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A China transformou-se em um dos maiores produtores de automóveis do planeta e agora 
prepara-se para entrar na era dos carros limpos. isso está mudando a face do país mais 
populoso da Terra. E também da indústria mundial 
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Desde que Karl Benz inventou o primeiro veículo com motor movido a petróleo, isso lá se vão 
124 anos, nunca na história do automóvel viu-se algo parecido com o que está acontecendo na 
China. Há um salto gigante no número de carros que saem de suas montadoras. Em 2009, as 
fábricas chinesas produziram 9,2 milhões de carros (incluindo caminhões e ônibus, o número 
sobe para 13,7 milhões). Trata-se de uma marca 48% maior do que a produção do ano 
anterior. Há duas décadas, veículos produzidos no país mal somavam 5,5 milhões de unidades 
a cada doze meses. Desde então, a frota nas ruas e estradas chinesas multiplicou-se por sete. 
Parece muito? Pois a julgar pelas vendas do primeiro semestre deste ano, o total de veículos 
novos entregues às concessionárias em 2010 deverá girar em torno de 16 milhões de 
unidades. E vertiginosos 25 milhões em 2015. Só nas duas maiores cidades chinesas, Pequim 
e Xangai, entram em circulação cerca de mil automóveis por dia. O resultado dessa virada em 
direção aos automóveis é que hoje, das dez metrópoles mais poluídas no planeta, nove ficam 
na China.  
 
Para incentivar o uso de automóveis mais limpos, em junho o governo chinês decidiu abrir a 
carteira. Em 13 cidades do país – Pequim e Xangai incluídas – foi criado um subsídio de pouco 
mais de R$ 15 mil para quem comprar carros elétricos ou híbridos. Até o final do ano que vem, 
a meta é produzir meio milhão destes veículos movidos a bateria. Duas vezes mais do que 
deverá circular nos Estados Unidos. E isso é só o começo. Praticamente todos os fabricantes 
que se instalaram na China correm para produzir carros verdes, de olho em um potencial de 
crescimento vasto. Com uma poupança interna estimada em US$ 7,2 trilhões, no início de 
maio, o país mais populoso do mundo ainda tem um volume de carros per capita modesto. 
Apenas 80 pessoas em mil possuem um automóvel. No Brasil, há um veículo para cada quatro 
habitantes. Oito em dez, nos Estados Unidos. “A eletrificação dos carros acontecerá muito 
antes do que as pessoas imaginam”, disse a Época NEGÓCIOS Henry Li, diretor de exportações 
da montadora BYD. “Por causa da poluição nas nossas grandes cidades e do preço do petróleo, 
cada vez mais alto para um país que consome 3,4 milhões de barris por dia, automóveis 
movidos com energia limpa tornaram-se uma oportunidade para ontem.”  
 



Ainda há questões a serem resolvidas para que isso aconteça no curto prazo. É preciso criar 
uma infraestrutura com estações de recarga. Inclua-se nessa conta o custo das baterias, que 
ainda é elevado. Existe o problema da própria geração de energia que, na China, vem em boa 
parte do poluente carvão. Não por acaso, a BYD está construindo uma nova fábrica para 
baterias na província de Shaanxi que será movida a energia solar. “A China está investindo 
bilhões nessa nova tecnologia e pode acabar liderando a mudança para carros elétricos em 
todo o planeta”, diz Nick Reilly, presidente da General Motors na Europa.  
 
Um exemplo de como China e eletrificação dos automóveis são coisa séria foi a parceria 
firmada em março deste ano entre a alemã Daimler-Benz e a chinesa BYD. “É um acordo entre 
companhias complementares”, diz Wang Chuanfu, presidente da montadora chinesa. 
“Aprenderemos a fazer carros melhores com eles e, em troca, daremos a tecnologia que 
permitirá massificar carros movidos a baterias”, diz Chuanfu. A meta será fazer um carro 
compacto e não poluente. Desconhecida há uma década, a BYD chamou a atenção de uma 
raposa do mundo das finanças: o americano Warren Buffett. Chuanfu foi definido por Charlie 
Munger, conselheiro de Buffett, como “uma combinação de Thomas Edison com Jack Welch, o 
ex-presidente mundial da General Electric”. Como Edison, o chinês seria um gênio para 
resolver problemas técnicos. De Welch, teria a mesma capacidade para fazer as coisas 
acontecerem.  
 
