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Ao mesmo tempo em que o mun-
do teme uma invasão de carros
chineses, as montadoras do país
parecem mais preocupadas em
atender o assustador crescimento
de seu mercado interno. A China
já fabrica 13 milhões de carros
por ano, em um mercado que
cresceu 12% no primeiro trimes-
tre. As projeções indicam uma
expansão de 1,5 milhão de carros
a mais por ano, ou o equivalente a
metade da produção brasileira.

Mas mesmo para os mais céti-
cos com relação aos carros chine-
ses, é possível perceber diversos
fatores que movem a China a pro-
duzir carros cada vez melhores e
mais competitivos nos mercados
ocidentais.

Ao contrário do que pode se
pensar, essa mudança está acon-
tecendo de dentro para fora. É a
realidade de produção e consumo
domésticos da China que começa
a resolver problemas de qualida-
de, segurança e poluição, que
impedem o avanço desses carros
sobre mercados como o Brasil.

A indústria chinesa está ga-
nhando escala rapidamente, à
medida em que o governo pro-
move fusões de fabricantes e que
o mercado interno cresce em
ritmo acelerado. Só o Changhan
Group, formado em outubro de
2009, atingiu uma produção de
1,8 milhão de unidades em 2009.
O grupo une as marcas estatais
Hafei, Changhe e Chana e as joint
ventures de fabricação de carros
Volvo, Mazda e Suzuki.

É consensual entre as monta-
doras chinesas que o mercado lo-
cal começa a sofrer um processo
de amadurecimento, que levará
inevitavelmente a um aumento
dos padrões de consumo. “Não
temos que convencer apenas os
estrangeiros de que nossos carros
têm qualidade; precisamos con-
vencer também os próprios chi-
neses”, diz Shaodong Jia, vice-
diretor geral da subsidiária de ex-
portações da Brilliance Auto.

O diretor de marketing da
montadora Great Wall, Steven
Wang, diz que o potencial do
mercado chinês está no baixo
número de carros por habitantes.
“São apenas 38 carros para cada

mil, contra 400 no Japão”, calcu-
la. “Mesmo que cresçamos só
para cem carros por mil habitan-
tes, são muitas fábricas.”

Indústria de máquinas agrí-
colas que migrou para os auto-
móveis em 1996, a Great Wall
mudou mais uma vez seu alvo,
das picapes comerciais para os
carros populares, para tentar
abocanhar o mercado do pri-
meiro carro. Pelo menos pelos
próximos dez anos, para Wang,
o que vai puxar o crescimento do
mercado chinês são os consumi-
dores comprando o primeiro au-
tomóvel de suas vidas. “Até três
anos atrás, ter um carro na Chi-
na era uma honra; hoje é uma
necessidade”, diz Jia.

A Great Wall afirma até ter
dificuldades mercadológicas
por oferecer carros populares
com mais qualidade que suas
concorrentes chinesas. “Não te-
mos lucro nessa categoria, por-
que esse cliente hoje ainda olha
só para o preço, e não para qua-
lidade ou segurança.”

Associada a carros extrema-
mente baratos, a indústria auto-
motiva chinesa poderá ter mais
sucesso no Ocidente com mode-
los médios do que com os popu-
lares. “Só os custos ligados ao
frete de um carro chinês para o
Brasil chegam a R$ 8 mil, o que
impede que um veículo de pas-
seio chegue por menos de R$ 22
mil”, calcula o empresário brasi-
leiro Sérgio Habib, que está le-

vando a marca chinesa JAC para o
Brasil. A estratégia para entrar no
país foi traçada seguindo essas
avaliações, e não está baseada em
preços ultracompetitivos.

Enquanto isso, a importadora
CN Auto traz ao país uma linha
de picapes Towner com preço
inicial de R$ 21,5 mil, um SUV e
um modelo de passeio da Great
Wall. ■ O repórter viajou a convite
da CN Auto

Amadurecimento do consumo doméstico move fabricantes a investir na qualidade para atingir padrão global
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Porsche realiza recall preventivo de
11.324 unidades do modelo Panamera
Segundo a montadora alemã o motivo é um possível risco nos
cintos de segurança, quando o assento sofre um deslocamento
extremo várias vezes seguidas. A Porsche pediu a seus clientes
que passem por sua concessionária para reparar o possível defeito.
“É um serviço preventivo e gratuito”, acrescentou a fonte.
“Até agora não houve nenhum acidente”, disse ainda.

