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Novo HB20 se moderniza com recursos de segurança 
exclusivos no segmento de compactos 

 

• Modelo está mais seguro e moderno, oferecendo equipamentos inéditos em 
todas as versões 

• Na configuração Platinum Plus o pacote de segurança avançada SmartSense 
aumenta, com destaque para os assistentes de permanência e centralização 
em faixa (LKA e LFA) e assistente de ponto cego (BCA) 

• Toda a linha possui controle de estabilidade e tração (ESP e TCS) e seis 
airbags 

  

Jun. 04, 2022 – Além de um visual renovado e equipado com pacote tecnológico, o 
novo HB20 prioriza a segurança dos seus clientes ao acrescentar novas funções ao 
pacote SmartSense e novos equipamentos de segurança de série em todas as versões. 
O lançamento conta com recursos inéditos no segmento de compactos, entregando 
mais confiança e segurança aos futuros donos do modelo. 
 
SmartSense é o pacote de segurança avançada da Hyundai, que ganhou funções 
adicionais no novo HB20, algumas delas inéditas no segmento de compactos. Com 
essas novas funções, o novo HB20 é o veículo compacto que mais oferece itens de 
segurança ativa no seu segmento. 
 
Um dos destaques é a nova função de Assistente de Centralização em Faixa (LFA), que 
monitora a posição do veículo em relação a sinalização horizontal de trânsito e em 
relação ao veículo a frente e atua de forma autônoma no volante para manter o novo 
HB20 centralizado na faixa de rodagem, sempre como suporte ao motorista, que deve 
se manter atento e em condições de reagir as mudanças do trânsito todo o tempo. 
 
O LFA atua em conjunto e é uma extensão do Assistente de Permanência em Faixa 
(LKA), que emite sinais sonoros e eventualmente atua de forma autônoma no volante 
ao identificar que o carro está trocando de faixa de forma imprevista, para reduzir o risco 
de uma eventual colisão. 
 
Disponível na versão Platinum Plus, o Assistente de Tráfego Cruzado Traseiro (RCCA), 
ajuda a evitar colisões ao sair de ré de uma vaga, usando radares que detectam quando 
um obstáculo se aproxima, emitindo avisos sonoros e visuais e até mesmo aplicando os 
freios de forma autônoma, se necessário.  
 
O Assistente de Ponto Cego (BCA) usa sensores para indicar ao motorista a existência 

de veículos nos pontos cegos. Essa indicação é feita diretamente nos espelhos 

retrovisores externos. O BCA é uma função ativa, e, se necessário, pode 

automaticamente controlar o veículo, reduzindo o risco de colisão ao mudar de faixa. 

Outro alerta inédito é o de Saída Segura (SEW), que busca prevenir acidentes que 
podem ser causados por portas abertas quando outros veículos se aproximam. O 



 

sistema emite um aviso se um carro, ao se aproximar por trás, for detectado no momento 
que o motorista ou passageiro abra a porta para sair.   
 
Além disso, o Sistema de Alerta e Frenagem Autônomo (FCA), também presente na 

configuração Platinum Plus, atua na prevenção de acidentes, primeiro alertando o 

motorista com alertas visuais e sonoros sobre potenciais riscos à frente, reduzindo a 

velocidade automaticamente, e até mesmo parando completamente o veículo. Uma 

novidade do novo HB20, é que o FCA passa a detectar também ciclistas, além de 

pedestres e outros veículos adiante.  

Outros recursos disponíveis são o Alerta de Presença nos Bancos Traseiros (ROA), 

Detector de Fadiga (DAW), o Farol Alto Adaptativo (HBA) e o Monitoramento de Pressão 

dos Pneus (TPMS). 

Como equipamentos de série em todas as versões, o novo HB20 passa a contar com 

seis airbags, incluindo airbags laterais de cortina. Também fazem parte da lista freios 

ABS com EBD, controles de estabilidade e tração (ESP e TCS), sinalização de frenagem 

de emergência (ESS) e assistente de partida em rampa (HAC). Dentro da cabine, 

completam o pacote-padrão cintos de três pontos para todos os ocupantes, apoios de 

cabeça nos assentos dianteiros e traseiros com regulagem de altura, ISOFIX®, limpador 

e desembaçador do vidro traseiro, travamento automático das portas e do porta-malas 

a 20 km/h, trava de segurança para crianças nas portas traseiras e destravamento 

automático das portas, em caso de acidente.  

Sobre a Hyundai Motor Brasil/ Hyundai Motor Central & South Americas 
A Hyundai Motor Brasil está presente no país desde 2012, quando inaugurou sua fábrica em Piracicaba 
(SP). Com 2,8 mil colaboradores, é responsável pela fabricação e comercialização da família de veículos 
compactos HB20 e do SUV compacto Creta. A partir do Brasil, a marca coordena as operações comerciais 
para a região das Américas Central e do Sul e exporta para países vizinhos, como Argentina, Colômbia, 
Paraguai e Uruguai. Para saber mais sobre a Hyundai e seus produtos no Brasil, acesse 

www.hyundai.com.br. Acompanhe também o dia a dia da marca nas redes sociais: Facebook 

(www.facebook.com/hyundaibr), Instagram (www.instagram.com/hyundaibr) e LinkedIn 
(www.linkedin.com/company/hyundai-motor-brasil/mycompany), e no YouTube 
(www.youtube.com/hyundaibr). 

 
Sobre a Hyundai Motor Company 
Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company oferece uma ampla gama de veículos e serviços de 
mobilidade disponíveis em mais de 200 países. Empregando aproximadamente 120 mil colaboradores em 
todo o mundo, a Hyundai vendeu mais de 4,4 milhões de veículos em 2019. A empresa segue aprimorando 
sua linha de produtos com veículos que estão ajudando a construir um futuro mais sustentável, oferecendo 
soluções inovadoras para os desafios da mobilidade atual.  Por meio desse processo, a Hyundai procura 
implementar sua visão de "Progresso para a Humanidade" com soluções de mobilidade inteligentes que 
conectam as pessoas e propiciam um tempo de mais qualidade para seus consumidores. Mais informações 
sobre a Hyundai Motor Company e seus produtos podem ser encontradas 
em http://worldwide.hyundai.com  ou http://globalpr.hyundai.com  
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