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Presente no mercado nacional
há 18 anos, a coreana Kia Mo-
tors já enfrentou aumento de
alíquota de importação de 20%
para 70%, valorização do dó-
lar, que chegou a valer R$ 4 no
início da década, além da des-
confiança dos consumidores
por se tratar de um produto
novo. Mesmo assim, a compa-
nhia conseguiu encontrar seu
espaço no mercado automotivo
brasileiro e neste ano prevê seu
maior crescimento no país. En-
tre janeiro e outubro deste ano,
a Kia acumulou alta de 158%
nas vendas em relação ao mes-
mo período do ano passado. A
marca importada conquistou
os consumidores brasileiros e
bate de frente com as monta-
doras com produção nacional.

Segundo o presidente da Kia
Motors do Brasil, José Luiz Gan-
dini, a previsão é de vender 60
mil veículos este ano, ante os 24
mil de 2009. “Na verdade este
total poderia ser ainda maior,
mas não estamos conseguindo
embarcar a quantidade adequa-
da de veículos para atender a
demanda brasileira. Temos fila
de espera de até três meses para
todos os modelos da marca. No
próximo ano vamos ajustar a si-
tuação e pretendemos comer-
cializar 90 mil veículos.”

Sobre as dificuldades de
consolidação no mercado na-
cional, Gandini destaca os pro-
blemas externos enfrentados
pela Kia. “Os investimentos da
década de 1990 consumiram
milhões de dólares. Por isso, a
companhia quase faliu entre
1997 e 1998 e precisou ser esta-
tizada pelo governo coreano.
Em 1999, a companhia foi pri-
vatizada novamente e formou-
se o conglomerado Hyundai Kia
Automotive Group. Neste meio
tempo, ficamos muito aflitos,
mas em momento nenhum
pensamos em tirar a compa-
nhia do Brasil”, afirma.

Gandini diz que a Kia come-
çou sua guinada definitiva em
2006, com a contratação de Pe-
ter Schereyer como vice-presi-
dente de design da companhia.

“O executivo foi responsável
pela maior mudança de con-
ceito da empresa. Antes a Kia
era vista como montadora de
utilitários. Com a chegada de
Schereyer, que veio da Audi, os
carros passaram a ser mais ar-
rojados e com design europeu”.
Este ano, a Kia mundial prevê
crescimento de vendas de 33%
ante 2009.

Para a consolidação no mer-
cado nacional, Gandini destaca
os serviços pós-venda. “Entre
1997 e 2007, vendemos cerca de
70 mil unidades do modelo
Besta, veículo que era usado
para fins comerciais. Portanto,
quando havia problemas, os
clientes não podiam esperar
muitos dias pelas peças e preci-
samos nos adequar a essa reali-
dade. Acredito que este dife-
rencial fez com que os clientes
acreditassem na eficiência da
marca, que mesmo sendo im-
portada se adequa às necessi-
dades do país”, finaliza. ■

Em seu
melhor ano,
Kia vende
158% a mais
Há 18 anos no país, coreana consolida
marca, concorre com montadoras nacionais
e tem lista de espera de três meses

Previsão da
empresa é vender
60 mil veículos
este ano, ante
os 24 mil de 2009
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José Luiz Gandini, presidente da
Kia Motors do Brasil: consolidação

da marca está concluída
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