
Foram apontados, no dia 13 de junho, os vencedores do 
Prêmio REI 2017, que reconheceu os melhores profissionais e 
empreendimentos sob o ponto de vista da excelência e inovação 
no período entre 1º de fevereiro de 2016 e 1º de fevereiro de 
2017, por meio da eleição dos leitores e participantes de eventos 
de Automotive Business, publicação especializada no segmento 
automotivo, que consagrou a Hyundai Motor Brasil como a 
Empresa do Ano. 

O Prêmio REI – Reconhecimento à Excelência e Inovação tem 
15 categorias e recebe a inscrição de cases que são submetidos 
a uma seleção prévia de um júri composto por 29 profissionais 
relacionados à indústria automobilística. O júri elege os quatro 
melhores cases em cada uma das 15 categorias que, em 
uma segunda etapa, são submetidos ao voto dos leitores e 
participantes dos eventos promovidos pela Automotive Business 
para a eleição dos vencedores. 

A HMB levou o maior prêmio da noite com o case “Entre as 
Big 4”: Em um ano desafiador, a Hyundai encerrou 2016 com o 
segundo veículo mais vendido do País (o HB20) e modificou, pela 
primeira vez, em 40 anos, a composição das “Big 4”, grupo que 
reúne as quatro maiores montadoras do Brasil.

De acordo com Automotive Business, a Hyundai se destacou 
baseada em cinco fatores estratégicos fundamentais: 

1) Renovação da linha HB20, no fim de 2015, que 
encurtou o ciclo de vida habitual do mercado brasileiro 
e manteve o modelo altamente desejado.

2) Garantia de cinco anos, que preserva 
o valor de revenda do HB20.

3) Ações e os investimentos aplicados nas concessionárias 
desde 2012, com foco na excelência do atendimento, que 
posicionaram a Hyundai entre as marcas mais bem avaliadas 
em pós-venda e assistência técnica no Brasil em 2016.

4) Manutenção da operação da fábrica em Piracicaba 
em três turnos, sem paradas ou demissões, que abasteceu o 
mercado com volume suficiente para responder à demanda.

5) Aposta no mercado e no desejo do consumidor, 
com o lançamento, durante o Salão Internacional de 
Automóvel de São Paulo de 2016, do SUV compacto 
Hyundai Creta, modelo global da marca agora produzido 
no Brasil com itens exclusivos para o consumidor local.

Leandro Assumpção, diretor de 
qualidade da ABRAHY, comenta a atuação 

da comissão e a parceria com a HMB.
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William Lee (centro), presidente da Hyundai Motors Brasil, 
recebe Prêmio REI, concedido pela Automotive Business.
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Hyundai é eleita 
Montadora do Ano
Em premiação concedida pela Automotive 
Business, que reconhece os melhores 
profissionais e empreendimentos do 
setor automotivo, a marca Hyundai se 
destacou com o principal prêmio.



O aprimoramento constante de nossas atividades 

deverá fazer parte, de forma cada vez mais intensa, de 

nossas operações, nos levando, sempre, a patamares 

ainda mais elevados na preferência do consumidor e na 

avaliação de especialistas, como mostra o Prêmio REI 

2017, abordado na Matéria de Capa desta edição.

Nesse contexto, a constante melhoria de processos 

e da capacitação de nossos colaboradores continuará 

sendo balizadora para nos diferenciarmos, cada 

vez mais, no mercado nacional à medida em que 

conseguirmos cativar ainda mais os nossos clientes.

Ao receber premiações, estamos não apenas nos 

consagrando vencedores (Rede e Montadora) como, 

principalmente, nos consolidando entre as maiores 

marcas do Brasil. É o reconhecimento de nossos 

concorrentes, nossos pares e, principalmente, dos 

formadores de opinião sobre a nossa excelência em 

produtos e serviços oferecidos.

É certo que ainda há o que melhorar. E sempre 

haverá, pois quem persegue um conceito Premium de 

atendimento e qualidade não estará nunca satisfeito. E, 

para isso, trabalhamos em parceria com as montadoras 

HMB e CAOA para criar subsídios para a ampliação 

de nossos negócios e para conquistar a empatia e 

fidelidade de um número cada vez maior d 

e consumidores.

