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CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

Um chinês na briga pelo espaço
nas ruas e estradas do país
JAC entrou no cenário
brasileiro em março e traça
sua rota de popularidade

O momento econômico brasi-
leiro tem um dos focos na mo-
bilidade social e nas disputas
para a conquista de consumi-
dores recém-admitidos no ad-
mirável mundo das compras. A
chegada da JAC Motors poderia
ser saudada como oportunida-
de para viabilizar o sonho dos
que pretendem comprar um
carro a preço acessível e com
os itens de série até aqui consi-
derados opcionais.

Sérgio Habib, presidente da
empresa, diz que a meta é isso e
muito mais. Sua pretensão é las-
treada na experiência de alguns
anos no mercado automotivo
brasileiro, o que lhe permite ter
como o objetivo “vender satis-
fação a várias faixas de públi-
co”. A estratégia é oferecer veí-
culos completos em toda a li-
nha, seguida de garantia de seis
anos e o preço baixo. Os carros
da JAC ainda nem entraram na
rotina do trânsito urbano e nas
estradas brasileiras e Habib não
quer prever o quanto eles su-
portarão as condições da malha

viária. Depende da utilização,
argumenta o empresário, co-
mentando que, pelas caracte-
rísticas da produção, observa
que a frota em circulação no
país tem vida útil de 12 anos,
enquanto um JAC é de 15.

Para concluir a construção do
perfil dos produtos introduzidos
por sua empresa, Habib aposta
no sucesso dos seis anos de ga-
rantia, no preço e na manuten-
ção. São fatores que influenciam
no barateamento do seguro. Para
o J3, comprado por um cliente
de 40 anos, o seguro mais caro
fica em torno de R$ 1.000,00. ■
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TRÊS PERGUNTAS A...

Os chineses desembarcam
no Brasil com disposição
de ganhar, mesmo, o mercado.

Qual o fôlego da
JAC para se firmar
com preços baixos
e alta qualidade?
Sabemos que é preciso
ter, além do preço,
qualidade, bom atendimento
e um bom trabalho para
se inserir neste setor
bastante competitivo.

É normal existir dúvida
em relação à assistência
técnica. Foi assim com a
chegada dos coreanos. Sua
empresa não se ressente disso?
Não vejo problema. Estamos
seguros de que viemos para
ocupar um bom espaço do
mercado. Só em São Paulo,
temos 50 concessionárias abertas
e até o fim do ano elas serão 80.
Por enquanto, estamos
vendendo mais do que todos
os outros chineses juntos.

Mas a competição,
é óbvio, não se limita
aos chineses. Qual
a posição que a JAC
pretende ocupar?
Pretendemos lançar novos
produtos e estamos satisfeitos
com nosso desempenho
até aqui. Nosso J3 , em sua
categoria, já é o vice-líder
de vendas no mercado
paulista e só perde para o
Chevrolet Ágile. Queremos
competir com os líderes.

J3, modelo da JAC Motors que veio da Ásia e pode mudar o conceito do que é opcional em veículos comercializados no Brasil

“Estratégia é
oferecer veículos
completos. É vender
satisfação a várias
faixas de público

A televisão (também)
está de olho nesta
nova classe média

A nova classe média, quando
explicada pelo critério econômico-
financeiro e grande motor do
consumo de massa, é um fato
e motivo para análises, disputas
político-partidárias e em curto
prazo vai “mexer” no conteúdo
da rede aberta de televisão. Fica
a expectativa de saber o quanto
se sabe da realidade dos bairros
e comunidades das periferias
onde, apesar de tudo, florescem
manifestações culturais e
artísticas até agora ignoradas
ou estereotipadas pela
grande mídia eletrônica.

Um convite especial
para ir à Festa de
São João na Bahia

Os baianos estão convidando
paulistas e mineiros para as festas
de São João. Fernando Ferrero,
diretor de relações nacionais da
Bahiatursa, está hoje em Minas
Gerais e na quarta-feira seu destino
é São Paulo. A missão é promover
as manifestações religiosas em
nome da Secretaria de Turismo
da Bahia. Ele tem evento marcado
em Belo Horizonte na Cachaçaria
Alambique e o encontro com
os paulistas é na Casa Moinho
de Eventos. Participam agentes
e operadores de turismo.

Atum com pouco sal,
a novidade da
Gomes da Costa

A Gomes da Costa tem nova linha
de pescado enlatado. Acaba de ser
lançado o Atum Sólido (em óleo
e ao natural) com baixo teor de
sódio. A empresa afirma que o
produto tem menos 120 miligramas
de sódio por 100 gramas de atum.
É uma novidade para quem tem
hipertensão, pois a Gomes da Costa
assegura que o processamento
e a seleção do pescado permitem
redução de 80% na concentração
de sal. O produto é comercializado
em embalagens de 170 gramas.

Text Box
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