




as fábricas de automóveis
da Coréia do Sul é comum encontrar uma frase estampada nas
paredes: "Construa rápido, enxergue os problemas e ouça logo o que os consumi-
dores dizem". Esse mote dá o tom da reviravolta que tomou conta das montadoras
coreanas, até pouco tempo atrás vistas como produtoras de carros baratos, funcio-
nais e sem nenhum charme. A frase é uma adaptação do sistema kaizen criado no
Japão e popularizado mundo afora pela Toyota. É também um manifesto da ambi-
ção coreana de produzir alguns dos melhores e mais desejados carros do mundo.
A moderna fábrica da Hyundai em Asan, cidade a 80 quilômetros da capital, Seul,
é uma espécie de materialização dessa ambição. A linha de montagem, extrema-
mente organizada, é tocada por 4 mil operários e tem robôs por todos os lados. Ali
são montados os sedas Sonata e Grandeur a uma cadência de um carro a cada sete
minutos. Só na área das prensas são 330 máquinas. No setor de pintura há outras
62. Apesar de toda a opulência tecnológica, o que mais chama a atenção é uma pro-
funda obsessão pela qualidade, seja do produto, seja do processo de fabricação.

Na unidade de Asan, os funcionários são estimulados a seguir um mantra mar-
cado por seis ações: planejar, fazer, verificar, agir, solucionar, progredir. Quem tiver
uma boa idéia para corrigir falhas ou
melhorar a produção recebe estímulos
na forma de bônus e promoções. Ape-
nas no ano passado, os funcionários en-
viaram 25 mil sugestões para a direção
da empresa. Uma delas recomendava,
por exemplo, que um dos robôs do ciclo
de produção fosse trocado de lugar. A
medida gerou economia de três segun-
dos no processo de montagem dos car-
ros. Parece pouco, mas em apenas um
dia, essa providência possibilitou a pro-
dução de 60 carros a mais na linha de
montagem. Outra sugestão recomenda-
va a adoção de uma mesma tampa para
os pneus sobressalentes dos modelos
Sonata e XG 350 - que, até então, eram
diferentes. Mero detalhe, dirão alguns.

Um ano depois, a economia gerada
alcançou US$ 1,2 milhão. Ao mesmo
tempo em que perseguem a melhoria
contínua dos processos de produção
por meio da redução de desperdícios,
os funcionários se engajaram numa
verdadeira cruzada para banir defei-
tos e problemas de acabamento nos
automóveis. Tal preocupação tornou a
Hyundai uma das líderes dos rankings
globais de qualidade - à frente de con-
correntes como Mercedes-Benz e Toyo-
ta. "Ficou óbvio para nós que só conse-
guiríamos virar o jogo se a percepção
dos carros coreanos fosse a de produtos
benfeitos", diz Oles Gadacz, diretor de
comunicação mundial da Hyundai.



Curiosamente, tal percepção aca-
bou se consolidando justamente em
meio à pior crise da indústria automo-
bilística dos últimos 60 anos. Enquanto
a cidade de Detroit, epicentro da indús-
tria automobilística americana, mer-
gulhava no fundo do poço e as grandes
montadoras européias e japonesas
registravam um desempenho para lá
de anêmico, a Hyundai e sua coligada
Kia cresciam. A concorrência fechou
fábricas? Pois os coreanos estão abrin-
do. Nos últimos meses, a Hyundai-Kia
fincou novas linhas de produção na
China, na índia e no sul dos Estados
Unidos. Entre os planos para o futu-
ro está a instalação de uma linha de
montagem no Brasil para a produção
de um carro compacto (veja à pág. 160).

Enquanto concorrentes como Toyo-
ta, GM, Volkswagen e Ford viram as
vendas despencarem, a Hyundai-Kia
fechou o primeiro semestre de 2009
com um crescimento de 12% em com-
paração ao mesmo período do ano pas-
sado. Com 2,1 milhões de unidades ven-
didas entre janeiro e junho deste ano, os
coreanos passaram à quarta colocação
no ranking da produção global de car-
ros, ultrapassando a Ford. No início da
década, o grupo ocupava um discreto
11° lugar no ranking mundial. De janei-
ro a agosto passado, os coreanos aboca-
nharam 8% do mercado dos Estados
Unidos, o maior do planeta, desbancan-
do a Chrysler, que ficou com 7,6% das
vendas. A bonança em meio à desola-
ção generalizada das concorrentes tam-
bém respingou em outras empresas
baseadas na Coréia do Sul. A Daewoo,
pertencente à GM, ganhou novo status