Mark Elias/Bloomberg

Mercado interno torna carro chinês
mais competitivo nas exportações

Hoje, os veículos comerciais,
segmento em que o acabamento
pesa menos na decisão de compra,
são um grande filão de exportação
dos chineses. Os principais
mercados externos são países
em que a indústria automobilística
é pouco desenvolvida ou
inexistente, como Oriente Médio,
norte da África, Sudeste Asiático
e ex-repúblicas soviéticas.
A colaboração com parceiros
e importadores de outros países,

quando decidem partir para o
mercado externo, também ajuda
as montadoras chinesas a melhorar
os produtos que oferecem dentro
de casa. O exemplo mais clássico,
que vale para diversas companhias,
é o da adequação dos motores
às especificações de segurança e
emissão de poluentes do Ocidente.
A cooperação para atingir esses
regulamentos capacita as fábricas
a produzir carros melhores,
independentemente do mercado

Apetite por exportações melhora qualidade dos

Peter Harmsen/AFP

“Não temos que
convencer apenas
os estrangeiros
de que nossos carros
têm qualidade;
precisamos convencer
também os próprios
chineses

Até três anos atrás,
ter um carro na China
era uma honra; hoje
é uma necessidade

Shaodong Jia,
vice-diretor-geral da subsidiária

de exportações da Brilliance Auto

Linha de montagem
da Lifan, na China:

crescimento nas vendas
de 150% de 2008

para o ano passado
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Mitsubishi volta a registrar lucro e anuncia
acordo com PSA em modelo esportivo
A quarta maior montadora nipônica fechou o ano fiscal 2009-2010 com
um lucro líquido de 4,75 bilhões de ienes (US$ 50 milhões), um bom
resultado na comparação com o prejuízo líquido de 54,88 bilhões de
ienes do exercício anterior. A Mitsubishi Motors anunciou um acordo com
o grupo francês PSA Peugeot Citroën para lançar na Europa, a partir de
2012, um utilitário esportivo compacto, disponível também na versão 4x4.

ELETRÔNICOS

Vendas de LCD no Japão levam Sharp
a registrar lucro no primeiro trimestre
O grupo japonês anunciou que voltou a ser rentável no ano fiscal 2009-
2010, com um lucro líquido de 4,4 bilhões de ienes (US$ 46,7 milhões).
No exercício 2008-2009, a Sharp registrou um déficit líquido de
125,8 bilhões de ienes, afetada pela recessão mundial. As medidas de
economia reduziram as perdas mês após mês, até que os resultados
negativos ficaram para trás ao fim do trimestre terminado em março.

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Lifan corre para se
adaptar ao etanol

A CAMINHO DO OCIDENTE

Apesar de focada no mercado doméstico, a indústria automobilística 
chinesa passa por um processo de amadurecimento que resulta em 
melhoria de qualidade e segurança, motivado pelos seguintes fatores:

CONSOLIDAÇÃO
O governo chinês está promovendo fusões entre suas dezenas de montadoras, gerando empresas 
mais fortes e forçando as concorrentes independentes a ganhar competitividade

1

2

AMADURECIMENTO DO MERCADO INTERNO
Várias fabricantes apontam que o crescimento do mercado interno chinês se converte, aos poucos,
em um aumento do padrão de consumo dos compradores de automóveis. Melhorando seus carros para 
atender essa mudança, as montadoras fazem carros mais competitivos também para a exportação

3

PARCERIAS
A política chinesa de exigir que as multinacionais fabriquem carros em joint venture com companhias 
locais está dando resultados. Os padrões de qualidade e o conhecimento das montadoras estrangeiras 
estão sendo aplicados agora aos carros chineses. Além das joint ventures, há várias parcerias 
tecnológicas entre chinesas e montadoras de fora

4

MARCA
Aos poucos, as montadoras chinesas percebem que precisam zelar por suas marcas no exterior.
Em vez de tentar mandar carros para mercados maduros imediatamente e de aceitar parcerias com 
importadores pouco confiáveis, essas indústrias entenderam que precisam ter cautela para gerar 
confiança em suas marcas no exterior

5

DESIGN
Os modelos chineses que imitam sem pudor o desenho dos carros importados ainda proliferam, 
mas começam a perder espaço na estratégia das indústrias interessadas em exportar.
Elas preferem fazer um novo design, muitas vezes com estúdios de renome, temendo serem 
impedidas de acessar mercados externos
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AS PREVISÕES DE PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DAS MONTADORAS CHINESAS CRESCEM
MAIS RÁPIDO QUE A PRÓPRIA ECONOMIA DO PAÍS, EM MIL UNIDADES

