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IMPORTADO COM
VISTO DE PERMANÊNCIA
A história da Kia Motors do Brasil é a continuação de uma
longa atuação empresarial no setor automotivo. Mais
precisamente, de 43 anos de negócios no segmento. Essa
experiência, somada à determinação de grupo selecionado
de executivos e de parceiros comerciais, consolidou no Brasil
uma marca de veículos coreana, desconhecida do grande
público no início dos anos 90, mas hoje considerada sinônimo
de qualidade automotiva e que em 2007 ultrapassou a
marca de mais de 110 mil unidades vendidas no atacado, no
mercado interno.

m outras palavras a vinda da Kia Motors
não foi uma aventura mas, sim, passo firme
e bem pensado na constituição de novo e
vitorioso negócio.

Em 1992 a estréia da Kia Motors no Salão do
Automóvel pegou muita gente de surpresa. Os
motivos vários. A marca era coreana, o primeiro
veículo não era nenhum charmoso automóvel de
passeio e para completar foi batizado aqui com
um nome que à primeira vista parecia pejorativo:
Besta. O tempo e os números de venda provaram
que a estréia da Kia nada tinha de exótico, mas
que apontava para a chegada ao mercado de um
forte competidor.

A escolha do primeiro veículo foi bem calcu-
lada. Era a época da chegada dos novos modelos
importados e a quase totalidade das empresas



trouxe veículos de passeio. A
opção por Besta foi norteada pela
idéia de se destacar na multidão e
oferecer um veículo de transporte
de passageiros com conforto e
mais capacidade de carga do que
aqueles que havia por aqui.

Mas de saída o plano sofreu
uma mudança, no nome do veí-
culo. Na Coréia do Sul ele era Best
A, mas acabou batizado de Besta
pelos consumidores, em geral fro-
tistas e pequenos transportadores
de passageiros. O nome caiu no
gosto popular até tornar-se sinô-
nimo de veículo de transporte de
passageiros, tema de piadas sobre times de futebol
- enfim, completamente assimilado pelo imaginá-
rio brasileiro. Um atestado de aceitação plena.

Para a Kia Motors do Brasil foi seu primeiro
teste de mercado e de entendimento do consumidor,
expressos nos números de venda. No primeiro ano,
1993, foram l mil 756 unidades e no segundo 4
mil 265. E em 1997, 1998 e 2001 a Besta foi o
veículo importado mais vendido. Até o fim de sua
participação, em 2005, o mercado absorveu 57 mil
780 unidades Besta.

Em 1992, porém, a Kia Motors do Brasil abriu
seu estande no Salão do Automóvel preocupada
com outra encrenca: a rede de distribuição. Na-
quele ano estreava no evento sem rigorosamente
nenhum concessionário credenciado. A aflição du-
rou pouco. Antes do fim do Salão seus executivos
já alinhavavam os primeiros negócios de concessão
para abertura de pontos de venda.

A marca atraiu inicialmente os empresários que
dispunham de revendas Volkswagen e Massey e
em seguida de outras bandeiras, e até mesmo gente
que ainda não estreara no segmento de distribuição
de veículos. Foram três as razões para isso. Os
revendedores VW se interessaram pela bandeira
Kia porque identificaram, com toda a razão, que a
Besta seria o principal rival da Kombi no segmento
de mercado de transporte de pessoal.

A segunda razão, no caso dos empresários da
bandeira Massey, foi o fato de a Besta ser um ve-
ículo comercial, portanto um estilo de venda no
qual estavam acostumados a trabalhar e planejar.
O terceiro motivo foi o reconhecimento de uma
longa tradição no setor.

Com 43 anos de mercado em 1992, já circu-

Crises na
Coréia do Sul
e no mercado

brasileiro
sacudiram a

companhia mas
não abalaram o
ânimo de seus

executivos

lavamos há muito por diversas
marcas, notadamente no seg-
mento de veículos comerciais,
mas também no de automóveis
de passeio. O Grupo Gandini
vendeu Volkswagen, Studebaker,
Scania Vabis,- Vemag, Isota
Fraschini e Massey, sendo que
da Massey foi representante para
metade do Estado de Goiás e resi-
dente da associação de distribui-
dores. Essa bagagem e prestígio
foram essenciais para sedimentar
a credibilidade em torno da nova
operação no mercado brasileiro.