Diante de tais credenciais, Buffett despachou outro parceiro, David Sokol, para encontrar-se 
com o chinês com óculos de aro de metal. Ele colocou US$ 230 milhões na mesa e levou quase 
10% das ações da BYD. As ambições de Chuanfu são enormes. Em 2025 quer, simplesmente, 
que a BYD seja a maior montadora global. Como cartões de visita, apresenta o híbrido F3DM, 
que roda 100 quilômetros com bateria, e o e6, 100% elétrico, com autonomia de 320 
quilômetros. São os primeiros modelos com energia limpa desenvolvidos por sua marca. Com 
os incentivos do governo, os chineses poderão levar um F3DM para casa por R$ 23,2 mil, 
preço na China de um automóvel médio. Com a qualidade de um Mercedes compacto e preço 
bem menor, dá para ver qual é o horizonte que a BYD está mirando.  
 

 
 



 
 
O mais impressionante é ver a velocidade como tudo aconteceu para Wang Chuanfu. No final 
dos anos 70, pouco antes de Shenzhen, então uma quase aldeia no Cantão a poucos 
quilômetros de Hong Kong, ser designada a primeira Zona Econômica Especial da China, 
Chuanfu e sua família viviam de cultivar a terra. O que colhiam mal dava para colocar comida 
na mesa. Para abrir seu primeiro galpão industrial, em 1995, ele tomou emprestados US$ 300 
mil de parentes. Fabricava baterias para brinquedos. Logo, descobriu uma oportunidade e 
tanto com os telefones celulares, que exigiu mais investimento e novas fórmulas para as 
pilhas. Depois, comprou uma montadora estatal que ia mal das pernas, fez um acordo de 
tecnologia com a japonesa Mitsubishi e copiou – mal e porcamente – carros da Toyota, que 
vendia bem mais baratos, aproveitando as vantagens de competição da China. Hoje tem 11 
fábricas e emprega 130 mil funcionários. “A linha de montagem da BYD que conheci é imunda, 
com óleo por todos os lados e muita bagunça”, conta um executivo do setor automotivo que 
visitou as instalações em Shenzhen.  
 
Mas o que fez uma empresa dessas transformar-se em uma espécie de Cinderela do mundo 
dos automóveis? A resposta: as baterias de íon de lítio que produz. Quando a matriz 
energética dos automóveis começou a se deslocar do petróleo para a eletricidade, ninguém no 
mundo tinha a capacidade de fazer acontecer que Chuanfu e seu pessoal possuíam. Nesse 
embalo, a sigla para Build Your Dreams (Construa seus sonhos) quer muito mais. No ano 
passado, a montadora vendeu cerca de 400 mil automóveis. Espera chegar a 800 mil unidades 
até o final de dezembro deste ano. Para muitos, os alemães da Daimler-Benz miraram no que 
não viram e acertaram em cheio. Segundo um estudo da consultoria americana J.D. Power, a 
China concentrará 25% dos automóveis movidos a bateria no planeta. Uma boa razão para 
isso é que se é escasso em petróleo, o território do país praticamente monopoliza a produção 
de minerais, como o lantânio, o tébio e o neodímio, fundamentais para a fabricação das 
baterias. “Veículos com tecnologia limpa serão fundamentais para o futuro de nossa indústria 
nos próximos dez anos”, diz Wan Gang, ministro de Ciência e Tecnologia.  
 
Diante de oportunidades colossais para ganhar dinheiro, claro que os fabricantes chineses 
estão entre os mais agressivos do mundo quando vão às compras. Não por acaso, a local 
Geely, fundada há apenas 14 anos, acabou de arrematar a Volvo. Em agosto, terminou de 
pagar US$ 1,8 bilhão pela marca. Para não perder tempo, já nomeou um novo presidente para 
a marca sueca – o alemão Stefan Jacoby, que comandava as operações da Volkswagen nos 
Estados Unidos. Na sua pauta está vender 150 mil automóveis na China dentro de três anos. 
No ano passado, apenas 15 mil modelos da Volvo foram comercializados no país. Para chegar 
lá, seu presidente, Li Shufu, pretende erguer em Pequim uma fábrica com capacidade de 
construir 300 mil automóveis, boa parte movida com baterias. Segundo um levantamento da 
Universidade de Windsor, no Canadá, nos últimos dois anos foram investidos US$ 13,8 bilhões 
para erguer novas linhas de montagem na China. “A China tornou-se a bola da vez do 
mercado automotivo global”, afirma o estudo.  
 



