








Montadoras
No campo automotivo, a Hyundai, que é o sexto maior
fabricante de carros do mundo por volume de vendas
- se considerarmos a Kia Motors, uma das empresas do
grupo -, também tem investido para conquistar e fidelizar
clientes. Tanto que anunciou recentemente um conjunto de
responsabilidades que passaram a ser prioridade, como a
preocupação social e ambiental. O objetivo da montadora
é produzir carros de maneira ecologicamente correta em

resíduos industriais e gases.

Já a Kia Motors Corporation, outra coreana robusta,
não ficou devendo. Anualmente, a empresa destina
3,5% de seu faturamento para o desenvolvimentO.de
produtos e pesquisa. No mesmo estilo Hyundai de ser,
tem apostado na inovação, na economia e num design
atraente para seduzir seus clientes. Prova disso foram
os prêmios recentemente conquistados: em 2005, o
Kia Picanto ganhou como o carro mais econômico
pelo Allgemeiner Deutscher Automobil Club. .

Por essa e outras razões, a exemplo da hoje inegável
qualidade de seus produtos, nos últimos anos a
Hyundai tem conseguido conquistar mais e mais
consumidores e prêmios. Em 2003, por exemplo, ficou

J.D. Power and Associates. O carro eleito? O Sonata. No
mesmo ano, garantiu, na categoria melhor fabricante
de carros, o Global Automotive Shareholdes Value
Award - entregue pela PriceWaterhouse Coopers e
Automotive News.

Em 2005, a marca coreana bateu a Toyota num estudo
de qualidade da .mesma J.D. Power. No ano passado,
seu u t i l i t á r io Tucson foi primeiríssimo lugar em
qualidade e satisfação no mundo, de acordo com a
mesma pesquisa. Esses esforços, combinados a uma
política agressiva de vendas e design, fizeram a empresa
galgar posições no ranking das marcas mais valiosas,
organizado anualmente pela BusinessWeek. Subiu do
84° lugar, em 2005, para a 75a posição, em 2006.

Opção pelo design
Segundo a designer Gisele Raul ik , a opção da Coréia
pelo design foi realmente a mais acertada para se
destacar na economia mundial. Ela explica que há muito
tempo os governos usam o design como estratégia
para o desenvolvimento econômico e social. O que
muda de país para país é a maturidade dessa estratégia.
"Seria uma luta dura escolher tecnologia como fator
competitivo. Preço também não era uma boa opção,
dada a proximidade com outros países, como a China.
Portanto, design e qualidade técnica se tornaram uma
boa estratégia para eles", confirma Gisele.

Embora muitos países tenham investido pesado na
educação, o diferencial da Coréia foi estimular a
formação de uma mão-de-obra que visava a atender às
demandas específicas de sua indústria. Quem ganhou
com isso foi o consumidor, que tem cada vez mais à sua
disposição produtos sofisticados, bonitos, funcionais
e acessíveis ao bolso.'
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