
Hyundai e Kia vivem fase histórica e batem
sucessivos recordes de vendas no Brasil
Por Glauco Lucena

Quem tem mais de 30 anos e gosta de
carros deve se lembrar dos primeiros mo-
delos coreanos que desembarcaram no
Brasil, nos anos 90, e de como eles estavam
numa escala mais baixa de prestígio en-
tre os importados. Daewoo Lanos, Prince
e Espero (um Monza piorado), Hyundai
Accent, Elantra e Galloper (um Pajero dos
anos 80), Kia Shuma e Clarus, SsangYong
Musso... Mas, se antes os carros made in
Coréia eram motivo de desconfiança, hoje
há filas de espera para vários deles, como
os recém-lançados Soul e Cerato, da Kia, o

que ilustra o melhor momento da história
para automóveis daquele país.

O jipe Hyundai Tucson é presença cer-
ta em filas de escola de bairros nobres da
capital paulista, ou em estacionamentos
de shoppings e restaurantes badalados.
O mesmo vale, em menor grau, para seus
irmãos maiores e mais caros, o Santa Fé e
o VeraCruz. Outra coqueluche recente ê o
Hyundai Í30, que vem arrebatando donos
de VW Golf, Chevrolet Vectra e Ford Focus.

Quem folheia jornais encontra diaria-
mente páginas com anúncios dos produ-
tos da dupla Hyundai e Kia. Embora sejam
coirmãs na Coréia do Sul, aqui as marcas
vivem às turras, com provocações e pro-
cessos no Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cadê), e seus represen-
tantes são concorrentes ferozes: o grupo
Caoa, pela Hyundai, e o grupo Gandini,
pela Kia. "Independentemente do duelo
travado pelas marcas, a publicidade das
duas é bastante agressiva e tem ajudado a
fortalecer as posições no varejo", acredita
o consultor especializado no setor au—»-



CARROS

tomotivo, José Eduardo Favaretto, profes-
sor da Unicamp e um dos idealizadores do
projeto do carro popular.

Rivalidade à parte, os dois grupos be-
bem na mesma fonte e se beneficiam da
boa fase. Eles aprenderam muito sobre
qualidade, produtividade e redução
de custos com seus vizinhos japoneses.
Mostram, porém, uma esperteza ímpar
para absorver apenas o que lhes inte-
ressa. A disciplina marcial japonesa eles
deixam de lado, revelando muito mais
agilidade e jogo de cintura. O design dos
carros, por exemplo, deixam a cargo de
estúdios europeus. No marketing, co-
piam a escola americana.

E a política de preços? Bem, aí eles se-
guem a agressividade típica dos tigres
asiáticos e dos chineses. Favorecidas por
uma moeda (o won) 32% desvalorizada em
relação ao dólar e por fortes incentivos fe-
derais, Hyundai e Kia conseguem desovar
sua produção em larga escala nos merca-
dos mais competitivos, aliando qualidade
a preço baixo. "Como o mercado interno
é modesto, eles dependem totalmente das

exportações para manter sua escala de pro-
dução, e o governo coreano não pensa duas
vezes se tiver de ajudar", explica Favaretto.

O Brasil é o maior exemplo disso. Mesmo
recolhendo 35% de Imposto de Importa-
ção, os carros coreanos chegam com pre-
ços competitivos em relação aos modelos
nacionais, ou mesmo aos argentinos e me-
xicanos (isentos desta cobrança).

"O mercado brasileiro vive um ótimo
momento, com crescimento geral, mas
a ascensão das marcas coreanas é a que
mais impressiona no momento", afirma
Favaretto. Hyundai e Kia batem sucessi-
vos recordes de vendas no país. A Hyun-
dai, pela primeira vez, comercializará
mais de 50 mil carros/ano em 2009, e a
Kia superará 25 mil, se mantiver o atual
ritmo de negócios. Juntas elas represen-
tam 11% das vendas de comerciais leves
no Brasil, empatando com a Volkswagen
e perdendo apenas para Fiat, GM e Ford.
No balanço de emplacamento de agosto,
o Hyundai Tucson chegou a quase 3 mil
unidades, quase o mesmo que o Ford
EcoSport, menor e mais barato.

