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O crescimento do mercado bra-
sileiro atrai cada vez mais inves-
timentos asiáticos na área auto-
motiva. Primeiro, vieram os co-
reanos. Agora é a vez dos chine-
ses trazerem suas marcas para
o território nacional. Veículos
que antes só eram vistos no país
da Grande Muralha começam
a preocupar as tradicionais
montadoras do Ocidente. Alguns
analistas acreditam que eles de-
vem abocanhar pelo menos 5%
de participação nas vendas de
veículos em 2016.

O consultor automotivo e di-
retor do portal Webmotors, Ro-
naldo Rondinelli, diz que a agres-
sividade com que as empresas
chinesas chegaram ao mercado
nacional dão o tom do novo mo-
mento das vendas de veículos
no país. “Os chineses oferecem
produtos que caíram no gosto
do consumidor brasileiro, por-
que alinharam preço e carros
mais completos que os produzi-
dos aqui. Isso vai garantir a per-
manência dessas marcas no
país”, afirma Rondinelli.

A Jac Motors, por exemplo, é
representada pelo grupo SHC, do
empresário Sérgio Habib, e nas-
ceu grande. Com investimentos
de R$ 380 milhões, a empresa
abriu 46 concessionárias em um
só dia em todo o país. Além disso,
segundo Habib, os quatro mode-
los lançados localmente este ano
foram modificados para as espe-
cificações do país. Somente nas
mudanças no projeto de enge-
nharia e design do carro, o grupo
SHC investiu R$ 40 milhões.

“Em dois ou três anos, vamos
abocanhar uma boa participação
no mercado brasileiro. E vamos
tirar de quem tem para perder,
que são as quatro montadoras lí-
deres: Fiat, Volkswagen, General
Motors e Ford”, afirmou Habib
no lançamento da marca. Ele
projeta para 2014 venda de 4 mi-
lhões de carros em todo o país.
Para a Jac, ele estima uma fatia de
3% desse bolo. No primeiro ano,
segundo ele, a chinesa deverá co-
mercializar 35 mil unidades.

A Chery aportou no Brasil
com uma estratégia diferente.
Em 2009, anunciou investi-
mentos de R$ 700 milhões para
a construção de uma unidade
capaz de produzir 100 mil car-
ros por ano na cidade de Jacareí,
no interior de São Paulo.

“Acredito que Jac e Chery são
as empresas com maior poten-
cial de crescimento. Elas vieram
mais agressivas. Uma anunciou
uma fábrica e a outra tem por
trás um executivo influente e
experiente”, afirma Rondinelli.

Gosto popular
E a prova de que o carro chinês já
faz parte do imaginário do con-
sumidor brasileiro é a procura
por esses automóveis em sites
especializados em venda de car-
ros. Rondinelli diz que, até o fim
deste ano, 2,5% das buscas rea-
lizadas no Webmotors serão por
marcas chinesas. “Além do mer-
cado aceitar bem esses carros, os
bancos também entraram nessa
onda e têm financiamentos para
os automóveis chineses.”

No primeiro trimestre deste
ano, 25% das vendas de automó-
veis importados no Brasil, foram
de carros chineses, segundo a As-
sociação Brasileira de Importado-
res de Veículos Automotores
(Abeiva). Nem mesmo as barrei-
ras contra a importação impostas
pelo governo brasileiro poderão
desacelerar a expansão das mon-
tadoras chinesas no país. Para
Rondinelli, as medidas serão pon-
tuais e não se manterão por muito
tempo. “É uma medida sazonal e
não acredito que tenha um im-
pacto mais prolongado. Isso vai
passar e os chineses vão ficar.” ■

Montadoras chinesas trazem
novo conceito de popular ao país
Jac Motors e Chery, por exemplo, trazem veículos asiáticos mais completos e mais baratos ao mercado local

Sérgio Habib, presidente da
Jac, que estima vender

35 mil unidades no primeiro ano

AVANÇO ESTATAL

Wisco controla 70% do aporte chinês
de US$ 12,7 bi em mineração e aço

A estatal Wuhan Iron & Steel
(Wisco), principal produtora de
aço da China, detém a maior
fatia de investimentos previstos
e executados em mineração e
siderurgia por empresas chinesas
no Brasil nos últimos dois anos.
São US$ 8,9 bilhões, ou 70% de
um total de US$ 12,7 bilhões,
conforme o Conselho Empresarial
Brasil-China (Cebc). O apetite
revela a disposição da China
em buscar no Brasil fontes para
sua crescente demanda por
insumos. “Desde o ano passado,
percebemos um salto nos
investimentos chineses, em
função da busca por recursos
naturais”, diz o analista
internacional do Cebc, André
Soares. O primeiro passo da
Wisco em território nacional
foi em 2009, quando pagou
US$ 400 milhões por 21,5% da
MMX, do empresário Eike Batista.

O foco da companhia é assegurar
matéria-prima. Movimento que
a levou a pagar US$ 5 bilhões por
ativos da Passagem Mineração
(Pamin) no passado. A aquisição
garantiu à chinesa explorar a
reserva Morro de Santana, em
Mariana (MG). A ECE (Birô de
Exploração e Desenvolvimento
Mineral do Leste da China,
na sigla em inglês) também
desembarcou no mercado mineral
brasileiro em 2010, após adquirir
a Itaminas por US$ 1,2 bilhão.
Outras que apareceram no
cenário local foram a Honbridge
Holdings e a Hangzhou
Cogeneration Import and Export
Company, que carimbou
passaporte, mas ainda não
entrou efetivamente no país.
Ela instalou escritório comercial
em Belo Horizonte (MG), o
primeiro escritório fora da Ásia
e Europa. Nivaldo Souza

Marcela Beltrão

Além de carros,
a Jac também
aposta em veículos
comerciais leves.
A montadora deverá
trazer, em 2013,
para o mercado local,
caminhões leves para
atender empresas
de entregas urbanas
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