NÃO FAZ MUITO TEMPO, OS AUTO-
móveis coreanos pertenciam a uma es-
pécie de segunda divisão no mundo dos
carros. Desde os anos 80, eram fabri-
cados em quantidade, é verdade, quase
sempre para exportação. No entanto,
os ganhos de escala estavam longe de
significar progressos em qualidade. O
único atributo que tinham a oferecer
aos compradores era o preço imbatível.
Um dos símbolos destes tempos pio-
neiros foi o Hyundai Excel, o primeiro
carro made in Korea a tentar a sorte no
concorrido mercado americano, nos
anos 80. Vender bem, até que vendeu:
126 mil unidades, apenas em 1985.0
problema era a má qualidade do carro,
que o transformou em anedota. Na hora
da revenda, o preço descia a ladeira. Se-
gundo um levantamento do site ame-
ricano Edmunds.com, realizado em
2004, um Excel coreano desvalorizava
81% em cinco anos. Um Honda Civic
japonês, por outro lado, perdia apenas
metade do seu valor no mesmo período.

A reviravolta nessa constrangedora
reputação começou há pouco mais de
uma década, quando a Coréia do Sul
foi abalroada por uma violenta con-
vulsão. Em 1997, um forte ataque espe-
culativo ao won, a moeda sul-coreana,
destroçou a economia. Os fabricantes
de carros - e de vários outros produtos
- foram à bancarrota. A Asia Motors

no combalido conglomerado america-
no. Nos últimos meses, a unidade core-
ana tornou-se um dos pilares da nova
estratégia global da empresa, como
centro de desenvolvimento de modelos.



A coreana Hyundai-Kia atua no
Brasil com uma estratégia um tan-
to quanto heterodoxa. Oficialmen-
te, a montadora é representada no
país por dois importadores, Luiz
Gandini, que detém a marca Kia, e
Carlos Alberto Oliveira Andrade, da
Hyundai. A concorrência entre am-
bos é tão agressiva que as marcas
costumam se atacar mutuamente
por meio de anúncios na mídia im-
pressa. Paralelamente às impor-
tações, a empresa se prepara para
começar a montar nos próximos
meses o utilitário esportivo Tucson.

O carro será feito em uma fá-
brica pertencente ao importador
da Hyundai instalada em Goiás.
Numa terceira frente, os coreanos
deram os primeiros passos para
construir uma nova unidade, des-
ta vez sem parceiros nacionais,
em Piracicaba, no interior de São
Paulo. Lá será montado um novo
carro, um hatch compacto, o Í20.

Essa aparentemente falta de foco
é, na verdade, um jeito bem peculiar
de se fazer negócios. "O que nos in-
teressa é o resultado final em termos
de vendas", diz um executivo da ma-
triz da empresa. Sob esse ponto de
vista, a estratégia é bem-sucedida.

No ano passado, as duas marcas
venderam juntas 53 mil automóveis
no país, pouco mais que o dobro do
que vendiam em 2000. Entre janeiro
e agosto, apenas a Hyundai vendeu
no Brasil 38 mil unidades, 6 mil a
mais do que todos os carros vendi-
dos pela marca no país em 2008.
Um sinal de que o modelo tropicali-
zado dos coreanos vai muito bem,
obrigado._FERNANDO VALEIKA DE BARROS



quebrou. Daewoo, Samsung Motors
e SsangYong só não desapareceram
porque foram forçadas pelo governo a
procurar sócios no exterior - a Daewoo
foi incorporada à GM, a Samsung à Re-
nault e a SsangYong à chinesa SAIC.
Socorrida com injeções de dinheiro
público, a Hyundai salvou-se, mas teve
de promover uma pesada reestrutura-
ção em sua operação e ainda absorver
a Kia, que estava praticamente falida.
Foi a única aquisição da companhia
em sua história - por filosofia, os core-
anos acham que ao adquirir outras em-
presas também compram problemas.