No segmento de passeio, elas ganham
terreno a cada mês. Com taxa de cresci-
mento próxima a 20% em relação a 2008,
a Hyundai já vende mais que a Citroen
nos últimos meses, e encosta na Peuge-
ot e na Toyota. O hatch médio Hyundai
i30 teve 1.320 unidades emplacadas em
agosto, superando rivais de peso, como
Ford Focus, Citroen C4, Fiat Stilo e Che-
vrolet Vectra GT.

A dupla Soul e Cerato, da Kia, só não
vendeu mais porque os modelos acaba-
ram, pegando de surpresa o próprio im-
portador. "Se os primeiros lotes tivessem
sido maiores, nossa performance de ven-
das teria sido ainda melhor", acredita José
Luiz Gandini, presidente da Kia Motors
do Brasil. Mas foi o suficiente para que a
empresa crescesse 10% no fraco mês de
agosto, uma das únicas três marcas que
ganhou mercado no período, ao lado das
japonesas Honda e Nissan. "Deveremos
fechar o ano com crescimento de 25% em
relação a 2008, que já havia sido um bom
ano", diz Gandini, cujo grupo está cons-
truindo uma fábrica de caminhonetes no



Uruguai, para abastecer todo o Mercosul.
Segundo ele, o Brasil já é o terceiro mer-
cado importador da Kia, o que facilita a
negociação de lotes e preços.

A Hyundai também tem o Brasil como
menina dos olhos. A fábrica de Anápo-
lis (GO), de propriedade do importador
Caoa, já produz a caminhonete HR e está
começando a montar também o jipe Tuc-
son, seu campeão de vendas no país. O Bra-
sil será o único país a produzir o Tucson, já
que no exterior ele está sendo substituído
pelo ix35. Mas os planos não param por aí.
O gerente-geral da marca para a América
Latina, Wayne Oh, garante que o projeto
de fazer uma fábrica em Piracicaba (SP),
que foi adiado por conta da crise global,
está sendo retomado. Segundo ele, em-
presas de terraplanagem já estão sendo
cotadas para o início das obras e o local
abrigará a produção de modelos de pas-
seio compactos. Os utilitários ficarão con-
centrados na unidade goiana.

"Enquanto a fábrica não fica pronta,
nossa prioridade no país é ampliar a rede
de concessionárias e elevar o padrão de

serviços de pós-venda, para chegar ao
nível global que nos coloca entre as mar-
cas mais confiáveis em todas as pesquisas
feitas com clientes por institutos isen-
tos, como o JD Power", conta Wayne Oh.
"Além disso, aumentaremos a gama de
modelos importados, começando pelo
luxuoso seda Gênesis." Este último, por
sinal, foi eleito o Carro do Ano nos Esta-
dos Unidos, feito inédito para um mode-
lo coreano naquele país.

De fato, o bom momento coreano está
longe de se restringir ao Brasil. No acumu-
lado de vendas globais, a dupla Hyundai-
Kia fechou o primeiro semestre de 2009
com quase 2,2 milhões de unidades vendi-
das, ultrapassando a Ford e assumindo o
quarto lugar no ranking, atrás apenas dos
grupos Toyota, GM e Volkswagen.

"A ousadia dos coreanos surpreende
tanto quanto sua rápida evolução em ter-
mos de design e qualidade", afirma Fava-
retto. Em menos de 20 anos, eles consegui-
ram fazer o que os japoneses demoraram
quatro décadas. Será que os chineses serão
ainda mais rápidos? •

TÚNEL DO TEMPO
Em cerca de uma década, muitas coisas

mudaram lá do outra lado do mundo. A Ásia

Motors não sobreviveu à crise dos mercados

asiáticos e deixou, por exemplo, uma enorme

dívida com o governo da Bahia, que havia

concedido vários benefícios para a construção

de uma fábrica no Estado.

A Daewoo foi absorvida pela GM e deixou de

existir como marca, embora desenvolva carros

compactos que em breve estarão no Brasil com

o emblema Chevrolet. A SsangYong, a menor

das coreanas, quase faliu neste ano, mas ganhou

uma sobrevida graças a um generoso aporte de

capital estatal e continua vendendo seus utilitários

no Brasil. O curioso é que muita gente pensa que

a marca tem origem na China, talvez porque o

importador é o mesmo da chinesa Chana.

Já a Kia Motors foi incorporada pela gigante

Hyundai, em 1998, que hoje detém 38,67%

de suas ações. Juntas, as duas sobreviveram à

crise e saíram fortalecidas. Hojei elas roubam

mercado de marcas tradicionais na Europa, nos

Estados Unidos e também no Brasil.
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