Estejam certos de que chegaremos lá, com qualidade, 

confiança e união.

Aproveitem as oportunidades! 

Vamos, juntos, construir um futuro cada vez mais 

promissor para o nosso negócio!

Um grande abraço e boa leitura.

Uma marca que nasceu para vencer!

Por Daniel Kelemen, presidente da ABRAHY

EDITORIAL
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Qualidade em 
primeiro lugar

A Diretoria de Qualidade da ABRAHY, criada no início deste ano, 
é a responsável por acompanhar os processos de qualidade da Rede 
Hyundai em parceria com a HMB. O trabalho conjunto, de constante 
desenvolvimento, tem trazido resultados positivos nas avaliações dos 
consumidores e, principalmente, no aumento da satisfação e fidelização 
dos clientes à marca.

Para o diretor do comitê que trata do assunto, Leandro Assumpção, 
que é diretor executivo do Grupo Urca, com concessionárias em Minas 
Gerais e Goiás, e que faz parte da diretoria da ABRAHY há mais de 
sete anos, encontrar com a HMB formas de melhoria de processos, 
capacitação e até mesmo de contratação de pessoas, contribui, de forma 
importante, no sucesso da marca na percepção do cliente em relação a 
produtos e serviços oferecidos.

Assim foi criado o Comitê de Qualidade, com a participação da HMB, 
para discutir e avaliar os conceitos que envolvem o tema, pesquisas, além 
do processo de melhoria constante nas concessionárias. “Trabalhamos 
em muita sintonia. Levamos à ABRAHY as estratégias da montadora, 
assim como recebemos as necessidades da Rede. Interpretamos, em 
conjunto, e criamos uma sintonia em relação ao tema, por meio de uma 
agenda mensal e trimestral entre os membros do comitê”, avalia Hérica 
da Paz, Gerente de Customer Care da Hyundai.

Confira, a seguir, entrevista na qual Leandro Assumpção conta um 
pouco das atividades exercidas pela Diretoria de Qualidade.

ABRAHY Informa: Quando foi criada a 
Diretoria de Qualidade na Abrahy? Faz 
parte desde o início?
Leandro Assumpção: A Diretoria de 
Qualidade foi criada no início deste ano, com 
a minha participação. Por meio dela, criamos 
uma Comissão de Qualidade junto à HMB 
com o objetivo de discutir e planejar pontos 
em comum para que os processos, em toda a 
Rede Hyundai, sejam executados e avaliados 
de acordo com parâmetros e diretrizes de 
alta qualidade, que é uma das principais 
características da marca em todo o mundo. 
Nesta comissão participam, por parte da 
ABRAHY, também o dr. Samir Dahas Bittar, 
Diretor de Relações Institucionais, Marcelo 
Sartório e Luiz Henrique Albuquerque. Pela 
HMB, além da Hérica da Paz, participam 
Fernando do Espírito Santo, Renato Lunardelli e 
Thiago Mesquita.

ABRAHY Informa: Qual é o principal foco 
de atuação da diretoria de qualidade  
da ABRAHY?
Leandro Assumpção: O nosso foco principal 
está relacionado ao HGSI - Hyundai Global 
Satisfaction Index, tanto de vendas, como de 
pós-vendas. Este índice é o principal parâmetro 
de qualidade da marca em todo o mundo. 
Aqui no Brasil, a Diretoria de Qualidade 
atua como um elo entre as necessidades da 
Rede e a Hyundai, pois conseguimos levar 
os questionamentos da ponta, sugestões 
e dificuldades em processos no dia a dia 
das operações para que, juntos, possamos 
aprimorar não apenas o nosso trabalho, mas 
também a forma de como ele é avaliado. A 
participação da Rede neste processo  
é fundamental.
Esta parceria tem sido bem-sucedida e estamos 
conseguindo levar, aos nossos clientes, uma 
alta qualidade nos processos de venda e 
pós-vendas, garantindo maior fidelização à 
marca, aos produtos que comercializamos e, 
especialmente, nos serviços prestados na Rede. 
Acreditamos que a gestão de pessoas é um 
fator importante para termos qualidade no 
atendimento e na prestação de serviços. E 
saber montar um time ideal é fundamental 
neste processo. Por isso, estamos em busca 

Leandro Assumpção, Diretor 
de Qualidade da ABRAHY.
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de ferramentas que auxiliarão a Rede no 
processo de escolha e contratação de 
colaboradores, especialmente para áreas que 
exigem capacitação específica. Com isso, 
conseguiremos ampliar ainda mais os nossos 
índices de qualidade.