Com tanta novidade no agora maior mercado de automóveis do planeta, quase nove em cada 
dez compras de automóvel ainda são fechadas à vista pelos chineses. “Muitas vezes os 
compradores vão à concessionária com o dinheiro em sacos de papel”, diz o empresário 
brasileiro Sergio Habib, que lançará no Salão do Automóvel de São Paulo, no final de outubro, 
os carros da chinesa JAC. E coloque sacos de papel nisso. Na China, a maior nota em 
circulação é a de 100 yuans, rosada e com o retrato de Mao Tsé-Tung. Vale cerca de R$ 26. 
“Na próxima década, serão os empréstimos que manterão esse mercado chinês em alta”, 
afirma Yale Zhang, diretor da consultoria financeira CSM Asia, baseada em Xangai. No Brasil, 
dois terços das compras de carros são a prazo. Nos Estados Unidos, considerados a pátria do 
crédito, as vendas a prazo somam 85% dos negócios fechados.  
 

 
 
 

 
 
Mas os chineses esperam virar rapidamente esse jogo. A fórmula será emprestar a 
consumidores e concessionárias que, hoje, dificilmente conseguem os recursos nos bancos. 
“Eu adoraria ter um utilitário esportivo, mas ainda não tenho dinheiro suficiente para isso, nem 
com ajuda da minha família”, afirma Shai Yang, professora residente em Pequim. Shai acabou 
de tirar sua carteira de habilitação e agora pretende investir 50 mil yuans, o equivalente a 
cerca de R$ 13,5 mil, para comprar o primeiro automóvel de sua vida. Como ela, 80% dos 
chineses que decidem comprar um automóvel jamais tiveram um na garagem. Isso ajuda a 
explicar a profusão de manobras arriscadas e barbeiragens nas ruas e estradas do país.  
 
A China tem atualmente 94 montadoras e 13 mil concessionárias de automóveis. Diante de um 
quadro assim, para esvaziar os estoques não resta outra alternativa senão queimar margem 



de lucro, o que deixa o ganho por veículo bem menor do que nos Estados Unidos. “Na China, o 
preço médio de um carro é US$ 17,5 mil, 60% do valor de um automóvel no mercado 
americano”, afirma Tim Dunne, da consultoria J.D. Power. Praticamente não há carros usados 
em cidades como Pequim e Xangai. “Quase todos os seminovos de Pequim vão para as 
províncias mais pobres, como Shenyang ou Hebei”, diz Liu Par, vendedor da marca local 
Brilliance. Tudo isso, claro, cria um cenário bem mais complicado do que em outras regiões do 
mundo, onde a concorrência é menor, há dinheiro para crédito e um mercado com mais 
opções de venda. “Não existe lugar no mundo no qual a concorrência seja tão rude como na 
China”, disse a Época NEGÓCIOS o chinês Yongjing Yang, diretor-geral da Brilliance.  
 
Há poucas semanas, Yang andava com um problemão: praticamente todos os engenheiros do 
seu departamento de pesquisa e desenvolvimento tinham sido contratados pela rival Geely, 
com “propostas irrecusáveis”, segundo conta. A saída? Tentar recrutar funcionários de marcas 
concorrentes e também formar mais gente competente. Yang viu a revolução que transformou 
a China em potência automotiva desde o começo. Chegou à usina da Brilliance, em Shenyang, 
há três décadas. Tinha 17 anos, recém-formado em um curso para técnicos. Nessa época, a 
China era um país pobre e devastado. No final dos anos 50, uma política de desenvolvimento 
criada por Mao Tsé-Tung, o Grande Salto para a Frente, deu com os burros n’água. Em vez de 
fazer a economia crescer, gerou escassez de comida e 20 milhões de mortos de fome. Logo 
depois, veio a Revolução Cultural, e o resultado foi ainda mais devastação e mais pobreza. 
“Naqueles tempos, nosso país não tinha estradas, muito menos tecnologia. O que saía dos 
nossos galpões era uma versão do Jeep, montada à mão”, diz Yang. “Mas, depois da abertura 
econômica, viramos o jogo e, agora, queremos ir muito mais longe.”  
 
