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Depois de tirar dos Estados Unidos o posto de maior mercado de carros do mundo, a China 
reproduz a febre de adoração aos veículos e motores que contaminou os americanos na 
década de 50 
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GP de Xangai de Fórmula 1: cresce entre os chineses a paixão pelo automobilismo 
  
Nos anos dourados da expansão da economia americana após o fim da Segunda Guerra, os 
consumidores foram encorajados a gastar e boa parte deles decidiu fazer isso comprando 
carros. Começou ali o vício dos Estados Unidos pelo automóvel, produto que marcaria o 
mercado de consumo e o estilo de vida do século 20. Comportamentos foram forjados com 
base no carro. Multiplicaram-se as lanchonetes drive-thru, os ídolos motorizados, como James 
Dean, e canções como Route 66, um hino de louvor à autoestrada que corta os Estados 
Unidos. Tudo isso junto criou uma cultura de adoração ao automóvel que, mesmo abalada pela 
crise econômica e pelas pressões ambientalistas, sobrevive até nossos dias. 
 
Mas os especialistas começam a se perguntar se os Estados Unidos do século 21 ainda será a 
grande pátria do automóvel. Pela primeira vez na história, a China assume a posição de maior 
mercado de carros do mundo. Neste ano, deverão ser vendidos 12 milhões de veículos no país, 
ante 10,5 milhões nos Estados Unidos. E assim como aconteceu com os americanos há mais 
de meio século, os chineses estão apaixonados pelo estilo de vida sobre quatro rodas. 
 
"Ano a ano, a cultura automotiva se torna mais forte entre eles", diz Michael Dunne, diretor do 
escritório em Pequim da consultoria americana J.D. Power and Associates. Em nenhum outro 
momento da história uma frota de veículos cresceu tanto num período tão curto. Para 
desespero dos ativistas contra o aquecimento global, entre 1995 e 2005 a frota particular de 
veículos na China aumentou mais de dez vezes, chegando a 13,8 milhões de unidades. Ao fim 
de 2008, eles já eram quase 20 milhões. 
 
O impacto no comportamento da população é visível. Assim como acontece no Ocidente, 
muitos chineses começaram a usar o carro para ir aos shoppings das grandes metrópoles ou 
para viajar ao campo nos fins de semana. Drive-thru, postos de gasolina, estacionamentos e 



clubes de carros nascem e proliferam numa velocidade espantosa. Revistas especializadas e 
lojas de acessórios para carros surgem às centenas e, desde 2004, o país é sede de uma 
corrida de Fórmula 1, o GP de Xangai.  
 
Cerca de 80% dos chineses que compram carros são proprietários de primeira viagem 
(ante 20% no Ocidente). Em geral, os novos consumidores são jovens que até então usavam 
bicicletas para passear e trabalhar, pouparam por um bom tempo e pagaram à vista por seu 
automóvel. A preferência nacional é por carros grandes - um poderoso símbolo de status e 
ascensão social na China - com assentos confortáveis e design relativamente conservador. Nas 
cidades, os sedãs de luxo são os favoritos - um dos mais vendidos é o Buick Excelle. Nas zonas 
rurais, microvans como as fabricadas pela montadora chinesa Wuling são as preferidas. 
"Depois de comprar uma casa, ter um carro é pelo que os chineses mais anseiam", disse a 
EXAME Jessica Lo, diretora do China Market Research Group (CMR). 
 
A ascensão do país para principal mercado da indústria automobilística tem feito com que as 
montadoras se adaptem aos desejos do consumidor chinês. O painel de instrumentos do novo 
Fiesta, da Ford, tem formato e comandos parecidos aos de um telefone celular para agradar a 
seu público-alvo, os chineses entre 20 e 30 anos. O sedã de luxo Série 5 da BMW vendido na 
China vem com mais espaço para as pernas na parte traseira - seus donos preferem se sentar 
ali, deixando a direção para um motorista. Diante do sucesso do modelo, em novembro a BMW 
anunciou que pretende abrir uma segunda fábrica no país até 2012, com investimento de 732 
milhões de dólares. "Muitas empresas internamente chamam a China de emergente, mas isso 
mostra uma percepção errada: o país já é o maior dos mercados e as empresas precisam lidar 
com isso", diz Lo. 
 