Quebrada a resistência inicial, o passo seguinte
foi ampliar a grade de produtos com dois comer-
ciais, Ceres e K-3500, e um automóvel de passeio,
o médio Sephia.

Os três estrearam com o pé direito, como mos-
tram os números da época. O Geres saltou de 288
unidades iniciais em 1993 para 514 em 1994; o
K-3500 foi de 64 veículos para 151. O crescimento
mais significativo foi o das vendas do Sephia, que
estreou com 128 carros e no segundo ano fechou
com l mil 188 unidades. Em outras palavras o
sucesso da Besta ajudou a quebrar a resistência
dos consumidores a respeito de produto coreano,
ampliando sua aceitação.

O passo seguinte foi apresentar ao mercado
brasileiro o primeiro SUV diesel compacto, o
Sportage. Com design arrojado e atraente o modelo
é o segundo veículo mais vendido pela Kia no país
- 16 mil 655 unidades de 1995 a 2006 -, tornando-
se sinônimo de Kia no Brasil ao lado da Besta.

O desempenho da operação brasileira não pas-
sou despercebido na matriz. Em 1997 e em 2000 a
Kia Motors do Brasil foi escolhida como o Melhor
Distribuidor Independente da Kia no mundo. A
escolha envolveu 173 grupos parceiros na venda
de veículos ao redor do mundo.

ENFRENTANDO A CRISE GLOBAL

Mas nem tudo foram flores na história da Kia
Motors no Brasil. Crises na Coréia do Sul e no mer-
cado brasileiro sacudiram a companhia mas não
abalaram o ânimo de seus executivos. Em 1997
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estourou a grande crise na economia
coreana que levou à estatização da
Kia Motors. Dois anos depois foi ad-
quirida pela Hyundai, que assegurou
sua permanência no mercado por ser
marca de prestígio e de boa aceitação
internacional.

No Brasil a crise de 1997 represen-
tou problemas de abastecimento de
veículos mas não chegou a afetar as
vendas: o ano terminou com 10 mil
391 unidades comercializadas contra
8 mil 342 no ano anterior. Em 2000 a Kia viveu
seu auge comercial. Em doze meses vendeu 16
mil e 81 unidades, o dobro do anterior, o que fez a
empresa sonhar com espiral ascendente de vendas
que parou abruptamente em 2001.

Este foi o pior ano na história da Kia no país.
A alta do dólar pegou a todos de surpresa. No caso
da Kia Motors do Brasil havia outro agravante: a
empresa tinha 6 mil unidades estocadas.

Nesse momento o Grupo Gandini sentiu de
perto a parceria coreana.

O board em Seul foi sensível à situação bra-
sileira e cancelou os pedidos de veículos ainda
em produção, permitindo à Kia brasileira ganhar
fôlego diante da adversidade. As vendas naquele
ano não ultrapassaram 10 mil 327 unidades.

Em paralelo à situação macroeconômica a Kia
iniciou processo de realinhamento da marca. Sem
fazer alarde e discretamente a empresa reduziu seu
leque de produtos. Em 2001 eram sete, reduzidos
para cinco no ano seguinte e para seis até 2004.

No ano seguinte a Kia tinha em sua grade sete
modelos: Sportage, Sorento, Opirus, Carnival,
Bongo e Besta, quatro no segmento Premium e
dois no comercial. E, para espanto geral, o mais
famoso modelo da Kia, sinônimo de carro coreano
e de transporte de passageiros, fazia sua despedida:
a Besta não seria mais vendida.

Nem no Brasil e nem no resto do mundo. Essa
foi decisão da Kia Motors para concentrar seus
esforços na consolidação da marca no segmento
Premium. A saída da Besta deixa saudades mas faz
parte da evolução de uma marca como a Kia.

