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Economia Indústria automotiva

JAC Motors anuncia centro
de distribuição para a Bahia
ROBSON MENDES

Investimento será
de R$ 20 milhões;
ontem, mil carros
chegaram no porto
Luciana Rebouças
luciana.reboucas@redebahia.com.br

Mil unidades do J5, carro da montadora chinesa JAC Motors, desembarcaram ontem no Porto de Salvador

O desembarque de mil carros da chinesa JAC Motors
marcou ontem o início das
operações da montadora na
Bahia, mas os investimentos
não param por aí. Junto com o
desembarque dos automóveis,
que virão da China para o Porto
de Salvador, o presidente da
JAC Motors no Brasil, Sergio
Habib, informou que a empresa montará na Bahia o Centro
de Distribuição dos automóveis, que terá um investimento
de R$ 20 milhões.
O Centro de Distribuição de
Autopeças e Reposições, que
hoje se encontra no estado de

São Paulo, também será transferido para Camaçari até o começo do próximo ano. “Somos uma empresa baiana. Todas as nossas operações serão
daqui”, afirmou Habib. Ontem, todos os modelos desembarcados foram do sedã J5.
Segundo o presidente da
JAC Motors Brasil, a previsão é
escoar cerca de 2 mil carros
por mês pelo Porto de Salvador: 1,5 mil serão o J3 e 500 de
outros modelos. Daqui, esses
carros serão distribuídos para
todo o restante do país. Se hoje
a Bahia representa 7% do mercado consumidor da JAC, 140
carros devem ficar aqui no estado. “Em Salvador, já detemos 2% do marketing share”,
acrescentou Habib.
Apesar da festa ter começado no Porto de Salvador, Habib adiantou ontem que o desembarque dos carros deve
mudar para o Porto de Aratu.
Além de ficar mais perto do
Polo Industrial de Aratu, Ha-
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