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As empresas que representam as marcas de veículos chinesas estão interessadas em captar 
um pouco do conhecimento que os quatro maiores fabricantes de automóveis do Brasil 
adquiriram ao longo dos mais de 40 anos de história no país. Por isso, decidiram contratar 
executivos que já trabalharam nessas empresas.  
 
O economista Ricardo Strunz acumulou 30 anos de experiência na indústria automobilística. 
Trabalhou em cargos de direção na Ford e na Fiat. Há um ano foi contratado pela CN Auto, 
empresa que ressuscitou as vans Towner e Topic, que nos anos 90 eram fabricadas no Coreia. 
Agora são importadas da China e levam o mesmo nome.  
 
O engenheiro Ronaldo Mazará Jr. também carregou sua experiência em empresas como 
General Motors e Delphi para uma representação chinesa. Ele está desde o começo do ano 
com a Lifan, que traz utilitários da China. 
 
Nos dois casos, as direções das empresas importadoras não tinham nenhuma relação com o 
setor automotivo. A CN Auto pertence a uma holding ligada à área financeira, a Omni. A Lifan 
é do grupo Effa, do empresário Eduardo Effa, que se aproximou da indústria chinesa a partir 
da importação de enfeites de Natal. Trata-se de um caso parecido com a representação da 
marca Chery, que pertence a um grupo da indústria de alimentação do interior paulista.  
 
A Chery já anunciou que vai construir uma fábrica em Jacareí (SP). Em menos de dois meses 
será a vez da CN Auto definir local para fábrica no Brasil. Segundo Strunz, o investimento terá 
parceria entre chineses e o grupo brasileiro.  
 
O grupo Effa também está em busca de uma área para instalar um centro de desenvolvimento 
de veículos no país. Mazará foi contratado para comandar o trabalho. Segundo ele, o centro, 
que consumirá US$ 70 milhões em quatro anos, vai identificar as necessidades do consumidor 
brasileiro. "Até agora os centros de pesquisa chineses se baseavam nas características e 
requisitos técnicos dos mercados da Europa e Estados Unidos."  
 
Provisoriamente, o centro funcionará no escritório da empresa, em Barueri, na região 
metropolitana de São Paulo. A equipe de engenheiros já conta com cinco brasileiros e um 
chinês. O plano é aumentar o grupo para 12 pessoas ainda este ano e para 50, até 2014.  
 
Até aqui, as quatro maiores montadoras do Brasil não demonstravam preocupação em relação 
aos importadores de marcas chinesas de nicho. No Brasil, a produção de Fiat, Volkswagen, 
General Motors e Ford se concentra em automóveis. As quatro eram donas de 87% do 
mercado de automóveis no Brasil em 2002, segundo dados da Fenabrave. A soma dessas 
fatias foi para 75,75% em 2010 e para 73,3% no mês passado. Apesar da queda, ainda é um 
segmento dominado pelas quatro. 
 
"Nosso objetivo não é concorrer com as marcas maduras", diz Strunz. A CN Auto, como 
explica, decidiu investir no segmento das vans, no qual as montadoras veteranas "não se 
interessam".  
 
O foco, diz o executivo, é atingir o consumidor das classes C e D que estão começando a ter 
negócio próprio, como lavanderia e floricultura, mas também querem o veículo para passear 
nos fins de semana. A partir dos depoimentos dos compradores, aliás, estão sendo 
desenvolvidas versões, como uma que leva baú térmico.  
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