Essa mudança de situação de mercado trouxe
reflexos para a rede autorizada. Isso porque os
concessionários eram empresários acostumados a
vender no segmento de transporte e agora estavam
diante de nova grade de produtos, mais sofisticada,
com perfil de consumidor diferente e com relações

de preços e atendimento
muito diferenciadas.

Diante disso a Kia
iniciou ousado, porém
necessário, movimento
de mudança da rede de

concessionários. A rede,
que em 1993 tinha catorze conces-

sionários e que chegou a 96 em 2000, encolheu
para trinta. Em São Paulo a mudança de perfil foi
sentida com mais profundidade. Das dez revendas
existentes saíram oito. Atualmente a Kia dispõe de
66 concessionárias, doze em São Paulo. Nos anos
de 2005 e 2006 as vendas no varejo se mantiveram
na casa das 3,2 mil unidades/ano, mas em 2007
saltou para 9.000 unidades.

Para os executivos da empresa no Brasil a
transição em curso abre expectativas de novos
negócios e eles projetam para 2008 chegar a 18 mil
veículos, tudo embalado no movimento de recre-
denciamento da rede autorizada, agora integrada
por grupos empresariais acostumados a disputar
mercado no segmento Premium.

A própria grade reflete esse plano: em quinze
anos esse é o momento de maior oferta de variedade
de produtos Kia, com oito modelos. Os planos de
futuro da empresa são guardados a sete chaves,
como convém, mas algo já escapa por conta de
ecos que chegam do exterior, de apresentações de
modelos em salões internacionais, estudos de novos
nichos e declarações de executivos.

RENOVAÇÃO PERMANENTE

Uma das mais emblemáticas foi a do chairman
da Kia Motors, M. K. Chung, diante do conceito
brasileiro de motor flex: "Faremos", ordem devida-
mente transmitida aos centros de desenvolvimento
de produto na Coréia do Sul, Japão e Alemanha.

Em outras palavras mais um sinal da constante
renovação de permanência da Kia no Brasil.

PAULISTA DA HÍPICA
A VELA ESPORTIVA

Ser Premium significa atuar em segmento no
qual os consumidores têm maior poder aquisi-
tivo conseqüentemente, compram produtos
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maior valor. A explicação é simples mas vem
acompanhada de outra informação importante:
não basta apenas querer - precisa ter produto
Premium.

Dos oito produtos da grade da Kia Motors do
Brasil só um não se alinha à nova estratégia: o
Bongo, caminhão leve e urbano que mantém a
participação da empresa no segmento de veículos
comerciais. Os demais, do pequeno Picanto ao
sofisticado Opirus, todos são destaque nos melhores
lugares da cidade.

ELEGÂNCIA E SOFISTICAÇÃO

A estratégia de marketing da
Kia Motors do Brasil mistura
elegância, sofisticação e cultura.
A marca tem patrocinado impor-
tantes eventos, especialmente nas
áreas culturais e esportivas.

Como exemplo na área cul-
tural, a 35a edição do Festival
de Cinema de Gramado, um dos
momentos mais importantes
da cultura brasileira e pólo de
atração natural de formadores de
opinião.

No campo esportivo a empresa patrocinou:
• o Brasil Open de Tênis, evento de maior expres-
sividade do Tênis no país;
• o Athina Onassis International Horse Show,
primeiro evento no elegante circuito hípico bra-
sileiro;
• o vitorioso barco Kia Agripina, vencedor da oita-
va edição da Regata Ilha de Caras/revista Náutica,
comandado pelo velejador Lars Grael;
• a segunda edição do Rally Mercosul, maior prova
de regularidade do mundo, que na categeíia Gra-
duados 4x4 teve como vitoriosa a dupla Róbson
Agostinho Gouveia, piloto, e Luiz Durval Paiva,
navegador, com Sportage.

ITU: CÉREBRO, COBAÇÃO E
PULMÃO DA OPERAÇÃO BRASILEIRA

Instalações
As instalações da Kia Motors do Brasil estão

localizadas em Itu, no Interior de São Paulo. A
concentração do cérebro, coração e os pulmões
juntos, torna saudável todo o corpo da operação
Kia brasileira.

