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Ele começou a trabalhar com a Citroën em 1990, quando o então presidente Fernando Collor de 
Mello abriu as fronteiras brasileiras para automóveis importados. Em 2000, a montadora decidiu 
construir uma fábrica no Brasil e Sergio Habib foi alçado ao posto de presidente. Atualmente há 
cerca de 60 concessionárias da marca no País, das quais pouco menos da metade não pertence à 
Habib as outras são divididas entre 15 grupos empresariais. Com dupla nacionalidade brasileira e 
francesa, o executivo e empresário diz que diminuiu sua verba de marketing no segundo semestre 
deste ano porque anunciar em tempos de crise é chutar cachorro morto. Como uma verdadeira 
metralhadora giratória atirando em tudo o que está estabelecido no mercado publicitário 
brasileiro, Habib coloca aqui suas polêmicas opiniões, entre elas sua posição contrária ao Cenp.  
 
Meio & Mensagem - Citroën e Peugeot dividem a mesma fábrica no Brasil, pois são empresas de 
uma mesma controladora: a PSA Peugeot Citroën. Como funciona essa operação em conjunto?  
 
Sergio Habib - A PSA possui uma estrutura matricial. No Brasil funciona com um diretor de 
fábrica, que cuida de fabricação. Há também um diretor financeiro, um diretor jurídico e um 
diretor de qualidade, todos se reportam à França. Depois há o presidente da Peugeot e o 
presidente da Citroën, que da mesma forma se reportam à França. Na realidade, eu não cuido da 
fábrica ou da parte financeira do grupo. Eu trato da parte comercial, de marketing, representação, 
contato com a imprensa, contato com a rede, pós-venda, garantia, produto, preço, tudo 
relacionado à marca Citroën. Quando encomendo um carro, por exemplo, ele pode ser fabricado 
no Brasil, na Argentina, na França, na Espanha ou na Inglaterra. Entenda que a fábrica aqui, para 
mim, é uma mera fornecedora. Como as outras fábricas em outros países.  
 
M&M - O que mudou na história da Citroën no Brasil a partir de 2000, quando a empresa passou a 
ter produção nacional?  
 
Habib - Mudou a nossa vida. Quando uma montadora investe em uma fábrica, garante perenidade 
da marca no país, pois a empresa vem e fica. Então há constância, produto nacional, pós-venda 
mais barato e mais verba de marketing.  
 
M&M - Você poderia falar dos números de vendas  
 
da Citroën em 2000, 2001, 2002 e das perspectivas para 2003?  
 
Habib - Nós vendemos em 2000, antes do lançamento do Picasso, 9 mil carros. Em 2001, 15 mil. 
Em 2002, 19 mil veículos. Este ano a empresa deverá registrar uma queda de uns 4%, com 18,2 
mil unidades vendidas, mais ou menos.  
 
M&M - O que essa queda de 4% nas vendas representa para a Citroën?  
 
Habib - Em um mercado que vai cair uns 15%, esses 4% acabam demonstrando um resultado 
que não é ruim. O mercado de carros está em queda e nós vamos cair bem menos que o setor.  
 
M&M - Por que está havendo essa queda?  
 
Habib - O que acontece é que, de 1998 para cá, o Brasil cresceu menos que a população. Ou seja, 
a renda per capita não subiu e os salários foram achatados. O poder de compra do trabalhador 
brasileiro despencou em cinco anos. Caiu de 8 milhões para 3,5 milhões a venda de televisão 
colorida nos últimos cinco anos porque a população não tem renda para comprar o aparelho. Não 
é que o preço da televisão subiu. Além disso, nos últimos cinco anos foram criadas diversas novas 
fontes de consumo que estão sugando a renda da população.  
 



M&M - Quais são essas novas fontes de consumo?  
 
Habib - Telefone celular é uma delas. Quem compra carro tem. Peguemos um exemplo de uma 
família com pai, mãe e dois filhos. Os quatro têm telefone móvel e gastam em torno de R$ 400 
por mês em contas  
 
de celular. Vamos supor que sejam R$ 200 por mês, R$ 50 para cada. R$ 200 vezes 12 meses, dá 
R$ 3 mil por ano. Outra fonte de consumo é a Internet rápida. Quem compra carro tem. São R$ 
100 por mês e R$ 1,2 mil por ano. Já são R$ 4,2 mil de novasdes-pesas. TV a cabo, todo mundo 
tem, por R$ 150 mensais, que dá R$ 1,8 mil por ano. Já estamos em R$ 6 mil. Essas despesas 
simplesmente não existiam em 1998. Para saldá-las, a pessoa vai ter que cortar de outro lugar, 
então vai cortar do quê? De comida? Corta de carro. Tanto é assim que a redução do IPI não fez a 
venda de carros subir. O mercado caiu em agosto.  
 