E se depender de Yang, não será mais como piada, como em 2006, quando a Brilliance tentou 
vender um de seus modelos, o BS6, na Europa. Para homologá-lo, a empresa teve de 
submetê-lo a um crash-test. Foi um vexame. O filme que mostra o sedã literalmente 
desmanchando-se vergonhosamente, depois do teste de impacto, a 64 km/h, virou hit no 
YouTube. E, claro, o BS6 foi reprovado. “Aprendemos rápido com os nossos erros”, diz Yang. A 
primeira providência, segundo ele, foi ter humildade para pedir ajuda – no caso de Yang, à 
alemã BMW. Sob supervisão da montadora bávara, 70 componentes do carro foram 
modificados. Ele ganhou razoáveis três estrelas quando foi submetido a uma nova avaliação na 
Europa. Os parceiros europeus também ajudaram a desenvolver o ateliê de pintura. Os chassis 
de novos modelos, como o M3 e o FSV, foram concebidos pela Porsche e pela Lotus, duas 
referências mundiais. “Não é por acaso que o slogan do nosso novo sedã é ‘carro europeu com 
preço camarada’”, diz Yang. “Pode acreditar. Dentro de poucos anos, seremos a BMW com 
sotaque chinês.”  
 
Para não correr riscos semelhantes em sua primeira investida internacional, a Great Wall 
decidiu fazer uma expansão mais cautelosa. Fundada no início da década passada em Baoding, 
cidade a uma hora e meia de trem de Pequim, a montadora usou uma estratégia capitalista 
para crescer. Em 2003, fez um IPO na bolsa de Hong Kong e amealhou US$ 450 milhões. O 
dinheiro serviu para construir, entre outras melhorias, uma linha de montagem, além de pista 
de testes, um laboratório de emissões e outro de colisões, que estão entre os mais modernos 
do país. Especula-se que em 2012 os primeiros modelos chegarão ao mercado europeu por 
preços em torno dos US$ 13 mil, com estilo, mecânica e equipamentos decentes. E cada vez 
mais baratos.  



 
 
 

 
 
“Os chineses estão comprando estilo da Itália e engenharia da Alemanha, e podem se 
transformar em consumidores mundiais”, diz Jean Jennings, executiva da revista americana 
Automobile Magazine. Hoje, um bom pedaço dos negócios da italiana Pininfarina, um dos mais 
badalados estúdios de design do planeta, está na China. A Chery encomenda seus motores da 
austríaca AVL. Parceira da Volks e da GM, a SAIC foi às compras e adquiriu 51% das ações da 
coreana SsangYong, em 2004. Um ano depois, rachou a quase falida MG Rover com a Nanjing, 
outra montadora local.  
 
Comprou os projetos dos modelos 25 e 75. Não satisfeita, desmontou as linhas de produção de 
um dos florões da indústria automotiva britânica e levou-as de navio para a China. Bem ao 
estilo local, a empresa foi rebatizada Roewe, um nome mais fácil de pronunciar em mandarim. 
“Aprendemos muitas lições com os engenheiros ingleses que vieram a Xangai nos ensinar a 



fazer carros bons”, diz Yang Hong Hai, diretor sênior da SAIC. Claro que já está em seus 
planos fabricar automóveis movidos a bateria em Xangai. “Não há dúvida de que a China 
tornou-se o mercado mais importante do mundo quando o assunto é automóvel”, diz Amedeo 
Felisa, diretor-executivo da Ferrari.  
 
Pela primeira vez em 61 anos, a marca do cavalinho rampante lançou um de seus modelos em 
solo chinês. E não foi um automóvel qualquer, mas a nova encarnação da GTO, uma máquina 
capaz de acelerar a 320 km/h, a mais veloz da atual safra de carros da marca italiana, 
apresentada em abril durante o Salão de Pequim. No mesmo evento, a arquirrival Lamborghini 
apresentou uma versão da sua Murcielago LP 670-4 Super Veloce chamada de China Limited. 
Segundo dados da britânica Rolls-Royce, a previsão é que em 2010 vendam-se mais 
automóveis com a estatueta da alada Deusa do Êxtase no capô para os chineses do que na 
Inglaterra. Neste país, em que há 825 mil habitantes com R$ 2,5 milhões para gastar, a venda 
de modelos luxuosos ou esportivos saltou 66% nos primeiros quatro meses deste ano e 
empurrou a China para o segundo lugar entre os consumidores desse tipo de automóvel, mais 
sofisticado. Só perde para os Estados Unidos. Com esses números em mãos, Carl-Peter 
Forster, o presidente da Tata Motors, a fabricante indiana que fez furor ao arrematar as 
britânicas Land Rover e Jaguar, anunciou, no final de maio, que pretende construir uma linha 
de montagem para 40 mil modelos das duas marcas em território chinês. A voracidade pelo 
consumo explica por que cada vez mais os fabricantes desenvolvem carros especialmente para 
o mercado local. E se você está pensando em modelos apertados e mal-acabados, pode 
começar a rever seus conceitos. “Por aqui, os consumidores gostam mesmo é de modelos 
espaçosos e sofisticados”, afirma Lei Xing, diretor da revista China Automotive Review. Assim, 
o Audi A8 made in China tem 3 metros de espaço entre-eixos. Exatos 12 centímetros maior do 
que o similar europeu, vendido no Brasil.  
 
