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Paulo. No total, serão investidos perto de US$ 1 
bilhão, dos quais aproximadamente US$ 350 
milhões apenas no desenvolvimento do carro. 

Trata-se de um movimento que segue na con
tramão do que vem sendo feito pelas demais mon
tadoras que apostam cada vez mais em carros glo
bais. Esse é o caso de dois ícones do automobilismo 

americano, como a GM e a 
Ford. Esta última, por exem
plo, anunciou, na terça-feira 6, 
investimento de R$ 800 
milhões para preparar a fábri
ca de São Bernardo do Campo, 
no ABC paulista, para produ
zir um veículo global (mais 
detalhes à página 81). A insis
tência coreana em adotar uma 
estratégia diferenciada con
fundiu os analistas do setor 
automotivo. Alguns chegam a 
garantir, inclusive, que o HB -
o nome oficial do veículo só 
será anunciado em meados de 
2012 - é uma releitura do 
compacto i20, comercializado 

apenas na versão hatch na Europa. Mas, afinal, por 
que projetar um carro a partir da estaca zero, 
incluindo motor e câmbio, para vendê-lo somente 
em um mercado? "O Brasil tem um potencial enor
me de crescimento e possui particularidades que 
justificam apostarmos em uma plataforma específi
ca para o País", disse à DINHEIRO Young-Hyun 
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Song, diretor da 
Hyundai encarregado de 
comandar o projeto HB 
(leia entrevista na pág. 
82). Tal qual um mantra, 
o discurso foi repetido 
por todos os dirigentes 
com os quais a reporta
gem da DINHEIRO con
versou durante o périplo 
de três dias pelas insta
lações da montadora. 
Apesar disso, é inegável 
que as semelhanças são 
muitas. O mesmo cami
nho foi percorrido pela 
montadora na Índia, 
onde nasceu o subcom-
pacto Eon, comercializado apenas naquele país. 

O HB, que tinha grandes chances de ser batiza
do de Samba, caso esse nome já não tivesse sido 
registrado por outra empresa, tem muita coisa do 
i20. Especialmente o visual arrojado e o design 
esportivo, itens cobiçados por um grande número 
de consumidores da faixa etária entre 25 anos e 35 

anos. E isso fica evi
dente em um dos pro
tótipos em exposição 
no Centro de Design 
da Hyundai, em 
Namyang, e no exem
plar pilotado por 
DINHEIRO na pista 
de provas do comple
xo. Apesar de o HB só 
chegar às ruas e estra
das do Brasil em 
novembro de 2012, 
cerca de 95% do proje
to já foi concluído. 
"Faltam apenas ajustes 
no tipo de acabamento 
interno, além da defini
ção dos opcionais que 
serão incluídos em cada 
versão", afirma Song. 
Desde que foi designado 
para essa missão, em 
2007, Song se cercou de 
um alentado time de 
especialistas que reúne 

mais de mil profissionais (ele não revela o número 
exato) entre engenheiros, designers e marqueteiros. 
Boa parte deles vem cumprindo rotinas diárias acima 
da média da companhia, o que ajuda a dimensionar o 
tamanho da aposta que a direção mundial da 
Hyundai faz no Brasil, em geral, e no projeto, em par
ticular. A meta é alcançar uma fatia de 1 0 % do 
mercado. O que significa brigar diretamente pela 
quarta posição, posto ocupado há quase duas 
décadas pela Ford. A m b i ç ã o semelhante já foi aca
lentada por outra novata, a francesa Renault, que 
mal ultrapassou o patamar de 6°/o até agora. 
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Os coreanos dizem que, com eles, a história 
será diferente. Primeiro, porque a fábrica de 
Piracicaba nasce com capacidade para produzir e 
vender 150 mil carros já no primeiro ano. "Não 
temos um plano B", disse à DINHEIRO Seong Bae 
Kim, presidente da Hyundai Motor Brasil. "Fui 
contratado para cumprir essa meta e é isso que 
será feito." Graduado em engenharia mecânica, 
Kim, um experiente executivo de 56 anos, passou 
por diversos departamentos desde 1981, quando 
ingressou na companhia. Até então, seu posto mais 
destacado havia sido, em 2005, o comando da 
joint-venture na área de caminhões que a Hyundai 
possui na China. Saiu de lá em agosto de 2008 para 
chefiar a divisão de tecnologia de produção do projeto 
HB. Em novembro de 2010, ele desembarcou no 
Brasil para liderar um grupo composto por 45 expa
triados e outros 330 brasileiros. Se tudo der certo, os 
competidores têm motivos para ficar atentos. No 
acumulado janeiro-novembro, a marca, por meio do 
grupo Caoa, distribuidor dos veículos no País, 
comercializou 104 mil automóveis e utilitários, atin
gindo a sexta posição, atrás de Fiat, Volkswagen, 
General Motors, Ford e Renault. Caso a unidade de 
Piracicaba já estivesse operando dentro da meta dos 
coreanos, a marca poderia alcançar um volume glo

bal de 241,6 mil unidades, ou 7,5% do setor. 
Para conquistar o coração e o bolso dos brasilei

