
ABRAHY fecha acordo com Disal Consórcio 
 

Em alinhamento com a nova estratégia da Disal Consórcio de trabalhar com 
concessionárias de veículos de todas as marcas, foi assinado um acordo inédito, da 

empresa com o braço comercial da ABRAHY - Associação Brasileira dos Concessionários 
Hyundai, estabelecendo uma parceria para a venda de cotas de consórcio em todo 

Brasil. 
 
Com a parceria a expectativa da Disal Consórcio é chegar ao fim deste ano com a 
adesão de 25% das concessionárias da Rede Hyundai e cerca de 1 mil cotas vendidas, 
mantendo, segundo a diretora de Vendas e Marketing da administradora, Luciana 
Precaro, “o compromisso com a satisfação dos clientes e com a oferta de mais 
oportunidades de negócios aos parceiros”. 
 
Para Luciana, o acordo reforça a meta de expansão da empresa por meio da abertura 
de novos canais de vendas, assim como fortalece o foco em ampliar a rentabilidade 
dos associados da Disal e ampliar a vendas de veículos da Hyundai por meio da 
ABRAHY. “Graças à experiência adquirida em quase 30 anos de atividade, a Disal é a 
única administradora de consórcio que garante, aos parceiros, ganho em três frentes: 
na venda da cota, no faturamento do veículo e na distribuição de dividendos. Nosso 
objetivo é estruturar o processo de vendas junto às concessionárias Hyundai, tornando 
o consórcio uma opção rentável e duradoura para o portfólio de serviços das 
associadas, possibilitando a criação de carteira de negócios futuros e, assim, aumentar 
a rentabilidade na comercialização de veículos novos e seminovos”, enfatiza a 
executiva. 
 
Segundo o Presidente da ABRAHY, Daniel Kelemen, a parceria com uma 
administradora como a Disal Consórcio, que está entre as três maiores do País, faz 
parte dos planos da entidade, que pretende oferecer tanto o melhor produto como os 
melhores serviços para os clientes da marca, assim como ampliar a rentabilidade dos 
concessionários Hyundai por meio das modalidades de lucro que serão distribuídos 
pela administradora e que fazem parte do acordo. “Nossa intenção é construir algo 
sustentável para ambos os lados. Tanto a Rede Hyundai, por meio da ABRAHY, ganha 
com a aliança junto a uma empresa sólida e confiável como a Disal, como também a 
administradora ganha em representatividade ao agregar a nossa rede e marca em seu 
portfólio”, destaca Kelemen. 
 
A Disal Consórcio oferecerá suporte completo aos concessionários associados à 
ABRAHY, que inclui apoio operacional dos escritórios regionais, auxílio na formação de 
equipes, treinamento para força de vendas, dados estratégicos analisados pela área de 
inteligência de vendas e mercado, além de um portfólio completo de marketing, com 
mais de 70 variações de peças on-line e off-line para a divulgação do consórcio e 
personalização dos pontos de vendas da Rede Hyundai. 
 
Sobre a Disal Consórcio 
 



A Disal Consórcio atua há 29 anos no mercado e é a terceira maior administradora em 
vendas, segundo dados do Banco Central do Brasil do primeiro semestre deste ano. 
Com mais de 1 milhão de cotas vendidas e presente em todo território nacional possui, 
hoje, mais de 200 mil consorciados ativos, 240 concessionárias parceiras, quinhentos 
pontos de vendas e atua com créditos de veículos leves das principais montadoras do 
País. 
 

Sobre a ABRAHY 

Criada em 1994, a ABRAHY - Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai é a 

representante oficial dos concessionários da marca junto às 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. 

A entidade 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.  

 

DIVULGAÇÃO: 

Grupo Disal: 

Raquel Secco 

11 5079 5269 

E-mail: msecco@grupodisal.com.br 

 

ABRAHY – Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai   

MCE - Comunicação Empresarial 

Rita Mazzuchini  

Tel.: (11) 2577-6533  

E-mail: rita@mcepress.com.br  

 

 

 

 

Setembro/2017 

mailto:rita@mcepress.com.br