Durante quatro décadas considerado um símbolo burguês, o carro fez sua aparição como 
objeto do desejo a partir da chegada ao poder de Deng Xiaoping. A senha para a virada veio 
quando ele pronunciou que “ser milionário era glorioso” e ganhar dinheiro e acumular bens não 
era pecado. Até o final dos anos 70, possuir um automóvel na China era quase um privilégio 
dos altos funcionários do Partido Comunista. Hoje, com a classe média em franca expansão, 
virou uma tendência. Em 1986, quando a abertura aos carros começou, Pequim tinha apenas 
270 mil veículos circulando. Hoje, sua frota é de 4 milhões de automóveis, ou seja, quase 15 
vezes mais.  
 

 



 
 
Mesmo com centenas de quilômetros de avenidas, viadutos e túneis novos em folha, circular 
pelo trânsito de metrópoles como Pequim, Cantão ou Xangai é um exercício de paciência. 
“Tudo isso é culpa do crescimento do transporte individual, que faz com que os horários de 
pico já somem 11 horas diárias”, afirma Quan Yongshen, diretor do Centro de Pesquisa 
Municipal de Pequim. As coisas só não estão piores porque na cidade que organizou a 
Olimpíada de 2008 foram inauguradas, quase ao mesmo tempo, quatro novas linhas de metrô 
e um sistema de trens rápidos para o aeroporto que triplicou a rede de trilhos urbanos, além 
de novas avenidas expressas.  
 
A primeira marca estrangeira a desembarcar em terras chinesas foi a Volkswagen, em 1984. 
Mas, diferentemente do que aconteceu no Brasil, ela nunca pôde atuar sozinha. Interessado 
em desenvolver a rápida industrialização das províncias, o governo de Deng Xiaoping forçou o 
casamento das recém-chegadas com empresas locais (pelas leis chinesas, é proibido que 
estrangeiros tenham mais de 50% da propriedade de uma companhia). Hoje, a liderança entre 
as fabricantes gringas é da GM, que tem relações com quatro empresas locais diferentes e 
uma linha de produtos eclética.  
 
Curiosamente, na China a dança das parcerias com as empresas estatais faz com que a 
mesma Volkswagen trabalhe com a SAIC, de Xangai, e a FAW, instalada na província de Jilin. 
No ano passado, vendeu 946 mil automóveis feitos pelas duas parceiras, que produzem 
modelos diferentes e são concorrentes. Há também no país japoneses, como Toyota, Honda, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan e Suzuki, os coreanos da Hyundai, outros europeus, como os 
franceses da PSA e os italianos da Fiat, alemães da BMW e Mercedes-Benz, suecos da Volvo e 
americanos da Ford. “Todos os investimentos e estratégias são discutidos, passo a passo, com 
o parceiro local”, diz o executivo de uma montadora europeia estabelecida naquele mercado. 
“Nada acontece sem muita negociação e aprovação dos governos das províncias.”  
 