ros, a Hyundai não tem poupado esforços nem 
recursos. Uma parte importante foi gasta na reali
zação de dezenas de pesquisas de campo e na análi
se pormenorizada de todos os possíveis concorren
tes do HB. São modelos hatch e sedãs pequenos e 
médios, vendidos entre R$ 23 mil e R$ 55 mil. Para 
Fernando Trujillo, analista da americana IHS 
Consultoria, especializada no mercado automotivo, o 
momento não poderia ser mais propício. "Os corea
nos usaram a parceria com a Caoa para mostrar aos 
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brasileiros a qualidade de 
seus carros", afirma. "Com 
a imagem consolidada, 
fica mais fácil pensar em 
expansão." Assim como a 
Hyundai, a chinesa JAC 
Motors, comandada no 
Brasil pelo grupo SHC, do 
empresário Sérgio Habib, 
também acredita que o 
mercado brasileiro justifi
ca a aposta em um modelo 
específico. Após o sucesso 
dos veículos da marca por 
aqui, Habib anunciou a 
instalação de uma fábrica 
no Polo Industrial de 
Camaçari, na Bahia. "O 
carro global tem um 
pouco de todos os países e no final não atende 
bem nenhum deles", afirma o empresário. Usando 
sua experiência de 25 anos no varejo de veículos, 
ele contratou um grupo de especialistas para criar 
o JAC nacional. "Três dos carros mais vendidos 
do mercado, o Gol, o Uno e o Celta, foram desen
volvidos aqui." O JAC 3, modelo comercializado 
atualmente por Habib, já conta com 240 itens 
diferentes em relação à versão chinesa. O DNA 
brasileiro, lembra André Beer, diretor da André 
Beer Consult, também pode funcionar como um 
importante argumento de venda. "O brasileiro 
gosta de novidade, especialmente quando o pro
duto atende aos seus anseios", diz Beer, que já foi 
vice-presidente da subsidiária da GM. 

Para compensar a menor familiaridade com o 
mercado local, em relação às concorrentes, a dire
ção da Hyundai vem investindo fortemente em 
pesquisas. Mesmo antes de produzir o protótipo 
inicial do HB, em resina, a empresa tratou de 
conhecer as preferências do consumidor. A primei
ra surpresa foi descobrir que os brasileiros não dis
pensam acessórios como travas e vidros elétricos, 
mesmo em veículos de baixo preço. O ar-condicio-
nado também foi classificado como importante por 
um número grande de entrevistados. Outra exigên
cia é a disponibilidade de dispositivos antifurto. Os 
estudos mostraram, ainda, que o brasileiro não gosta 
de riscos ou de pequenas amassadas no veículo. Por 
esse motivo, entre os itens que deverão compor o 
pacote de equipamentos, que serão vendidos como 
opcionais, está o sensor que auxilia o motorista nas 

manobras de estacionamento. Com ele é possível evi
tar as batidas que danificam a traseira, principalmen
te de veículos hatches. Nos últimos quatro anos, cerca 
de 70 engenheiros desembarcaram por aqui. Eles 
dirigiram carros da concorrência, como VW Gol, Fiat 
Palio e Novo Ford Fiesta, e compraram alguns exem-
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piares que foram levados 
para o centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento na 
Coreia do Sul, onde tive
ram peças e componentes 
desmontados e esmiuça
dos. Todos os protótipos já 
feitos do HB rodaram pelo 
Brasil, percorrendo, ape
nas em 2010, um total de 
100 mil quilômetros em 
condições extremas. 
Alguns deles, protegidos 
por camuflagem, foram 
vistos pelas ruas de São 
Paulo, recentemente. 

"Queremos fazer um 
carro confortável, econô
mico e durável mesmo em 

condições adversas como as das ruas e estradas brasi
leiras", afirma Song. Mais: diversos especialistas bra
sileiros, entre designers, engenheiros e acadêmicos, 
foram convidados para dar consultoria no Centro de 
Design da montadora. Os estudos ajudaram a definir 
também a família de veículos que será composta das 
versões hatch, sedã e cross, este último semelhante ao 
VW Fox Cross e ao Fiat Palio Adventure. Os integran
tes da família HB serão equipados com motor flex nas 
versões 1.0 e 1.6.O trabalho também tem sido intenso 
na área industrial. Ao mesmo tempo em que gerencia 
a construção da fábrica, Kim, o presidente da opera
ção brasileira, se esforça para se enquadrar na cultura 
local. Ele adotou o nome Samuel e faz questão de 
dizer que gosta de pamonha, uma iguaria muito apre
ciada pelos paulistanos de Piracicaba. Sob sua batuta, 
as obras da fábrica avançam em um ritmo frenéti
co, desde fevereiro, quando foi lançada a pedra fun
damental. Os galpões e a subestação de energia já 
foram concluídos. Em sua sala, no escritório provisó
rio no centro da cidade, um mapa dita o ritmo da 
implantação da unidade. A partir de novembro de 
2012, os dois mil funcionários da unidade atuarão em 
dois turnos, fabricando 30 veículos por hora. Tudo 
que for produzido terá de ser vendido. Erros não 
constam em seu cronograma, muito menos no da 
matriz. "Os carros brasileiros são eficientes, mas 
muito simples", diz o confiante Kim-Samuel. "A 
Hyundai cresceu no mundo porque sempre ofereceu 
veículos mais completos ao consumidor." 

Colaborou Rafael Freire 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 14, n. 740, p. 76-82, 14 dez . 2011.




