
A China é o maior mercado
de veículos do mundo, seguida
pelos Estados Unidos, Japão
e Brasil. De acordo com a
Associação de Fabricantes de
Automóveis da China (CAAM),
no primeiro semestre de 2013
houve aumento de 12,34% nas

vendas em relação ao mesmo
período do ano passado.

Segundo a entidade, entre
janeiro e junho de 2013 foram
emplacadas mais de 10,7 milhões
de unidades. Do total, mais de
8,6 milhões foram de automóveis
de passeio, que apresentaram

crescimento de 13,81% em relação
ao primeiro semestre de 2012.

Já os veículos comerciais
tiveram taxa de crescimento de
6,68% nos seis primeiros meses
de 2013, frente ao mesmo período
de 2012. Foram vendidas mais de
2,1 milhões de unidades.

Novos chineses se preparam para
invadir o Brasil. E, agora, alguns
desembarcarão em solo nacional
através do Uruguai. A invasão,
aliás, já tem até data marcada.
Ocorrerá em novembro e ao longo
de 2014. Porém, nada de tiros na
recepção dos novos veículos fabri-
cados na China e que chegarão pa-
ra disputar o aquecido mercado
brasileiro de automóveis.

A mais nova chinesa a entrar
aqui é a Geely — que atualmente
controla as inglesas Jaguar e Land
Rover. Ela virá com o sedã EC7 e o
hatch compacto GC2, que são
montados no Uruguai e, portanto,
desembarcarão sem impostos de
importação devido ao Mercosul.

Sob o comando de José Luiz
Gandini, detentor da Kia Motors
no Brasil, a Geely vai estrear com
pequena estrutura. Em novembro
serão inauguradas quinze conces-
sionárias, que venderão, primeira-

mente, apenas o sedã EC7 — tem
motor 1.8 litro de 138 cv de potên-
cia e preço na casa dos R$ 55 mil.

Já no primeiro semestre de
2014, a Geely terá novo modelo pa-
ra o mercado brasileiro. É o com-
pacto GC2, que vem com motor
1.0 litro e 68 cv de potência e, co-
mo é praxe entre as fabricantes
chinesas na busca pelos consumi-
dores brasileiros, traz lista de equi-
pamentos de série recheada. A
marca, contudo, faz mistério e
não divulga o preço do pequeno.

Pela Lifan Motors, que atual-
mente vende o utilitário esportivo
X60, chegará até o fim de 2013 a pi-
cape Foison — ambos montados
no Uruguai. A estratégia é, em um
primeiro momento, oferecer o mo-
delo apenas na opção com cabine
simples. A marca chinesa, no en-
tanto, pretende trazer as versões
cabine dupla e minivan.

Para 2014, a Lifan seguirá a es-
tratégia de aumentar a oferta de
produtos e está com um cronogra-
ma de lançamentos exclusivos pa-
ra o Brasil. Logo no primeiro se-
mestre do ano que vem será a vez
de chegar o sedã compacto 530 —
motor a gasolina 1.5 litro de 103
cv de potência. Além dele, a Lifan
lançará também o sedã médio
630 e, especula-se, trará o com-
pacto 330 — este substitui o anti-
go 320 que já foi vendido por aqui
e que mais parecia uma espécie
de Mini Cooper genérico.

As chinesas JAC Motors e
Chery, que atualmente cons-
troem fábricas no Brasil, também
preparam novidades para 2014. A
primeira trabalha para lançar o
T8, van com oito lugares e destina-
da ao transporte executivo. A JAC
Motors, por sinal, ainda terá o se-
dã J4, que ficará um patamar abai-
xo do J5, e o utilitário esportivo
S5. Este último é uma aposta da fa-
bricante para brigar diretamente
no segmento de SUVs compactos,
que tem Ford EcoSport, Renault
Duster e os chineses Chery Tiggo e
Lifan X60 como rivais.

Na Chery, o ano de 2014 terá o
lançamento do renovado QQ,
compacto que chegará da China,
mas que ganhará linha de produ-
ção em Jacareí, interior de São Pau-
lo. Há ainda estudos para vender
no Brasil o sedã médio Arrizo, que
também poderia ser produzido na
fábrica paulista da marca.
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Uma nova invasão de
carros chineses no país
Geely e Lifan Motors usam a isenção do Mercosul para trazer modelos produzidos no Uruguai
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O maior mercado de automóveis do mundo
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A mais nova chinesa
a entrar aqui é a Geely
— que atualmente
controla as inglesas
Jaguar e Land Rover.
Ela virá com o sedã EC7
e o hatch compacto
GC2, que são isentos de
impostos de importação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 ago. 2013, Empresas, p. 12.




