
A montadora
coreana aproveita a
derrapada das
concorrentes e
aumenta em 50% sua
participação no
mercado americano
JOSÉ SÉRGIO OSSE

Hyundai
pega

caro
na crise
SE HÁ ALGUÉM COMEMORANDO A CRISE

que se abateu sobre as grandes montadoras
americanas, é a Hyundai. O discurso oficial, é claro,

não é esse. Sob os holofotes, executivos da empresa
dizem que os graves problemas que afetam suas
concorrentes têm impacto sobre o mercado como um
todo. Mas, na verdade, a companhia sul-coreana está
satisfeitíssima com seu desempenho e vê oportunidades
únicas para crescer nos EUA e até mesmo se livrar do
estigma de fabricante de carros baratos e de baixa
qualidade. "Estamos definitivamente aumentando os
investimentos nos EUA para aproveitar o que
acreditamos ser a oportunidade de uma vida. Vamos
operar com o ritmo de produção mais agressivo de todos
os tempos nos próximos 24 meses, enquanto outros estão
reduzindo seu ritmo", afirma à DINHEIRO David

Zuchowski, vice-presidente-executivo de vendas da
Hyundai dos EUA. O entusiasmo de Zuchowski pode ser
medido em números. No ano passado, quando vendeu 402
mil unidades, a participação da Hyundai no mercado
americano passou de 2,9% para 4,2%. Instalada no país
desde 2006, a grande virada ocorreu, no início do ano
passado, com o lançamento do Génesis, primeiro carro de
luxo da marca. Com o modelo, a Hyundai parece ter
convencido os motoristas americanos que é capaz de
produzir veículos de qualidade, bonitos e baratos. Com
características semelhantes às de modelos da BMW,
Mercedes e Lexus, o Génesis custa cerca de US$ 30 mil,
metade do preço de seus concorrentes. Em poucos meses,
ganhou o prêmio de carro do ano nos EUA. "As condições
económicas difíceis na verdade ajudaram a fortalecer o
Génesis", afirma Zuchowski. "Os consumidores deixaram
de aceitar pagar sobrepreço apenas em função da marca."

A vantagem da sul-coreana nos EUA, acredita o
consultor da indústria automotiva Paulo Sérgio Rosa, é

na



que ela tem produtos ajustados à
demanda do consumidor,

oferecendo mais equipamentos por menos dinheiro,
algo que as americanas não têm. "0 Vera Cruz
(utilitário esportivo da Hyundai) tem 11 air bags, até para
os pés do motorista, o que o Mercedes ML não tem,
apesar de ser muito mais caro", diz. Além disso, a crise
despertou o interesse das revendas pela marca.
"Com a queda na receita obtida com carros
americanos, os revendedores multimarcas
passaram a focar mais em nossos produtos e
mesmo a criar interesse em quem ainda não
atuava conosco", diz Zuchowski. A empresa
ainda aproveitou para investir pesado na
melhoria de sua imagem. Em fevereiro deste
ano, comprou uma cota de patrocínio no Super
Bowl, a final do campeonato de futebol
americano. Ao custo de US$ 3 milhões a cada 30
segundos, é o espaço mais caro da publicidade mundial.

0 lançamento do Genesis tem contribuído, segundo
Zuchowski, para melhorar a imagem da Hyundai entre
americanos, que a consideram uma marca de carros de
qualidade inferior. "Mas o jogo, infelizmente, não muda do
dia para a noite", diz o executivo. "Historicamente,
sempre houve uma enorme diferença entre a qualidade

real dos carros da Hyundai e aquela percebida pelo
consumidor", acrescenta. A garantia de cinco anos para
seus carros, medida inédita no mercado americano, tem
sido fundamental para mudar essa imagem. Além da
garantia, a Hyundai também adotou outras medidas para
seduzir os consumidores. Uma delas é o compromisso de
aceitar o carro financiado de volta de trabalhadores que

perdem o emprego. Outra é o
envio de entre US$ 250 e US$
500 por mês, por seis meses,
para donos de alguns de seus
modelos, como "recompensa"
por seu apoio à marca. Ainda
assim, a montadora se mostra
cautelosa sobre o recente
sucesso da marca nos EUA.
"O consumidor americano tem
uma memória muito curta.

Assim que os preços do petróleo começaram a cair, a
demanda por carros econômicos diminuiu
dramaticamente", diz o executivo. Com o Genesis, a
Hyundai não apenas complementa sua linha de produtos,
mas chama a atenção para seus outros carros de modelos
intermediários, algo importante para se manter crescendo,
enquanto as outras concorrentes estão afundando.
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