




montadora asiáticas. A indiana Mahin-
dra, a coreana SsangYong e a uruguaia
Effa Motors vêm tentando passar pela
muralha representada pelas quatro gran-
des montadoras que. há décadas, domi-
nam o mercado brasileiro. Juntas, Fiat.
Volkswagen. Ford e General Motors
concentram quase 80% das vendas de
veículos no Brasil — nos Estados Uni-
dos, as três maiores detêm 50% das ven-
das. No final dos anos 90, essa concen-
tração atípica foi vista como uma opor-
tunidade para os demais fabricantes de
carros que começavam a chegar ao país.
Vários deles se estabeleceram, mas a
supremacia das quatro grandes jamais
foi seriamente ameaçada. Nomes como
Renault, Honda e Toyota se contentaram
com pequenas participações num mer-
cado de vendas crescentes. Pelo menos
nurn primeiro momento, essa parece ser
a estratégia das novas montadoras que
chegam ao país. E, ainda assim, as coi-
sas podem ser muito mais difíceis do
que o planejado. A Effa Motors, que
pertence ao empresário uruguaio Eduar-

do Effa, cruzou a fronteira em junho de
2008 com a meta de vender pouco mais
de 2 000 carros por ano. importados das
chinesas Hafei e Changhe. Sem contar
com uma rede própria de concessioná-
rias, a Effa passou a vender seus auto-
móveis em lojas multimarcas, junto com
modelos usados de outras montadoras.
A rede exclusiva começou a ser monta-
da há cerca de um ano — hoje são 36
lojas. Com críticas negativas no quesito
segurança, o compacto M l 00, principal
aposta da Effa para competir com os
modelos populares, encalhou nos pontos
de venda. Cerca de !00 unidades são

Juntas, Fiat, GM,
Volkswagen e Ford
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vendidas por mês. metade do que se pre-
via inicialmente.

Na ânsia de aproveitar o bom momen-
to do mercado automotivo brasileiro, que
deve se tomar o quarto maior do mundo
neste ano, ultrapassando o alemão, algu-
mas das montadoras recém-chegadas
acabaram cometendo falhas —- a princi-
pal delas foi subestimar o grau de sofis-
ticação e concorrência do mercado na-
cional. A indiana Mahindra chegou ao
Brasil cm dezembro de 2007 com planos
ousados: vender 5 000 unidades de seus
três modelos por ano — o equivalente ao
que a alemã BMW vende hoje no país.
Para isso, fez uma parceria com a em-
presa brasileira Bramont e instalou uma
linha de montagem em Manaus. O pa-
drão dos carros era indiano, sem nenhum
luxo. Mas o preço de sua SUV era de
Primeiro Mundo: cerca de 86 000 reais.
A combinação de um carro básico com
preço alto. como é de imaginar, não foi
exatamente um sucesso: em pouco mais
de dois anos, a Mahindra vendeu apenas
l 000 unidades no país. A coreana
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SsangYong viveu algo semelhante.
No Brasil desde 2001, a montadora
patinou durante cinco anos com ven-
das anuais na casa dos 100 veículos.
Tal desempenho pode ser colocado na
conta do portfólio defasado apresen-
tado pela empresa. "Os três modelos
que vendíamos aqui estavam há mais
de dez anos no mercado internacio-
nal", afirma Moshin Ibraimo, diretor-
gcral da Districar. empresa do grupo
português Tricôs, responsável pela
importação dos carros da marca
SsangYong. A renovação da linha,
que começou em 2006, deu novo fô-
lego às vendas — mas ainda não foi
suficiente para fazer com que a mon-
íadora coreana batesse as metas. No
ano passado, a SsangYong vendeu
2 000 unidades no Brasil, um terço do
objetivo estabelecido.

Para reproduzir aqui uma fração do
sucesso alcançado na China, tanto a
Chery quanto a JAC precisarão entre-
gar mais do que preços competitivos,
seu principal — e talvez único — di-
ferencial até agora. Há vários anos,
felizmente, o Brasil deixou de ser o
país das carroças. A competição au-
menta a cada dia, e isso tende a pres-
sionar os preços para baixo e a quali-
dade para cima. Além de contar com
12 montadoras instaladas — quanti-
dade semelhante à de Estados Unidos
e Japão —, o Brasil importa Í 6 mar-
cas, a maior parte de empresas euro-
peias, reputadas por seu alto índice de
qualidade. "A rná farna dos produtos
made in China ainda é um peso para
essas montadoras". afirma Slephan
Kecse. diretor da área automotiva da
consultoria Roland Berger no Brasil.
"A disputa será difícil." Na tentativa
de melhorar a imagem, a Chery defi-
niu uma estratégia semelhante à ado-
rada pela coreana Hyundai anos atrás,
A montadora oferece três anos de ga-
rantia para seus carros — na maioria
das montadoras. esse prazo é de, em
média, um ano. A JAC deve seguir a
mesma titica. Para essas empresas é
melhor estender a garantia — mesmo
que isso implique custos mais altos
— do que repetir as histórias de algu-
mas de suas antecessoras por aqui. •
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