Nos últimos meses, a grande novidade na China foi o crescimento explosivo de montadoras 
puramente locais, como Chery, Geely, Jinbei, Great Wall e BYD, que já se transformaram em 
arroz de festa em salões do automóvel de prestígio, como os de Paris, Genebra e Frankfurt. 
“Só seremos uma potência no mundo dos automóveis quando as marcas locais tiverem 70% 
do mercado chinês” afirma Zuo Yan’na, presidente da JAC. “Dez anos serão suficientes.” Talvez 
menos, dependendo da determinação dos chineses. O novo mantra deles? Jamais negligenciar 
qualidade na hora de fazer um automóvel e veja só nunca copiar. Só que nem todo mundo 
pensa assim. Sem o menor pudor, o Chery QQ, modelo mais vendido na China em 2009, por 
R$ 8,99 mil, é uma imitação do Chevrolet Spark. Mas a Chery já começa a se preparar para 
investidas mais ousadas. A começar pelo marketing. Contratou o craque argentino Lionel 
Messi, eleito o melhor jogador de futebol em 2009, como seu garoto-propaganda. Outra 
tacada foi desmembrar seu portfólio em quatro marcas diferentes. “Essa estratégia nos 
permitirá chegar a 180 mil carros exportados em 2010”, afirma Zhou Biren, vice-presidente da 



Chery. Também preparam-se para conquistar outros mercados. Um dos países que estão na 
sua mira é o Brasil. A marca acaba de anunciar a intenção de fabricar modelos em uma usina 
em Jacareí, no interior paulista.  
 

 
 
Você compraria um carro chinês?  
 
Os importadores planejam abocanhar 4% do mercado nacional até 2015. 
Conseguirão?  
 
Um mapa-múndi na sala de reuniões da Brilliance Jinbei, em Shenyang, no norte da China, é 
um sinal dos passos, cada vez mais largos, da montadora chinesa pelo mundo. Egito, Vietnã e 
Rússia, onde já há operações de montagem de carros, são sinalizados com alfinetes azuis. Na 
Estônia, Alemanha e Malásia, sinais pretos mostram que há representantes atuando. O 
Panamá, sede de um futuro entreposto de distribuição de peças para o continente americano, 
está marcado com um alfinete amarelo. O Brasil ainda não está assinalado. Mas isso será por 
pouco tempo. “Fazemos planejamento de cinco em cinco anos e muito antes desse período é 
certo que teremos uma vigorosa operação brasileira”, diz Yongjing Yang, diretor-geral da 
Brilliance. Para pegar carona no Mercosul e não arcar com os 35% de imposto de importação 
cobrados no Brasil, uma possibilidade é montar os modelos no Uruguai, repetindo uma 
estratégia já utilizada por conterrâneas, como a Chery e a Hafei, que traz seus modelos para 
cá rebatizados como Effa.  
 
Ignorado pelos chineses até 2007, quando a pioneira Chana desembarcou quase 
clandestinamente no país (naquele ano, vendeu só 143 carros por aqui), agora o mercado 
brasileiro está no alvo. Das 16 associadas da Abeiva, entidade que reúne as importadoras de 
veículos para o Brasil, quatro têm um passaporte chinês. Já está confirmado que em janeiro do 
ano que vem a Haima desembarcará por aqui para vender quatro modelos. E há rumores de 
que nos próximos meses chegará a sexta marca, a BYD.  
 
Os volumes não param de crescer. Foram 3.242 automóveis em 2009. Podem chegar a quase 
7,2 mil no final deste ano. E devem ir muito além desta marca nos anos seguintes. “Minha 
previsão é que, em 2015, os carros chineses possam conquistar cerca do 4% do mercado 
nacional”, diz o empresário Sergio Habib. O que isso significa? Pelas projeções de hoje, pelo 
menos 150 mil automóveis saídos de linhas de montagem chinesas rodando por aqui. Não é 
pouco. Esse total equivale às vendas de uma montadora bem implantada no país, como a 
francesa Renault.  
 
No início dos anos 90, Habib estava entre os pioneiros na importação de carros. Naquela 
época, tornou-se sócio da francesa Citroën. Representou a marca por quase duas décadas e 
ainda é seu maior distribuidor. Um divórcio amigável colocou o comando da empresa por aqui 



apenas nas mãos da matriz e ele foi procurar novas oportunidades. Entre outras atividades, 
sua empresa, a SHC, tem a exclusividade para trazer carros de luxo da inglesa Aston Martin.  
 
Convencido de que há muito potencial para os carros made in China, Habib começou a 
prospectar negócios por lá, a partir de janeiro de 2009. Visitou uma dezena de fábricas, 
conversou com os fabricantes locais relevantes e acabou achando um parceiro, em Anhui, 
província nos confins da China. É a JAC, sigla para Jianghuai Automobile Company. “Demorei 
sete anos para me tornar o representante da Aston Martin no Brasil”, conta Habib. “Com a 
JAC, bastou menos de um ano de negociações.”  
 