As instalações
da Kia Motors
do Brasil estão
localizadas em
Itu, no Interior
de São Paulo

A diretoria e toda a estrutura administrativa
estão confortavelmente instaladas nos 6,4 mil m2

de área do Edifício José Carlos Martini Gandin.
O prédio tem linhas modernas e se destaca por

ter no térreo o principal show room Kia no Brasil.
Foi inaugurado em 2003 com a presença do então
presidente para a América Latina da Kia Motors
Corporation, Woon Cho.

A construção do edifício foi passo importante
para a companhia porque a estrutura inicial se
concentrava em Jundiaí, próxima ao galpão de
estocagem de veículos e peças.

Essa área foi desativada e toda estrutura foi
transferida para Itu com a inauguração em 2002

do Centro Nacional de Distribui-
ção de Peças, CNDP. O novo ar-
mazém possui 12 mil m2 de área
para estocagem e 7 mil m2 de área
construída em terreno total de 21
mil m2. O CNDP é o coração do
fornecimento de veículos e itens
originais de reposição para toda
a rede autorizada.

A capacidade de armazena-
gem é de 67 mil unidades para
todos os modelos comercializados

no Brasil. Ou seja: o CNDP é hoje o pulmão que
mantém forte o fôlego da Kia no disputado mer-
cado brasileiro de veículos.

Em quinze anos de operação a logística de im-
portação de veículos avançou. Há uma década e
meia os navios levavam de 45 a sessenta dias para
chegar ao Brasil. Hoje a viagem demora 35 dias.
Isso acontece porque, em paralelo à expansão do
comércio Brasil-Coréia do Sul, houve movimento
mundial de consolidação no setor de transporte
marítimo e nessa onda foi criada a empresa no-
rueguesa-coreana EuKor.

A companhia é a responsável pela manuten-
ção das freqüências de transporte e permite à Kia
Motors desenvolver seu planejamento com mais
precisão. Os navios para o Brasil fazem a rota pelo
Oceano Índico com escala na África do Sul. Isso é
uma vantagem, porque antes a mesma viagem era
feita pelo Oceano Pacífico, com os navios cruzando
o Canal do Panamá, que como se sabe representa
gargalo na travessia das Américas.

Mas essa vantagem logística não se estende às
autopeças. Isso porque o volume de componentes
importados da Coréia do Sul é de dois contêineres
de 40 pés por mês - carga muito pequena para os
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KIA MOTORS DO BRASIL

grandes navios porta-contêineres do mundo. Por
conta disso, mesmo sendo um volume menor, as
peças levam quase o dobro do tempo para chegar
ao Brasil: até sessenta dias.

Maior Agilidade
Para atenuar essa demora a Kia Motors do

Brasil mantém o CNDP com 67 mil itens arma-
zenados. Para algumas empresas manter estru-
tura desse porte vai na contra-mão da moderna
administração logistica, que indica que a melhor
solução é sempre o estoque mínimo. Porém, para
a Kia Motors do Brasil, ter esse estoque represen-
ta agilidade no atendimento às necessidades dos
revendedores e clientes.

Em outras palavras, em vez de estar na con-
tra-mão da moderna logística a empresa está na
mão certa para satisfazer as necessidades dos
consumidores.

SUCESSÃO DE PRÊMIOS

2007
• Carnival - Melhor Escolha 2007, pela Car Book,
Estados Unidos
É a primeira vez que oito dos veículos Kia são
selecionados. Os demais são Rio hatch, Rio sedã,
Cerato hatch, Cerato sedã, Magentis, Sportage e
Sorento.
• Quinto lugar na pesquisa sobre confiança nos
automóveis, pela Warranty Direct, Estados Uni-
dos
• Carnival e Sorento - Nota máxima do Top Safety
Pick, da IIHS, Estados Unidos
• Carnival - Melhor Minivan, TV Motor Week,
Estados Unidos
• Sorento e Carnival - Qualidade total, pela Stra-
tegic Vison, Estados Unidos
• Rio - Segundo ano consecutivo no Estudo de
Qualidade Inicial da JD Power,
Estados Unidos