ABRAHY Informa: A Diretoria de 
Qualidade da ABRAHY tem atuado, 
fortemente, junto à HMB para 
aperfeiçoar a Pesquisa HGSI. Quais os 
pontos que têm apresentado melhoria na 
Rede, visando a satisfação dos clientes?
Leandro Assumpção: Com o auxílio da Rede, 
a Diretoria de Qualidade vem trabalhando no 
sentido de sugerir modificações na Pesquisa, 
tanto na abordagem, como na forma como as 
perguntas devem ser elaboradas. Sempre em 
parceria com a HMB, estamos conseguindo 
realizar ajustes na Pesquisa HGSI, estando 
alinhados com a realidade do mercado. Este 
é um trabalho constante e a HMB tem se 
mostrado aberta a essas mudanças.

ABRAHY Informa: As pesquisas do HGSI 
passaram a ser feitas de forma online em 
janeiro deste ano. Esta mudança refletiu 
nas pontuações dos objetivos, de vendas 
e pós-vendas? Qual é a atuação da 
ABRAHY neste sentido?
Leandro Assumpção: A mudança 
ocorrida refletiu nos resultados da pesquisa. 
Acreditamos que, quando é realizada de 
forma online, a tendência é de que as pessoas 
insatisfeitas, por e-mail, respondam mais do 
que as satisfeitas, principalmente, na área 
de pós-vendas. Sendo assim, sugerimos uma 
redução na linha de corte, o que ocorreu 
recentemente e poderá melhorar os resultados 
da avaliação. A HMB sempre está disposta a 
nos ouvir e trabalhar para que a melhoria seja 
constante. Agora, estamos acompanhando o 
andamento das pesquisas para vermos qual 
o patamar que teremos daqui para frente. 
Estamos buscando um ponto de equilíbrio 
para determinar, em conjunto, a linha de  
corte ideal. 

ABRAHY Informa: Quais os principais projetos para o 
aprimoramento da qualidade na Rede Hyundai? 
Leandro Assumpção: Além do projeto para a contratação 
de colaboradores, trabalhamos, fortemente, com a HMB, no 
desenvolvimento de pessoas. Recentemente, foi desenvolvida, por 
exemplo, uma apostila direcionada às recepcionistas, que fazem o 
primeiro contato pessoal com o cliente que chega à concessionária. 
Neste material, fornecemos desde o conhecimento dos produtos que 
comercializamos, como técnicas de atendimento, comportamento, 
direcionamento, entre outros que visam cativar o cliente desde a  
entrada na loja.
Os treinamentos oferecidos pela Hyundai também contribuem 
neste processo, principalmente, os realizados online, assim como os 
treinamentos regionais, que agregam cada vez mais colaboradores 
por sua praticidade, já que dispensa deslocamentos. Por meio 
dessa estratégia, conseguimos atingir cada vez mais pessoas que, 
consequentemente, estarão mais preparadas para o atendimento. 

ABRAHY Informa: A experiência do cliente, no processo de 
compra, é muito importante. De que forma a Diretoria de 
Qualidade atua para que este processo seja cada vez melhor?
Leandro Assumpção: Atuamos, em conjunto com a HMB, para 
capacitar cada vez mais pessoas. Os treinamentos da montadora, 
especialmente os que envolvem processos de vendas, têm sido muito 
elogiados pelos colaboradores da Rede. Por meio desta estratégia, 
conseguimos fazer com que os consultores de vendas e pós-vendas 
atuem dentro de parâmetros e processos bem definidos e assertivos, 
garantindo maior qualidade no atendimento. Acredito que respeitar 
os processos garante maior satisfação do cliente, já que eles foram 
pensados com base em estudos bem fundamentados.