Se existiu um lado positivo nes-
sa hecatombe c que ela forçou o setor
automobilístico a buscar eficiência.
"Para sobreviver, as empresas core-
anas tiveram de se reinventar e isso
acabou sendo saudável", disse a Época
NEGÓCIOS o americano Jack Keaton,
vice-presidente do centro de desenvol-
vimento de veículos da GM Daewoo ba-
seado na cidade de Bupyeong. "Elas se
tornaram mais eficientes e perceberam
que só resistiriam se melhorassem os
carros e buscassem novos mercados."

ches mal-acabados de modelos euro-
peus e americanos - onde os detalhes
nobres de madeira e couro eram subs-
tituídos por imitações de plástico. "Um
dos segredos da virada dos automóveis
coreanos foi a decisão de se atacar sem
dó seus pontos fracos, como o estilo
dos carros, considerado ultrapassado",
disse a Época NEGÓCIOS o professor
Myeong-kee Chung, do Departamento
de Economia da Universidade Han-
nam, na cidade coreana de Daejon, au-
tor de estudos sobre o desenvolvimen-
to veloz das montadoras de seu país.

A saída foi contratar designers
renomados - fossem eles coreanos
ou estrangeiros - para criar os novos
carros. A GM Daewoo, por exemplo,
apostou no talento nativo de Tae Wan
Kim, vice-presidente de design da em-
presa, que construiu boa parte de sua
carreira na Europa. Nascido em Seul,
Kim estudou desenho industrial nos

Estados Unidos e na Inglaterra e traba-
lhou na Fiat italiana, onde participou do
projeto de modelos como o Fiat 500 e o
Linea. Sob sua batuta, j á saíram do cen-
tro coreano da GM o novo Vectra (inspi-
rado no coreano Lacetti) e o Chevrolet
Spark, um carro compacto que se tor-
nou uma das apostas da GM para sua
recuperação no mercado americano.

"O estilo dos automóveis coreanos
sempre sofreu uma forte influência dos
dirigentes das empresas. Agora este
processo está nas mãos de profissionais,
mais afinados com padrões globais",
diz o professor Myeong-kee Chung.

A Kia, que ainda hoje é considerada
uma espécie de versão mais popular
da irmã Hyundai, resolveu apostar em
um estrangeiro para redesenhar seus
carros. A empresa contratou em 2006
o alemão Peter Schreyer, o criador do
Audi TT, um cupê esportivo conversível
que dez anos depois de lançado ainda é

BOA PARTE DO APELO DE UMA MAR-
ca de automóveis está diretamente
ligada à capacidade de seus designers
traduzirem os desejos dos consumido-
res por meio das formas e dos volumes
dos modelos. E se existia um ponto em
que a indústria automobilística coreana
pecava, era justamente nessa tradução.
Os carros coreanos eram acima de tudo
feios. Alguns não passavam de pasti-



considerado um dos mais belos carros
do mundo. "O meu papel e de outros
projetistas que trabalham nos centros de
design da Kia pelo mundo é dar à marca
um estilo próprio", disse Schreyer, na
sede européia da empresa, em Frank-
furt. Ali, ele tem ao seu lado outro cra-
que, o francês Gregory Guillaume (que
trabalhou no projeto de outro ícone do
design, o New Beetle, da Volkswagen).
Das pranchetas da equipe de Schreyer

já saíram versões reestilizadas dos mo-
delos Cerato, Magentis e Sorento, bem
como carros totalmente novos como
o Soul, que deixam os antigos mode-
los da marca a anos-luz de distância.

Da mesma forma que a Kia, a Hyun-
dai também optou por ter um alemão à
frente de seu departamento de design.

A empresa contratou Thomas Bürkle,
que deixou a BMW para dirigir o centro
de estilo da marca na Europa. E os resul-
tados têm sido bastante satisfatórios. O
modelo Gênesis, desenhado pela equipe
de Bürkle e lançado no ano passado nos
Estados Unidos, foi escolhido o carro
do ano entre 50 modelos. Em setembro,
outra criação do designer, o utilitário
esportivo ix35, que sucederá o Tucson,
teve uma recepção extremamente po-
sitiva ao ser apresentado no Salão de
Frankfurt. Apesar de terem seus de-
partamentos de design chefiados por
profissionais recrutados em empresas
alemãs, Kia e Hyundai apostam em con-

