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Montadora terá 167 pontos
de venda no país até o
primeiro trimestre de 2011

A Kia Motors iniciou o ano com
uma rede de 98 concessionárias.
Em outubro, o número saltou
para 140 e até fevereiro mais 27
unidades serão inauguradas.
Assim, a coreana passará a ter
167 pontos de venda espalhados
pelo país no primeiro trimestre
de 2011. Porém, segundo o pre-
sidente da companhia no Brasil,
José Luz Gandini, o número irá
estacionar depois disso. “Na 26ª
edição do Salão Internacional
do Automóvel, a Kia foi muito
assediada e tivemos cerca de
100 interessados em concessões
da marca. Ficamos orgulhosos
do nosso crescimento, mas não
podemos evoluir sem plane-
jamento. Estamos com muitos
carros em fila de espera, porque
a demanda nacional está maior
do que comportamos neste mo-
mento. Portanto, seria inconse-
quência abrir mais unidades
sem ter condições de abasteci-
mento”, explica.

O executivo atribui o sucesso
da companhia à qualidade dos
produtos e à campanha de
marketing. “A cada carro ven-
dido, com exceção do modelo
Picanto, direcionamos o mon-
tante de R$ 3 mil para investi-
mento em marketing. A estraté-
gia deu certo e o consumidor
brasileiro está entendendo que a
marca deixou de comercializar
apenas veículos utilitários e a
gama de produtos pode compe-
tir diretamente com qualquer
outra montadora de produção
nacional”, afirma Gandini.

Para 2011, os investimentos
em marketing serão reduzidos,
para R$ 1.400 por carro vendi-
do. “Nossa intenção era chocar
o público e isso já foi feito. Agora
precisamos aliviar os custos,
porque o dólar deve se recupe-
rar e subir no ano que vem. Para
não repassar valores aos consu-
midores, vamos cortar certos
gastos”, diz o executivo.

Concorrência
A chegada de marcas chinesas
como JMC e Haima ao mercado

nacional não assusta Gandini. Há
espaço para todos e “é natural
que as montadoras olhem o Brasil
como um espaço atrativo. Afinal,
trata-se do quarto mercado auto-
motivo do mundo”, diz Gandini.
O processo de importação de veí-
culos é a porta de entrada para o
país. “As companhias precisam
entender como funciona o Brasil

e saber como o público vai recep-
cionar seu produto, para depois
decidirem se devem fabricar
aqui. Das 13 montadoras instala-
das no país, nove começaram
como importadoras”, exemplifi-
ca. A Kia Motors possui um terre-
no em Salto (interior de São Pau-
lo), mas afirma ainda não ter pla-
nos de fabricar no país. ■ M.L.

Investimento em
marketing da Kia
Motors é de R$ 3 mil
para cada carro
comercializado no
país, com exceção
do modelo Picanto

Precisando
contratar
profi ssionais?

VEJA POR QUE A CATHO É A MELHOR OPÇÃO:

O NÚMERO DE ANÚNCIOS É ILIMITADO
VOCÊ PODE ANUNCIAR QUANTAS VAGAS DESEJAR E CONTRATAR 
PROFISSIONAIS SEM PAGAR NADA.*

A CATHO ONLINE TEM 95 MIL NOVOS 
CURRÍCULOS POR MÊS

MAIS DE 3.100 MIL CURRÍCULOS POR DIA
E PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS EM TODO O BRASIL.

MAIS DE 240 MIL PROFISSIONAIS PAGAM
PARA ANUNCIAR NA CATHO, TÊM O
CURRÍCULO MAIS ATUALIZADO E PROCURAM 
ATIVAMENTE POR EMPREGO

É O SITE DE CLASSIFICADOS DE CURRÍCULOS
E EMPREGOS DE MAIOR AUDIÊNCIA NA
AMÉRICA LATINA
MAIS DE 6,6 MILHÕES DE VISITANTES ÚNICOS POR MÊS.

MAIS DE 91 MIL DEPOIMENTOS DE 
PROFISSIONAIS RECOLOCADOS EM 2010

ANUNCIE GRATUITAMENTE TODAS
AS VAGAS DE EMPREGO DA SUA
EMPRESA NA CATHO ONLINE.

Anuncie agora. É rápido, fácil e gratuito.

http://vagas.catho.com.br
Ou pelos telefones: São Paulo 11 4134.3502
Demais localidades: 0800.77.03502
*  Limitação para empresas de RH de 5 anúncios gratuitos a cada 30 dias. A partir do 6º anúncio dentro deste 

período de 30 dias, a inclusão de vagas estará sujeita ao pagamento conforme condições indicadas no site. 

Com falta de veículos, rede de
concessionárias da marca estaciona

PONTOS DE VENDA

167 lojas
vão comercializar os 12 modelos
de veículos da Kia Motors
até fevereiro de 2011. Até
outubro deste ano, número
de concessionárias espalhadas
pelo Brasil somava 140.

MARKETING

R$ 1.400
por carro vendido é o valor
destinado para investimento em
marketing da Kia Motors a partir
do ano que vem. Este ano,
montante é de R$ 3 mil. Dólar em
recuperação fez total diminuir.

EXPORTAÇÃO

1,57 milhão
de veículos devem ser exportados
pela Kia da Coreia em 2010.
O número é 40% superior aos
1,12 milhão enviados a outros
países pela montadora
no decorrer do ano passado.

PRODUÇÃO

2,04 milhões
de veículos serão produzidos pela
Kia da Coreia em 2010. Número é
33% maior do que os 1,54 milhão
produzidos em 2009. Consumo
interno da marca na Coreia deve
ficar em 475 mil unidades.
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