Em 2011, a marca espera ter 60 concessionárias e fechar 35 mil vendas, algo como 1% do 
mercado brasileiro. “Em cinco anos, há potencial para 60 mil unidades”, diz Habib. Na cesta de 
produtos há um pacote completo. Começa com o compacto J3, concorrente do Ford Fiesta, em 
versão hatch, e um sedã, que mira o Chevrolet Corsa três volumes, com motor 1.3, com 16 
válvulas. Há também um sedã médio, o J5, e uma minivan, a J6, com capacidade para sete 
passageiros, ambos com motor 1.8, com 143 cavalos. Todos chegarão com ar-condicionado, 
travas e vidros elétricos, air bag, CD player com MP3 e direção com assistência elétrica. É um 
pacote de equipamentos que normalmente os carros nacionais mais baratos nem sonham em 
ter.  
 
“Não quero saber de vender carro barato no Brasil”, diz Habib, que espera arrancar com uma 
rede de 50 concessionárias. “Para conquistar os clientes, é fundamental caprichar no 
acabamento.”  
 
O CUSTO CHINA 
 
Já há segmentos em que os chineses começam a dar as cartas, como o dos utilitários 
comerciais. De olho em um mercado que as grandes montadoras no Brasil desprezam, duas 
empresas – a CN Auto e a Chana – trazem modelos com características de pau-para-toda-
obra. Os da CN Auto foram batizados com os nomes de dois modelos que foram importados 
pela coreana Asia Motors, a Towner e a Topic. Sem um concorrente local forte nessa faixa de 
mercado, venderam cerca de 5 mil unidades em 2009.  
 
A Chana é trazida pela Districar, uma importadora controlada pelo grupo português Tricos. 
Depois de começar a operar no Brasil com comerciais leves, ela ensaia sua primeira 
importação de automóveis de passeio da marca Chana. Serão dois compactos, o Mini Benni e o 
Benni, com motores 1.0, e o hatch Alsvin. O preço inicial? R$ 30 mil. “Nossos carros são feitos 
com tecnologia da Ford, parceira do nosso grupo na China”, diz o português Moshin Ibraimo, 
diretor-executivo da Districar. Ele é outro que transformou a rota São Paulo–Pequim em um 
caminho para bons negócios. “Cada vez que vou lá, vejo como eles estão aprendendo a fazer 
carros melhores”, diz. “Isso explica por que as marcas locais não param de conquistar 
mercado por ali.” Segundo Ibraimo, a maior barreira é a desconfiança dos carros made in 
China. Para tentar reverter a imagem de falta de qualidade, a importadora oferece dois anos 
de garantia.  
 
Até 2013, a Chery, outra marca chinesa, promete uma ofensiva para impulsionar seus 
negócios. Hoje vende aqui o utilitário esportivo Tiggo, um concorrente do Ford EcoSport, com 
preço 15% menor que o do rival brasileiro. No final do primeiro semestre, começou a chegar 
uma trinca de modelos: o subcompacto QQ, o compacto Face e o hatchback Cielo, este último 
conhecido como A3, na China. O destaque deverá ser mesmo o QQ, um modelo que custará 
cerca de R$ 20 mil, mais conhecido por copiar as formas do Chevrolet Spark. Otimista, a 
marca espera vender 30 mil de seus veículos aos brasileiros. E tem a fábrica de Jacareí, com 
investimentos de US$ 700 milhões. Teria capacidade para 150 mil carros. A marca pretende 
fechar o ano de 2010 com 53 concessionárias.  
 
Apesar do sucesso, os chineses reclamam de algumas dificuldades tipicamente brasileiras. 
Uma delas é o prazo para homologar seus veículos: de seis a oito meses. Há também os 
impostos, como o de importação, que já coloca um terço a mais na conta. E o frete, caríssimo. 
Mas eles estão chegando, firmes e fortes. “Há alguns anos, se falasse que os computadores 



Lenovo seriam sucesso no Brasil, me achariam louco”, diz Yongjing Yang, da Brilliance. “Por 
que não agora os automóveis?”  
 
O que vem por aÍ  
 
Conheça alguns dos modelos de automóveis e utilitários chineses que começam a ser 
importados pelo Brasil e por outros países da América Latina 
 

 
 
Fonte: Época Negócios, São Paulo, out. 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 21 out. 2010. 


