
satisfação contínua aos nossos clientes, 
mesmo diante das adversidades”, finalizou.

Daniel Kelemen, presidente da ABRAHY, 
reforçou as palavras de William Lee, 
comemorando os excelentes resultados 
conquistados nos últimos 5 anos. Para ele, 
a parceria estabelecida, com equilíbrio em 
vendas no varejo, vendas diretas e serviços, 
faz parte do bom trabalho desenvolvido entre 
a HMB, a ABRAHY e a Rede. “Estamos num 
vento a favor e temos que aproveitar, mas 
sempre corrigindo possíveis erros no percurso, 
sempre negociando com a HMB”, disse.

Kelemen aproveitou a oportunidade 
para parabenizar a HMB pela conquista 
da Marca do Ano, pela Fenabrave, e dizer 
que a ABRAHY foi a vice-líder na mesma 
pesquisa, perdendo apenas por um décimo 
da Associação de Marca vencedora. “Vamos 
trabalhar para sermos a primeira colocada em 
2018, sempre atuando em parceria. A ABRAHY 

Business Dealer Meeting:  
5 anos na frente!
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está à disposição de todos vocês”, completou, convidando a todos para 
participar da Convenção da ABRAHY, que será realizada em novembro.

O Diretor Executivo e Coordenador da Subdivisão de Vendas e 
Marketing da HMB, Inwon Oh, disse que aquele encontro era uma 
excelente oportunidade de discutir com os concessionários os negócios 
no Brasil, mercado importante para a HMC que, segundo Mr. Oh, se 
consolidou como a quinta maior montadora do mundo ao comercializar 
2,2 milhões de unidades. “A Hyundai continuará lutando para crescer no 
mercado, especialmente no segmento de SUV compacto, como o Creta, 
que foi concebido, exclusivamente, para o mercado brasileiro”, explicou 
e comemorou o fato de que a HMB cresceu 6% entre 2016 e 2017, 
enquanto o mercado apenas 4%. “Juntos, nós podemos alcançar muito 
mais”, disse.

Os focos de trabalho, em 2017, foram apresentados por Angel 
Martinez, diretor executivo de vendas, marketing e pós-vendas 
da HMB. Segundo o executivo, a montadora possui seis pilares de 
atuação que serão seus principais focos até o fim deste ano: consolidar 
o Creta como o número 1 em seu segmento, manter o volume de 
vendas do HB20, ampliar a participação da montadora e da rede na 
era digital, ampliar a experiência positiva dos clientes, a melhoria na 
participação das pesquisas realizadas pela J.D. Power, além de ampliar 
a comercialização de produtos por meio do Compra Certa. “Toda esta 
estratégia está pautada no equilíbrio de nosso relacionamento com a 
rede e o compromisso de que o Creta não seja comercializado por venda 

direta ao longo de seu primeiro ano. Todos os 
resultados apresentados até agora são méritos 
100% de vocês, concessionários”.

Outro ponto comentado por Martinez 
está relacionado ao pós-venda, que é parte 
cada vez mais importante do negócio 
da Distribuição Automotiva e que tem 
participação importante na avaliação da 
experiência com o cliente. “Pretendemos 
ampliar o Quick Service. Pois este programa 
amplia a produtividade das oficinas, encanta 
o cliente com a agilidade na entrega de 
seu veículo e, consequentemente, somos 
bem avaliados nas pesquisas de qualidade”, 
explicou evidenciando que o verbo “Encantar” 
deverá fazer parte cada vez mais do dia-a-
dia tanto da HMB como de sua rede. “Assim 
conseguiremos construir um lastro com nosso 
cliente, ao encantar na entrega do veículo 
novo, ao encantar com o atendimento e ao 
encantar com a velocidade na prestação de 
serviços”, completou.

Inwon Oh, Daniel Kelemen e William Lee

ABRAHY e Hyundai em  
parceria na ExpoFenabrave

Para confirmar a parceria e o relacionamento entre a Hyundai e sua rede, 
representada pela ABRAHY, a ExpoFenabrave, que é a maior feira ligada 
à Distribuição Automotiva da América Latina, contou com um estande 
elaborado em conjunto pela ABRAHY e HMB, que foi o ponto de encontro dos 
concessionários da marca e dirigentes da montadora sul-coreana no evento.