Great Wall PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO
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GANHO DE ESCALA
A consolidação e a alta nas vendas estão permitindo que as fabricantes invistam em maquinário 
melhor, qualificação da mão de obra e laboratórios de desenvolvimento e controle de qualidade

produtos

Motor de modelos montados na
fábrica da Effa no Uruguai
enfrentariam problemas técnicos

Os carros da marca chinesa Li-
fan montados na fábrica inau-
gurada na semana passada no
Uruguai só devem chegar ao
Brasil em 2011. A despeito do
anúncio de que os veículos che-
gam ao mercado brasileiro em
maio ou junho deste ano, os en-
genheiros chineses ainda traba-
lham para adaptar os motores
para a gasolina brasileira, com
até 25% de álcool anidro.

A fábrica de SKD (montagem
de veículos com kits de peças
importadas) que desde o último
dia 21 finaliza os modelos Lifan
320 e 620 na região de Montevi-
déu está pronta, mas ainda le-
vará alguns meses para exportar
carros ao Brasil.

Cerca de 85% da produção de
cinco mil carros por ano da uni-
dade uruguaia é voltada ao mer-
cado brasileiro, segundo anun-
ciou na semana passada a Effa
Motors, importadora nacional
de carros chineses pertencente
à fábrica. “A unidade está pron-
ta, mas estamos enfrentando
problemas técnicos para adap-
tar os motores”, disse o gerente
de vendas da Lifan, Alec Wu.

O motor adaptado está em
testes, que devem levar até o fim
do ano ou o início de 2011, disse

Wu durante a Autochina 2010, o
Salão do Automóvel de Pequim,
que ocorre nesta semana.

A fábrica inaugurada no uru-
guai vai montar os carros com
as peças da China. A capacida-
de, de 5 mil veículos por ano,
poderá dobrar para 10 mil por
meio de uma joint venture que o
empresário uruguaio Eduardo
Effa negocia com a Lifan, diz
Wu. “Mas não há nada fechado,
apenas negociações”, disse.

A Lifan, assim como várias
montadoras chinesas, aposta no
modelo de CKD (construção
com itens completos para um
carro) ou SKD (kits incomple-
tos) para driblar taxas de im-
portação de carros prontos em
países emergentes. Entre plan-
tas próprias e de importadores
parceiros, a Lifan tem hoje seis
unidades deste tipo,na Rússia,
Irã, Vietnã, Azerbaijão, Etiópia e
agora no Uruguai.

A parceira com os importa-
dores para as fábricas de mon-
tagem, como a Effa, também
são comuns. “Especialmente
em mercados de regulação mais
rígida, como o Brasil, é impor-
tante entrar com alguém que
conheça esses meandros”, ex-
plicou o executivo da Lifan.

Exportando apenas há cinco
anos, a Lifan registrou um cres-
cimento global de vendas de
150% entre 2008 e 2009. ■ L.S.

Com previsão para
entrar no mercado
brasileiro em
maio ou junho,
engenheiros chineses
tentam adequar
a motorização dos
veículos ao teor
de 25% de álcool
na gasolina

de destino. “Nossa filosofia é fazer
o melhor carro chinês para os
chineses, e as parcerias no exterior
com certeza nos ajudam nisso”,
explica Alec Wu, gerente de
vendas internacionais da Lifan.
A Great Wall, por exemplo, investiu
na construção de um laboratório
de controle de emissões capaz
de colocar seus carros na
especificação de emissão de
poluentes Euro5, enquanto na
China a regulamentação mais

rígida é a Euro4, exigida apenas
em Pequim e Xangai.
Já a Brilliance Auto está se valendo
de sua joint venture com a BMW
e fabrica seus sedãs dentro do
mesmo galpão, compartilhando
parte da linha de produção. O
comando de ambas as linhas está a
cargo de um executivo alemão da
BMW. “Em três anos nossos carros
terão a mesma qualidade de um
BMW”, prevê o diretor geral da
Brilliance Auto, Yongjing Yang. L.S.

SEM FRONTEIRAS

85%
é a previsão de vendas no
mercado brasileiro dos carros
da Lifan em produção na fábrica
da montadora nos arredores de
Montevidéu, no Uruguai.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 30-31.
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