A posse de carros na China não era permitida até 1979. Os únicos veículos motorizados a 
circular nas ruas eram ônibus e carros oficiais. Ter um automóvel era um símbolo exclusivo de 
poder, privilégio permitido a poucos. Meses depois do início das reformas econômicas que 
transformaram a China num híbrido de socialismo e capitalismo, a compra de automóveis foi 
permitida. Mas os preços proibitivos faziam com que só uma elite rica conseguisse ter acesso 
ao bem. Na época, boa parte da população tinha um salário médio de 50 yuan (menos de 8 
dólares), o que tornava até a bicicleta um luxo. 
 
Em 1985, apenas 60 pessoas em Pequim eram donas de carros particulares. Os automóveis 
eram tão raros que, na época, uma limusine preta era estacionada na frente da Cidade 
Proibida para que recém-casados tirassem fotos a seu lado. A situação começou a mudar em 
2001, quando uma conjunção de fatores como o aumento da produção das montadoras locais 
e o surgimento da classe média fez com que as vendas do mercado interno explodissem. 
 
Durante a crise, as vendas de carros desaceleraram na China. O mercado de automóveis 
fechou com alta de 6,7% nas vendas, resultado ruim para uma indústria que vinha crescendo, 
em média, 20% ao ano. Em 2009, para elevar a demanda, o governo de Pequim anunciou um 
plano de estímulo que incluiu corte de impostos para a venda de veículos com motor de até 
1,6 litro, redução no preço da gasolina e do diesel e subsídio para os camponeses substituírem 
seus carros antigos. Os consumidores responderam bem ao pacote e o mercado deve fechar o 
ano com alta de mais de 20%. Um indicador da retomada dos negócios foi o Salão do 
Automóvel de Xangai, realizado em abril. 
 
A área de exibição do evento cresceu 20%, chegando a 170 000 metros quadrados. Com isso, 
ultrapassou os salões de Detroit e de Genebra pela primeira vez por esse critério. Em termos 
de prestígio, Xangai também vem ocupando um lugar de destaque. Cada vez mais, as 
montadoras escolhem o salão chinês para lançamentos. Na última edição, 13 novos modelos 
estrearam mundialmente em Xangai. 
 
O aumento de carros nas ruas da China significou também a chegada de problemas. As 
estradas e as ruas de muitas cidades não foram construídas para aguentar o crescente fluxo 
de carros. Apesar dos esforços do governo para melhorar a infraestrutura urbana, os 
congestionamentos hoje fazem parte do dia a dia. O tráfego intenso também tornou o ar ainda 



mais irrespirável em muitas metrópoles. Em Xangai, 80% da poluição do ar urbano é emitida 
por carros. A educação no trânsito ainda não se incorporou ao modo de vida dos chineses. 
 
Em 2008, mais de 70 000 pessoas morreram em acidentes de carro, um recorde na história do 
país. Muitos dos desastres estão relacionados ao consumo de bebidas. Somente no primeiro 
semestre de 2009, o total de motoristas multados por dirigir alcoolizados subiu quase 10% em 
relação ao mesmo período de 2008. "Nossas pistas se tornaram as mais perigosas do mundo. 
Com 3% do total da frota global de veículos, a China responde por 16% das mortes no 
trânsito", afirmou um editorial recente do jornal estatal China Daily. Trânsito infernal e 
acidentes são velhos conhecidos do Ocidente. Agora, a história, com todos os seus contornos, 
se repete do outro lado do mundo.   
 
Fonte: Exame. Disponível em: <http://portalexame.abril.com.br>. Acesso em: 17 
dez. 2009. 


