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No mundo automobilístico, os
carros coreanos já não são mais
vistos com desconfiança como
há alguns anos. Prova disso
está no desempenho da Kia
Motors e da Hyundai, presentes
entre as marcas que mais cres-
cem no mercado brasileiro. A
Kia, por exemplo, obteve em
janeiro uma participação de
1,99% do setor, com vendas de
4,58 mil unidades. No ano pas-
sado, a montadora comerciali-
zou 54,62 mil carros, um au-
mento de 125,5% em compara-
ção às vendas de 2009.

A boa aceitação dos modelos
coreanos deve-se principal-
mente à quantidade de tecnolo-
gia embarcada nos carros. To-
dos os veículos têm componen-
tes de série que custariam caro,
se fossem adquiridos por um
consumidor de carro fabricado
pelas montadoras tradicionais.

Por isso, é comum haver es-
pera para compra de alguns
modelos coreanos. O presidente
da Kia Motors, José Luíz Gandi-

Montadoras coreanas, Kia e Hyundai
conquistam consumidor brasileiro
Fabricantes asiáticas ganham participação no mercado nacional e ampliam investimentos

Hyundai vai
colocar R$ 600
milhões em fábrica
em Piracicaba,
no interior de
São Paulo, enquanto
Kia abrirá mais
13 revendas este
ano, chegando a
160 concessionárias
no Brasil

Henrique Manreza

Modelos como o Sportage, da Kia,
têm fila de espera para compra

de até 120 dias no Brasil

ni, conta que o carro com maior
fila é o utilitário esportivo Spor-
tage. Lançado no Salão do Au-
tomóvel de São Paulo, em ou-
tubro, o SUV está com espera
de 120 dias. “A aceitação foi ta-
manha que a Coreia não conse-
gue aterder a demanda do Bra-
sil. Se tivéssemos mais carros,
venderíamos com toda certe-
za”, disse Gandini.

Para este ano, a montadora
espera vender 90 mil veículos.
“A Kia tem um desenvolvimento
muito acelerado. Todos os anos
os engenheiros trazem novida-
des para o mercado, e acredito
que essa agilidade, bem como o
apelo por design e tecnologia, é
que atrai o consumidor brasilei-
ro”, disse Gandini no lança-
mento do Sportage.

Hoje, a Kia tem 13 modelos
diferentes no portfólio, entre
eles, o primeiro carro flex co-
reano no Brasil. O Soul Flex, se-
gundo o executivo, foi desen-
volvido especialmente para o
mercado brasileiro. “O motor
foi desenvolvido na Coreia. Esse
modelo será comercializado so-
mente no Brasil, pois veículos

bicombustíveis aqui são uma
realidade”, disse Gandini.

O executivo afirmou ainda
que a empresa prepara a expan-
são de sua rede de concessioná-
rias. A Kia tem 147 revendas em
todo o país e até o primeiro tri-
mestre deste ano serão 160 pon-
tos de venda. “Tivemos que
cancelar a abertura de novas
concessionárias, pois não temos
volume suficiente para abaste-
cer uma rede maior. Hoje, tudo
que chega ao país é vendido.”

A Hyundai, que fechou o ano
passado com uma participação
de 1,66%nas vendas de auto-
móveis e de 9,15% no mercado
de comerciais leves, além de
nacionalizar a produção do SUV
Tucsson, em Anápolis (GO),

prepara o terreno para uma ou-
tra fábrica no Brasil, desta vez
em Piracicaba (SP). A unidade
deverá receber investimentos de
R$ 600 milhões e poderá produ-
zir 100 mil carros por ano.

Máquinas de construção
Além da fábrica de automóveis
, o grupo Hyundai também vai
montar uma unidade para a
produção de máquinas e equi-
pamentos para construção.
Será a primeira fábrica de má-
quinas da empresa fora da Co-
reia. O investimento inicial da
Hyundai é de US$ 150 milhões.
A unidade terá capacidade para
produzir, anualmente, até 5
mil escavadeiras, retroescava-
doras e pás carregadeiras. ■

EXPANSÃO

90 mil
unidades é o volume de vendas
que a Kia espera alcançar
este ano no mercado brasileiro.
A montadora aposta em
tecnologia e design nos carros.

NOVA FÁBRICA

100 mil
unidades é a capacidade de
produção que terá a fábrica
da Hyundai, a ser instalada em
Piracicaba (SP). Foram investidos
R$ 600 milhões na planta.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 10.
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