2006
• Opirus e Cerato - Veículo Mais
Desejado de 2005, pela Strategic
Vision, Estados Unidos
• Carnival - Cinco estrelas em
segurança, pela NHTSA, Estados
Unidos
• Carnival - Gold Top Safety
Pick, pela IIHS, Estados Unidos

• Rio - Lidera pesquisa de qualidade da JD Power,
Estados Unidos
• Rio - Carro com o Menor Custo Operacional,
pelos Clubes Automotivos da Austrália
• Magentis - Melhor pontuação em segurança,
pela IIHS, Estados Unidos
• Sportage - Um dos sete melhores carros para estu-
dantes, pela CNNMoney e IIHS, Estados Unidos
• Sorento - Prêmio Carro do Ano Autocar Asean,
Malásia
• Sorento - Carro do Ano do Caravan Club, Reino
Unido
• Kia - Prêmio Idéia do Ano da revista Autocar,
Reino Unido
• Magentis - Best in Quality of Ownership Expe-
rience, pela Strategic Vision, Estados Unidos
• Picanto - Carro mais Econômico, pela FIB, As-
sociação Islandesa de Automóveis
• Rio - Mais Procurado, Estados Unidos
• Magentis - Cinco Estrelas em Segurança, pela
NHTSA, Estados Unidos
• Kia - Fabricante do Ano, pela AutoTrader, Nova
Zelândia
• Kia - Prêmio de Gerenciamento Ambiental, pela
Korea Green Foundation
• Sportage - Cinco Estrelas em Segurança, pela
NHTSA, Estados Unidos
• Kia - Fabricante Automotivo Global 2007, pelo
ITM, Reino Unido
• Magentis - Carro Médio do Ano, pela AMI In-
surance, Nova Zelândia
• Sportage - SUV de Melhor Valor, pela Planet
4x4, Reino Unido
• Sorento - Cinco estrelas em segurança, pela
NHTSA, Estados Unidos

2005
• Opirus - Veículo Mais Prazeroso, pela Strategic
Vision, Estados Unidos



Abaixo de US$ 18 mil, pelo
Kelley Blue Book, Estados
Unidos
• Kia - Bens de Consumo Du-
ráveis 2004, pelo SAN Accent,
Holanda
• Kia - Ranking de Qualidade
Melhorada, pela JD Power &
Associates, Estados Unidos
• Sportage - Dez Melhores
Carros para Recém-Formados,
pelo Edmunds.com, Estados
Unidos
• Sorento - Melhor Carro, pelo
Motor Presse Bohemia, Repú-
blica Tcheca
• Picanto - 12 Melhores Carros, pela Nepszabad-
sag, Hungria
• Web site da Kia - Mais Eficiente, pela JD Power
& Associates, Estados Unidos
• Picanto - Carro Mais Econômico, pela ADAC,
Alemanha
• Opiruts e Sportage - Estudo APEAL de De-
sempenho, Execução e Layout, pela JD Power &
Associates, Estados Unidos
• Picanto - Melhor Carro para a Cidade, pela revista
Mobil Motor, Indonésia
• Opirus - índice de Valor Total, pela Strategic
Vision, Estados Unidos
• Sportage - Melhor na Categoria SUVs Compac-
tos, pela NWAPA, Estados Unidos
• Kia - Marca com Crescimento Mais Rápido, pela
revista Autocar, Grécia
• Carnival - Motor de Ouro, pela revista Eles &
Elas, Portugal
• Rio - Melhor Carro, pela Autobest, Estados
Unidos
• Rio - Carro Novo com mais Melhorias para 2006,
pela Autobytel, Estados Unidos

O FUTURO

Flex e novos modelos
O futuro da Kia Motors do Brasil é cheio de

surpresas, e o consumidor pode, sim, esperar por
mais atrações que tragam o logo Kia, desde a
declaração do chairman M.K. Chung, de estudar
o sistema flex para lançar modelo dotado desse
motor, até as novidades do exterior.

