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O IIHS, conceituado instituto independente norte-americano, reconhece veículos com base em
normas de segurança do setor, incluindo os modelos Hyundai Ioniq, Elantra, New Tucson e Santa
Fe
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Num dos testes de veículos mais reconhecidos e rigorosos da indústria automotiva, o SUV
Hyundai Santa Fe recebeu o prêmio de reconhecimento IIHS Top Safety Pick+ 2018. Os modelos
Hyundai Ioniq Hybrid, Elantra, o hatch Elantra GT, Sonata e New Tucson também receberam o
prêmioTop Safety Pick 2018.
“A Hyundai foi uma das marcas líderes nos prêmios Top Safety Pick+ 2018 e Top Safety Pick
2018,” disse Mike O’Brien, Vice-Presidente corporativo e planejamento de produto, Hyundai Motor
America. “A segurança de nossos Clientes e seus entes queridos é primordial em nosso
pensamento quando projetamos veículos novos.”
Para se qualificar ao prêmio Top Safety Pick, os veículos precisam obter a nota de avaliação
“Bom” em cinco dos testes de resistência a colisões do IIHS – Insurance Institute for Highway
Safety (Insituto de Seguros para a Segurança nas Estradas) – de pequena sobreposição frontal,
moderada sobreposição frontal, lateral, força do teto e apoios de cabeça, classificação “Avançado”
ou “Superior” na prevenção de colisões frontais e uma classificação de farol “Aceitável” ou “Bom”.
Para o prêmio Top Safety Pick+, é necessário que os veículos obtenham uma classificação
“Avançado” ou “Superior” na prevenção de colisões frontais, e uma classificação de “Aceitável” ou
“Bom” no teste de colisão dianteira com pequena sobreposição lateral do lado do passageiro e de
melhora do farol.
Apesar de não serem limitadas a elas, as características que ajudaram estes veículos a obterem
os reconhecimentos incluem, prevenção opcional de colisão frontal, faróis específicos e excelente
desempenho nos vários testes de velocidades do IIHS em campo de provas.
"Nós levantamos as exigências de segurança para 2018," disse Adrian Lund, presidente do IIHS.
"Agora, os veículos terão que alcançar um nível ainda mais elevado de segurança. Nossos
prêmios Top Safety Pick e Top Safety Pick+ ajudarão os consumidores a focarem nos veículos
com o melhor desempenho geral de proteção e prevenção de colisões."
CAOA
Fundada em 1979, a CAOA é referência no setor automotivo brasileiro. Atualmente, ela emprega
cerca de 7 mil colaboradores e possui Cconcessionárias das marcas Ford, Hyundai e Subaru,
além de ser importadora exclusiva das marcas Hyundai e Subaru no Brasil desde o fim da década
de 90.
A CAOA também produz, em sua fábrica de Anápolis (GO), os utilitários esportivos Tucson, ix35 e
New Tucson, além dos caminhões HR e HD80.
Em uma década de operação, a fábrica já recebeu R$ 2,5 bilhões de investimentos totalmente
próprio da CAOA. As linhas operam com processos de alta tecnologia que garantem elevados
níveis de qualidade aos produtos brasileiros.
Entre outras áreas de atuação, a CAOA tem investido também nas áreas de Consórcios e em
lojas exclusivas para veículos Seminovos. Há 29 anos no mercado, o CAOA Consórcios se
consolida como uma força no mercado de imóveis e automóveis ao operar um plano de expansão
investindo em estrutura de atendimento e de crédito, mantendo planos atrativos e atendendo com
presteza os consorciados, parceiros e toda rede de Concessionárias, Hyundai, Ford e Subaru. A
CAOA conta, atualmente, com 130 Concessionárias, entre elas, 14 lojas exclusivas para venda de
veículos Seminovos.
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Responsável pelo reposicionamento da marca Hyundai no País, a CAOA consolidou significativos
investimentos nas áreas de marketing e pós-venda, conquistando excelentes patamares de
vendas e constante crescimento na participação de mercado. Como resultado desse trabalho, a
CAOA atingiu em 2017, pela primeira vez, o topo das duas pesquisas realizadas pela consultoria
J.D. Power, ratificando sua Qualidade no ato da Venda e nos serviços de Pós-Venda.
Saiba mais sobre o Grupo CAOA e seus produtos no site www.caoa.com.br.
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