No espaço, moderno e acolhedor, ficou exposto um Hyundai Creta, 
que chamou a atenção dos visitantes, além de ser um ambiente de 
confraternização, relacionamento e negócios. “Recebemos muitos amigos, 
tanto da Rede Hyundai, como de outras empresas. Por meio deste espaço 
na ExpoFenabrave, ampliamos nosso relacionamento e mostramos que a 
parceria e o trabalho conjunto fortalecessem os resultados da marca”, conclui 
o presidente da ABRAHY, Daniel Kelemen.
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A Hyundai CAOA recebeu, oficialmente, no 
dia 9 de agosto, em cerimônia realizada durante 
o 27º Congresso & ExpoFenabrave, em São Paulo, 
o troféu de reconhecimento da consultoria J.D. 
Power do Brasil, por ter alcançado o lugar mais 
alto no ranking do Customer Service Index (CSI) 
StudySM Brasil 2017, que avaliou a Satisfação 
dos Clientes com as Concessionárias durante 
experiência com os serviços de Pós-Venda.

A consultoria é considerada, entre outros 
segmentos, referência mundial no setor 
automotivo pela dimensão, imparcialidade e 
profundidade de seus estudos. Para a formação 
deste ranking, os quesitos examinados, listados 
em ordem de importância, foram: Iniciação 
do Serviço, Qualidade do Serviço, Consultor 
Técnico, Instalações da Concessionária e 
Retirada do Veículo. A Hyundai CAOA conseguiu 
atingir, de forma inédita, na pesquisa realizada 
no Brasil, a melhor nota na avaliação geral 
do estudo. “Com esta premiação, a Hyundai 
CAOA completa o ciclo de qualidade almejado 
e trabalhado de forma incansável por todos 
nossos colaboradores. Nossas equipes de 
produção e engenharia na CAOA Montadora 
têm recebido, nos últimos 10 anos, investimentos 
em modernização e tecnologia de ponta que 
colocaram as linhas de montagem de Anápolis 
em patamares elevados de qualidade.  Há cerca 
de dois meses, a Hyundai CAOA foi reconhecida 
no estudo Sales Satisfaction Index StudySM Brasil 
2017, também da J.D. Power. Este estudo mede 
a Satisfação dos Clientes nas Concessionárias 
com a experiência de compra de veículos novos 
e, agora, essa premiação, também no Pós-Venda, 
consagra todos os nossos esforços para garantir o 
máximo em qualidade e em satisfação aos nossos 
Clientes”, garante o Diretor Executivo Comercial 
da CAOA, Anselmo Borgheti.  

Hyundai CAOA recebe troféu 
da J.D. Power do Brasil

Para Rogério Gonzaga, Diretor de Pós-Venda da CAOA, o fato de o 
reconhecimento chegar em todas as frentes de atuação da CAOA é fruto 
de um trabalho incessante, realizado nos últimos anos, e que garantiram 
a assimilação da cultura de buscar sempre a satisfação dos clientes.  “Em 
nosso Pós-Venda, nossos mais de 2 mil Colaboradores assimilaram que 
sempre é possível melhorar. Incrementamos novos processos e ações para 
superar a expectativa de nossos Clientes e estruturamos novos canais para 
dinamizar o contato entre eles e a Hyundai CAOA”, explica o executivo.

Atualmente, a Rede CAOA de Pós-Venda administra cerca de 130 oficinas 
próprias e nomeadas, distribuídas pelo Brasil, com uma equipe altamente 
qualificada e empenhada em buscar sempre os melhores resultados, 
superando as expectativas dos Consumidores que procuram as Oficinas de 
Serviços da CAOA.

Fábio Braga e Darren Slind (à esquerda 
e direita da foto, respectivamente), 
da J.D. Power, entregam troféu a 
Anselmo Borgheti e Rogério Gonzaga, 
da Hyundai CAOA (ao centro).


