
nhias do setor se dissipou. Diferen-
temente do que acontece com cane-
tas, camisetas, relógios, entre outros
produtos fabricados na Ásia, a ausên-
cia de marcas conhecidas (e reconhe-
cidas) pelos consumidores pesou con-
tra os chineses. As duas compa-
nhias, Chana e Effa, que apostaram
no Pais não colheram, nem de lon-
ge, os resultados esperados. A Cha-
na previa vender até 800 carros no
ano passado. Vendeu 352, menos
que a Effa, que tinha como meta co-
mercializar 200 unidades ao mês e
não passou de 487 até dezembro.

A Chana desembarcou no Brasil
em 2007, trazida pela importadora
Districar, responsável também pela
distribuição da marca sul-coreana
SsangYong no mercado nacional. No

portfólio, utilitários chineses de três
modelos distintos, a minivan Family,
a picape Cargo e o furgão Utility. O
objetivo da importação das mini-
vans era aproveitar a demanda por
veículos de entregas rápidas, forta-
lecida com a restrição de circula-
ção de caminhões nas grandes ci-
dades. Já a Effa trouxe ao mercado
brasileiro carros de duas companhias
chinesas - a Hafei, de utilitários, e
a Changhe, que fabrica o com-
pacto M-100, cujo preço, R$ 21,7
mil, logo o colocou como o carro
mais barato do País, superando o
Uno Mille, da Fiat. As metas de
vendas, tanto da Chana quanto da
Effa, não eram agressivas, mas mes-
mo assim não foram alcançadas.

"Não basta ter preço bom. Os veícu-
los precisam construir a marca e isso
demora no mínimo três anos", afirma
o consultor Eduardo Tomyia, da
BrandAnalytics. Além disso, diz ele,
uma marca de veículos precisa contar
com o famoso boca a boca e oferecer
uma boa rede de assistência técnica e
produtos de qualidade.

O M-100, por exemplo, recebeu
nota vermelha nos testes conduzi-



Os veículos chineses prometiam assustar seus
concorrentes no Brasil. Mas a estratégia de preço baixo
não seduziu os consumidores e as vendas não decolaram

dos pela revista Motorshow. Vendido
há três anos no Uruguai como Ideal
(por aqui o nome teve de ser trocado
pela semelhança com o Idea, da Fiat),
o modelo apresentou graves proble-
mas, como alto nível de ruído interno
e inconstância do volante na estrada,
na avaliação da revista. Apesar disso,
o carro passou pela homologação bra-
sileira para carros importados, que
inclui itens de segurança mundiais e

controle rigoroso de emissões de po-
luentes. Independentemente das crí-
ticas, o M-100 foi responsável por
metade da receita da Effa no Brasil.
As chinesas também sofreram com
os tortuosos caminhos para a impor-
tação para o Brasil. "A burocracia
das certifícadoras inibe a entrada de
importados no País,
o que acarreta au-
mento de custos e
demora na disponibi-
lidade para comercialização", comen-
ta Gabriel Pastore, advogado da Lira
& Associados, especializado em co-
mércio exterior para o setor automo-
tivo. Para completar, as marcas chi-
nesas foram apanhadas no contrapé
com a alta súbita do dólar. "Tudo fi-
cou mais complicado para elas", diz
André Beer, consultor especializado
no setor automotivo. "Tenho dúvidas
se é viável para as chinesas conti-

nuarem atuando no Brasil." O desa-
fio para as duas companhias agora é
redesenhar suas atividades por aqui.
A Effa tinha planos de investir este
ano US$ 50 milhões em uma fábrica
em Manaus e outros US$ 30 milhões
no Uruguai. Comandada pelo uru-
guaio Eduardo Effa e pelo brasilei-

ro Aroldo Cunha, a
companhia diz que
manterá os planos
de investimento.

Ambas, porém, terão que recons-
truir a imagem dos carros chineses
no Brasil. "Não se pode errar com
os primeiros clientes, pois eles pas-
sarão a imagem da empresa para a
frente", diz Tomyia. As dificulda-
des não desanimaram os chineses
em sua investida no País. A monta-
dora uruguaia Chery Mercosul tra-
rá para o Brasil o utilitário esporti-
vo Tiggo a partir de março.
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