ABRAHY Informa: O test drive é uma etapa de grande 
valor para o cliente. Na sua avaliação, de que forma 
este processo deve ser realizado para que se torne 
cada vez mais efetivo na decisão de compra?
Leandro Assumpção: Além de respeitar os processos de venda, o 
test drive tem um peso importante na decisão do cliente. Por isso, é 
fundamental que todos os clientes realizem a experiência com o carro 
que pretendem comprar. Mas, para isso, é preciso ter uma agenda 
eficiente, um veículo em boas condições sempre disponível, além 
da participação cativante do consultor de vendas ao longo deste 
processo. Acredito que este seja um ótimo momento para falarmos as 
características técnicas do veículo enquanto o cliente o experimenta.

ABRAHY Informa: Dentro das etapas de negociação com o 
cliente, qual é a importância do gerente de vendas para a 
concretização do negócio?
Leandro Assumpção: O gerente de vendas, no processo de 
negociação, é fundamental para a efetivação do negócio. Não apenas 
com relação aos cálculos ou na parte técnica da negociação. O 
gerente tem um papel importante no relacionamento. Tanto é, que 
em algumas concessionárias, o gerente não fica mais em uma sala 
fechada, mas sim em um ponto dentro do showroom, como os demais 
consultores de vendas. Se relacionar, parabenizar pela aquisição, estar 
sempre disponível a ajudar, entre outros pontos de atendimento são 
fundamentais para o sucesso da venda. Isso agrega mais valor na 
qualidade do atendimento e, consequentemente, na avaliação do cliente.
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Entre os meses de abril e maio, quase 300 consultores de vendas, de 
toda a Rede Hyundai, participaram da seletiva que elegeu os três melhores 
consultores de vendas de 2017, para participar do Global Top Sales 
Consultant Club, realizado entre os dias 19 e 23 de junho, na Coreia. “Neste 
evento, representantes de todos os países em que a marca atua estiveram 
reunidos para uma verdadeira imersão na cultura da Hyundai e, também, da 
cultura sul-coreana”, explicou Thiago Mesquita, supervisor de satisfação do 
cliente da HMB, que acompanhou os vencedores ao longo do evento.

Geisa Spader, da Carhouse, de Santa Maria/RS; Edmê da Silva Alencar, 
da Golden Motors, de Três Lagoas/MS, e Welton Coelho Pereira, da Andreta, 
de Americana/SP foram os três consultores de vendas premiados com a 
primeira colocação na prova online sobre conhecimentos gerais da marca, 
realizada em cada uma das divisões comerciais da rede de concessionárias: 
Brasília e Recife; São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; Belo Horizonte, 
Curitiba e Porto Alegre.

Além da prova online, a Hyundai associou os resultados com os 
índices de qualidade das concessionárias, como as notas do DEP Vendas e 

Vencedores do Global Top 
Sales vão à Coreia

HGSI Vendas. “Não podemos avaliar apenas o 
desempenho individual, já que os resultados de 
uma concessionária são obtidos por meio de um 
time. As notas das concessionárias representaram 
50% da avaliação”, explicou Mesquita.

Ao longo da viagem, os consultores 
vencedores conheceram as instalações da Hyundai 
em Ulsan (a maior fábrica da marca no mundo). 
Além disso, puderam visitar as instalações 
da Hyundai Motor Studio, espaço construído 
em Seul que apresenta a verdadeira cultura 
da marca, especialmente o conceito Modern 
Premium, preconizado em todo o mundo. 
“Fiquei impactado com a estrutura da Hyundai. 
Nesta viagem, tive a certeza de que a marca se 
importa com as pessoas, ao nos passar conceitos 
importantes de sua cultura, enriquecendo nossa 
bagagem para transmitirmos, aos nossos clientes, 
os principais valores difundidos pela empresa em 
todo o mundo. Com isso, reconheci o verdadeiro 
sentido da Família Hyundai”, comentou Welton 
Coelho Pereira, da concessionária Andreta  
de Americana/SP.

