
Conar aplica punição severa à Hyundai 
Adriana Mattos 
 
Após uma série de representações contra a montadora Hyundai, representada no Brasil pelo 
grupo Caoa, o Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária (Conar) decidiu punir a 
empresa de forma severa. Em uma reunião da plenária do Conselho de Ética do Conar, no dia 
14, a entidade votou favoravelmente pela publicação de um edital a respeito de desvios éticos 
cometidos pela companhia, na visão do órgão.  
 
No Brasil, os carros da Hyundai são importados pela Caoa, do empresário Carlos Alberto de 
Oliveira Andrade. O comando da Hyundai deve se reunir com os seus advogados hoje. Nesse 
edital que deve ser publicado nos próximos dias pelos principais jornais do país, o Conar irá 
informar que a Hyundai/Caoa cometeu uma série de infrações ao código de ética da 
publicidade brasileira e, apesar da série de avisos do Conar à empresa, ela continuou a 
veicular peças publicitárias consideradas antiéticas. Por isso, agora irá publicar o edital - a 
punição mais drástica do Conar.  
 
O órgão vai recomendar aos principais veículos de comunicação que deixem de exibir 
comerciais e anúncios da empresa. 
 
Segundo cálculos do Valor, com base no arquivo do Conar, desde 2000 a Hyundai foi alvo de 
dez denúncias. Em oito delas, o que há são reclamações de consumidores ou concorrentes a 
respeito dos dados das campanhas publicitárias. Esses gastos são feitos pelo grupo Caoa, 
segundo apurou o Valor. 
 
Em uma das ações, de 2008, o Conar informa que a empresa veiculou um campanha 
comparativa, com outras montadoras, em que os produtos, preços e características dos carros 
não eram similares. Em outro caso, a Toyota contestou anúncio em que a Hyundai diz ser líder 
de mercado e ter ultrapassado em qualidade os rivais. Mas a Toyota informou que a Hyundai 
havia vencido apenas em uma das 18 categorias e que a pesquisa era voltada ao mercado dos 
EUA. Na época, o relator apontou "falta de honestidade e verdade" no material. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 out. 2010, Empresas, p. B4. 