O motor flex não tem prazo para ser lançado,
mas o histórico da Kia no campo de combustí-

A Kia Motors do
Brasil encerrou

2007 com
9.005 unidades
comercializadas
no atacado. Esse
resultado é 171%

superior ao volume
vendido em 2006

veis alternativos indica que a
declaração do chairman é fir-
me. O primeiro carro coreano
com motor elétrico foi uma
Besta, em 1986. Em 1993 o
programa de desenvolvimento
tecnológico da-companhia tor-
nou comercialmente válido o
motor alimentado com bateria
níquel-cádmio.

NOVOS LANÇAMENTOS

Em paralelo aos estudos
conduzidos pelos engenheiros
nos centros de desenvolvimento

da companhia na Coréia do Sul, no Japão e na
Alemanha existem já as notícias dos novos lança-
mentos e das novas plantas de produção.

Estados Unidos e Eslováquia ganharam fábrica
da empresa. Na Europa, por exemplo, o próximo
carro que será fabricado é o Pro-cee'd, esportivo
de três portas e terceiro modelo da família cee'd. A
exportação dos modelos produzidos lá para o Brasil
não está descartada: a decisão será tomada quando
for o melhor negócio, tanto para a empresa como
para o consumidor.

O certo é que o fortalecimento da marca, no
Brasil e no mundo, representará o lançamento de
mais modelos, como um carro-conceito esportivo
exibido no Salão Internacional do Automóvel
em Frankfurt que atraiu olhares por suas linhas
elegantes, desenvolvidas pela empresa na Europa.
A apresentação mundial desse carro está marcada
para outubro de 2008, com provável início de
vendas em 2009.

No Brasil a empresa não revela as novidades
mas imagina-se que lançará modelo que represente
um novo nicho em nosso bem variado mercado
doméstico. A única certeza é que será produto ao
gosto do brasileiro e não imposição estrangeira.

SINÔNIMO DE QUALIDADE

Essa linha de atuação com o mercado brasileiro
é característica Kia. Tanto que, comenta-se, há
alguns anos a companhia avantou a hipótese de
trocar o nome do Sportage, com o objetivo de re-
novar o marketing do modelo. A consulta foi feita
de Seul para todas as operações e dois mercados
foram contra: Brasil e Chile.



A opinião foi a de que o modelo era sinônimo de
Kia e não merecia ser alterado - sugestão acatada
pela matriz.

RESULTADOS

A Kia Motors do Brasil encerrou 2007 com
9.005 unidades-comercializadas no atacado. Esse
resultado é 171% superior ao volume vendido
em 2006, e reflete não só o bom momento de
crescimento do mercado, como também a maior
aceitação dos brasileiros pela marca.

Nos emplacamentos a alta registrada, ante
2006, foi de 132,3%, atingindo 7.305 unidades. Os
três modelos da marca mais licenciados no país
em 2007 foram: o utilitário esportivo Sportage

com 29,9% do volume de emplacamentos da Kia
Motors, o compacto Picanto (22,2%) e o comercial
leve Bongo (17%). Completam as vendas da Kia
no Brasil o utilitário esportivo Sorento (13,1%),
o sedã médio Cerato (7,6%), o sedã médio luxo
Magentis (6,1%), a minivan Carnival (2,8%) e o
sedã de luxo Opirus (1,3%).

Estamos contentes com o resultado de 2007.
Atingimos um crescimento bem acima do mer-
cado num ano histórico para a indústria auto-
mobilística brasileira. Estávamos otimista para
uma boa performance em 2007, e apostamos na
qualidade, tecnologia, desempenho, garantia e
custo/benefício de nossos produtos. Além disso,
nos últimos anos investimos com foco no reposi-
cionamento da Kia Motors no mercado brasileiro



e na expansão de nossa rede de concessionárias.
Graças a todo esse conjunto superamos nossos
objetivos.

O ano de 2008 já nasce com um desafio ainda
maior do que o de 2007, o que aumenta nossa
responsabilidade com os consumidores brasilei-

ros. Continuamos otimistas e planejamos metas
ousadas para este ano, que serão atingidas com
a parceria de nossa rede de concessionárias, e
principalmente pelo crescimento da confiança
dos consumidores brasileiros nos produtos e na
marca Kia Motors.

José Luiz Gandini é presidente da Kia Motors do Brasil.
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