Grupo de consultores 
brasileiros participam 
de evento na Coreia. 
Abaixo, posam com sr. 
Byung Kwon Rhim, Vice 
Presidente Executivo 
& C.O.O. da Hyundai 
Motor Company.
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Com parte da programação planejada, especialmente, aos 
concessionários de Automóveis e Comerciais Leves, o 27º Congresso & 
ExpoFenabrave, que será realizado nos dias 8 e 9 de agosto, no Transamérica 
Expo Center, em São Paulo, abordará temas de grande relevância para 
os negócios das redes destes segmentos, apresentando tendências e 
novidades que contribuirão para o planejamento futuro dos empresários. 
“Neste sentido, destaco a palestra promovida pelo diretor geral do ICDP 
– International Car Distribution Program, Steve Young, que comandará a 
palestra ‘Concessionário do Futuro – Visão até 2025’”, explica o presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Nesta palestra, Steve Young apresentará os resultados de uma pesquisa 
encomendada pela Fenabrave, que identificará qual será o futuro das 
empresas nesses segmentos. O mesmo trabalho, que já foi realizado na 
Europa, Estados Unidos e China, está focado nos desafios estratégicos que 
os concessionários encontrarão nos próximos anos, tanto para a área de 
vendas como pós-vendas.

Os concessionários Hyundai também poderão conhecer mais estratégias 
para atuação no ambiente online. Para isso, contarão com uma palestra 

do CEO do iCarros, Ricardo Bonzo Filho, que mostrará como melhorar 
a performance online por meio do sistema desenvolvido pela 

empresa. Já para aperfeiçoar as operações no departamento 
de usados, os concessionários inscritos terão a chance se 

acompanhar a mesa redonda moderada por Valdner 
Papa, com a participação de Luiz Reze, diretor da 
ABRAHY, e outros concessionários, que apresentarão 

estratégias, os resultados gerados, as 
expectativas, projeções e entendimento 
da contribuição desta área nas demais 

operações da concessionária.

MERCADO

Conteúdo específico para 
empresários dos segmentos de 
Automóveis e Comerciais Leves

Test drive é decisivo na 
experiência de compra 
do cliente

Dentro do processo de vendas de um veículo, a 
experiência realizada com o cliente durante o test 
drive pode ser um fator decisivo para sua tomada 
de decisão. Realizá-lo, de forma eficiente, cativante 
e com alguns cuidados necessários, poderá 
ampliar em três vezes as conversões no momento 
da negociação. “Este processo envolve desde a 
disponibilidade e as condições em que é realizado o 
test drive, até a motivação do vendedor durante o 
percurso”, explica Thiago Mesquita, supervisor de 
satisfação do cliente da HMB.

De acordo com o executivo, no manual 
desenvolvido pela Hyundai, o concessionário da 
marca encontrará diversas dicas de como realizar 
este processo de forma eficiente. “É importante 
levarmos ao cliente a sensação de dirigir o carro 
que ele pretende comprar: ter disponibilidade do 
veículo, estar em perfeito estado de conservação, 
limpo e com as manutenções em dia”, explica, 
informando que a recomendação da montadora é 
de que sua troca por um novo seja realizada todos 
os anos.

Além desses cuidados, Mesquita aponta 
que o gerenciamento da agenda é o princípio 
das impressões positivas que o cliente pode ter 
com a concessionária. “Depois de agendado, 
recomendamos que o test drive seja realizado pelo 
vendedor, pois, ao longo do percurso, ele poderá 
cativar o cliente ao apresentar detalhes sobre o 
carro, como a central multimídia, direção elétrica, 
potência, redução de ruídos, entre outros itens que 
só são possíveis de apresentar com o veículo em 
movimento”, ensina Mesquita, complementando 
que utilizar um especialista em test drive é 
recomendado em outros casos, como na ausência 
do vendedor.

Por fim, Thiago Mesquita comenta que o 
percurso do test drive, a ser realizado pelo cliente, 
deve ter o tempo médio de 20 minutos e, se 
possível, incluir diversos cenários que o cliente 
encontrará, normalmente, nas vias, como subidas, 
avenidas de grande movimento e outras vias 
menores para que possa experimentar o veículo em 
todas as situações. “Com essas estratégias, somadas 
ao entusiasmo na apresentação, sempre com o foco 
no veículo (é importante não dispersar o assunto), o 
vendedor amplia as chances de venda”, conclui.