ISTIIO ALEMÂO_O designer Peter

Schreyer, que desenhou ícones como o
Audi TT, foi contratado pela Kia para dar

uma nova imagem aos carros da marca

MAS, QUANDO SE TRATA DE ECONO-
mizar dinheiro em compras ou produ-
ção, há sinergia - e muita. Na Europa,
por exemplo, as duas marcas possuem
linhas de montagem situadas a uma

centena de quilômetros uma da outra.
A da Kia fica na Eslováquia, enquanto
a da Hyundai está na vizinha República
Checa. A primeira monta motores para
os carros das duas marcas e a outra fa-

brica as transmissões, o que aumenta
a produtividade e reduz os custos. Em
vez de encomendar o aço usado nos

automóveis a fornecedores externos,
a Hyundai-Kia faz as compras dentro
de casa, no braço siderúrgico do gru-
po. Além dos ganhos em produção, as
duas marcas também dividem oportu-
nidades de marketing. Desde 2002, a
Hyundai é uma das patrocinadoras ofi-

ciais da Copa do Mundo de futebol. No
entanto, na renovação da cota publicitá-
ria para as disputas de 2010, na África
do Sul, e de 2014, no Brasil, foi feito um

rearranjo. Nos dois eventos, a empre-
sa usará a assinatura Hyundai-Kia e
as marcas dividirão os custos entre si.
Com isso, a Kia ganha visibilidade
em um evento global e ainda libera
a Hyundai para outros investimen-
tos, como o patrocínio das cerimô-
nias do Oscar e do Super Bowl, a
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ceitos completamente diferentes de veí-
culos. "Na hora de criar um novo mode-
lo de carro é cada um por si", diz Bürkle.



grande final do campeonato de fute-
bol americano nos Estados Unidos.

O funcionamento mais enxuto
permite ainda à Hyundai e à Kia uma
vantagem estratégica em relação às
concorrentes: mais recursos para inves-
timentos em pesquisa e desenvolvimen-
to. Enquanto a francesa Peugeot-Ci-
troen destina 3,9% de seu faturamento
a desenvolvimento e pesquisas, os co-
reanos investem 5,4%. É o equivalente
a quase US$ 7 bilhões - ou duas vezes
e meia o valor aplicado há dez anos. O
resultado é o lançamento de produtos
mais avançados e eficientes do ponto de
vista do consumo de combustível e im-
pacto ambiental. Hoje, a Hyundai-Kia é
a terceira colocada em avanços na tecno-
logia de economia de combustível, logo
atrás das japonesas Toyota e Honda. A
meta dos coreanos é alcançar o primei-
ro lugar até 2015. "Reduzimos as emis-
sões de gás carbônico dos nossos carros
em 5% ao ano", diz Michael Fischer, do

A ESPETACULAR TRAJETÓRIA DA
Hyundai-Kia é um fenômeno bastante
particular, produzido a partir de condi-
ções e estímulos únicos. Assim como ou-
tros ícones do capitalismo coreano - Sa-
msung e LG entre eles -, a empresa tem
origem nos chamados chaebols. Apesar
de serem controlados por grupos fami-
liares, esses conglomerados atuam em

. estreita sintonia com o governo coreano.
Oficialmente, o governo não pode aju-
dar as empresas, mas pelo peso que têm
na economia, encontram vantagens,
como financiamentos para expansões
e empréstimos bancários. Outra forma
de ajuda governamental é o protecionis-
mo. O mercado de automóveis do país
é tão fechado que marcas como Ferrari
têm dificuldades para entrar no país.

Tal cenário acaba se tornando
campo fértil para negociatas e escân-
dalos. Em 2006, o presidente do gru-
po Hyundai-Kia, Chung Mong-Koo,
foi acusado de desviar o equivalente a
US$ 96 milhões da empresa e passou
62 dias na cadeia. Acabou solto por
decisão do atual presidente da Coréia
do Sul, Lee Myung Bak, ele próprio
um ex-executivo da Hyundai, mas
ainda responde ao processo. No ano
passado, foi a vez da Samsung passar
pelo vexame de ver o então presiden-
te Lee Kun Hee ser levado aos tribu-
nais sob a acusação de evasão fiscal.

Em pouco mais de uma década,
empresas coreanas como a Hyundai
deram um passo gigantesco na cons-
trução de uma reputação baseada em
tecnologia, inovação e qualidade de
seus produtos. No entanto, no que diz
respeito à governança corporativa e às
obscuras relações com o governo, ainda
existe um longo caminho a percorrer.

laboratório de motores da Hyundai-
Kia, em Rüsselsheim, na Alemanha.
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