Thiago Mesquita, 
supervisor de 
satisfação do 

cliente da HMB.

Ricardo Bonzo Filho, Luiz Reze e Steve Young.
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O mercado segurador é um grande parceiro das redes de 
concessionárias. Em uma relação ganha-ganha, é possível incrementar os 
negócios das redes, além de levar cada vez mais clientes às seguradoras 
e proporcionar, aos consumidores, produtos e serviços de qualidade que 
agregam segurança e confiança de seu patrimônio.

Para que essa parceria seja bem-sucedida, é preciso manter um bom 
relacionamento entre as partes, o que envolve a escolha do modelo de 
operação, a definição do parceiro, da corretora, entre outros itens, que 
gerarão mais negócios e maior fidelização de clientes. “Com base na 
realidade e expectativas deste mercado, acreditamos que, para que as 
concessionárias possam obter os melhores resultados como fruto da 
transação de seguros junto às diversas companhias existentes no país, 
por meio de corretoras próprias ou parceiras, é preciso tomar decisões, 
estruturar a área com uma equipe treinada e capacitada, e imprimir um 
ritmo ditado por padrões que, se bem orientados e cumpridos, poderão 
oferecer a rentabilidade esperada em todas as Redes”, explica o presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, ao comentar a iniciativa da 
entidade em desenvolver uma Cartilha de Orientações Práticas, elaborada 
com base em pesquisa realizada junto a diversas concessionárias e 
seguradoras do País, para que fosse possível coletar as melhores práticas e 
processos adotados no mercado, que se encontra disponível para download 
no site da Federação (www.fenabrave.org.br).

A ABRAHY Comercial, atenta a essa necessidade de mercado, oferece, 
à Rede Hyundai, o Seguros ABRAHY, desenvolvido, especialmente, para os 
produtos da marca e que oferece diversas vantagens aos concessionários 
e aos clientes, como central de atendimento personalizada, carro reserva, 
guincho, reembolso de despesas extras, entre outros diferenciais. “Temos 
parceria para oferecer este produto há mais de 10 anos, que é um sucesso 

A importância do 
seguro no negócio da 
concessionária
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na Rede Hyundai”, explica Hilton Silveira, o Ton, 
vice-presidente da ABRAHY Comercial.

Em sua opinião, trabalhar com uma empresa 
parceira, que oferece vantagens e campanhas 
de incentivo para a geração de mais negócios, é 
um diferencial para o sucesso do produto. “Além 
disso, as concessionárias têm de ter processos 
bem definidos para esta operação, sempre com 
regras claras com os parceiros e total sinergia 
entre os departamentos”, detalha, acrescentando 
que, na Rede Hyundai, já foram comercializados 
mais de R$ 55,5 milhões em prêmios do Seguros 
ABRAHY desde 2011.

AGENDA DA REDE

SAVE THE DATE
No dia 10 de agosto será realizado o 2º Business Dealer Meeting 2017 pela 
HMB, no Pullman Vila Olímpia Hotel, em São Paulo (Rua Olimpíadas, 205). 
Pedimos para que reservem esta data em suas agendas, pois é importante 
a participação de toda a Rede Hyundai neste evento. Mais detalhes serão 
encaminhados, posteriormente, pela ABRAHY e, também, divulgados nos 
informativos da Associação.
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2017 Hyundai Brazil National 
Championship
Nos dias 2 e 3 de agosto, será realizado, no 
Centro de Convenções do SENAC – Santo Amaro, 
em São Paulo/SP, o 2017 Hyundai Brazil National 
Championship, que avaliará os 21 melhores 
Consultores de Serviços, Técnicos/Chefe de 
Oficina e Consultores de vendas da Rede Hyundai. 
Os campeões nas três categorias representarão 
o Brasil na grande disputa mundial na Coreia do 
Sul. Prestigie seus colaboradores e participe! Mais 
informações serão apresentadas no ABRAHY 
Informa Online de julho.

Reunião de Conselho
No dia 22 de junho, foi realizada Reunião do Conselho da ABRAHY, na sede 
da entidade, em São Paulo, que tratou de assuntos em andamento com a 
HMB, além de temas ligados, especificamente, à entidade.