M&M - Mesmo com a redução do imposto?  
 
Habib - Com a redução do IPI os preços caíram de 2% a 3%. O problema é que a Citroën está 
lançando a linha 2004, que é 2% mais cara. Então, na realidade, eu ia aumentar os preços. Há a 
linha 2003 que caiu de preço 3%. Mas a linha 2004 caiu meio por cento. Esse caso é mais ou 
menos o mesmo para várias montadoras que estão lançando a linha 2004. Tudo custa um pouco 
mais caro. Agora em agosto o mercado fechou com cerca de 90 mil carros vendidos. Uma queda 
de 15% em relação ao mês anterior e 25% em relação a agosto do ano passado.  
 
M&M - Como a matriz da PSA tem avaliado a atuação da Citroën do Brasil?  
 
Habib - Comercialmente, bem, porque o Picasso é o monovolume grande mais vendido no Brasil. 
No campo financeiro eles estão profundamente frustrados e insatisfeitos.  
 
M&M - Por quê?  
 
Habib - A Citroën atualmente opera com prejuízo no Brasil, como todas as fabricantes de 
automóveis. Não há uma montadora no País que não esteja operando assim. O objetivo 
estratégico imediato da Citroën é reduzir prejuízo.  
 
M&M - Qual a receita para diminuir o prejuízo?  
 
Habib - Melhorar a eficiência da fábrica, incrementar a exportação. Aumentar os preços com a 
inflação e controlar os fornecedores para ter algum ganho aí no meio. Vender um mix mais 
rentável.  
 
M&M - Quais as perspectivas de vendas para curto e médio prazos?  
 
Habib - Eu diria que em 2004 devemos vender em torno de 24 mil carros - um crescimento de 
25% em relação a este ano. Ou seja, é um belo crescimento. Mas vamos ter o C3 o ano inteiro. 
Este ano, lançamos o C3 em junho. Em 2004, há o efeito C3 no ano inteiro. Na realidade, nós 
vamos repetir o segundo semestre o ano inteiro. Não é que nós vamos crescer. Simplesmente 
neste ano eu tive 12 meses de Picasso e seis de C3, então é normal que a minha venda suba. De 
modo geral, eu também acho que no ano que vem o mercado vai melhorar, porque o Brasil vai 
crescer.  
 
M&M - Em 2003 a Citroën completa 83 anos de existência. Conte-nos um pouco da história da 
montadora.  
 
Habib - A Citroën sempre foi caracterizada como uma marca de vanguarda. Teve o primeiro carro 
com tração dianteira. Teve o primeiro carro com suspensão independente. Foi a primeira marca 



com serviço de pós-venda, e também a primeira marca a fazer propaganda de carro. Em 1920, o 
nome Citroën foi colocado na torre Eiffel. Foi a primeira propaganda de carro e o primeiro outdoor.  
 
M&M - E quais seriam os diferenciais da Citroën  
 
em relação às outras marcas presentes no mercado brasileiro?  
 
Habib - A Citroën no Brasil atua no topo do setor de automóveis. Nós não temos carro popular, 
barato. Para você ter uma idéia, só 5,5% do mercado nacional é composto de veículos acima de 
R$ 45 mil. Os outros 94,5% são de carros abaixo desse valor. O preço de lista do Picasso é R$ 49 
mil. Então vamos esquecer o C3 por enquanto. Até junho, atuamos em uma fatia que envolve 
apenas 5,5% do mercado brasileiro, onde somos líderes com 21% de participação. Ou seja, um 
brasileiro em cada cinco, quando compra um carro acima de R$ 45 mil, está comprando um 
Citroën, um Picasso ou um C5. Isso significa que temos um market share muito alto, mas no topo 
do mercado brasileiro. Quando você transforma isso para o mercado total, temos 1%, ou 1,5%. 
Mas não temos 1,5% no mercado total. Temos 21% dos 5,5% do mercado e um pouquinho da 
faixa de carros com preços de R$ 30 mil a R$ 45 mil. Essa é a nossa posição no Brasil. Com o C3, 
estamos fazendo o que eu chamo de "descendo a escada alimentar". Ou seja, passamos a ter um 
carro que está em uma faixa de preços que representa 20% do mercado brasileiro. Então, vamos 
passar a atuar em quase 30% desse mercado.  
 
M&M - Como o C3 tem influenciado nas vendas em geral da montadora?  
 
Habib - O C3 representa hoje 40% de nossas vendas. Eu diria que 50% da comercialização da 
companhia é de Picasso, 40% de C3 e 10% de carros importados: C5, Xsara e Berlingo.  
 
M&M - O lançamento da versão do C3 com motor 1.4 está marcando a entrada da montadora em 
um  
 
segmento de carros com preço abaixo dos R$ 30 mil. O mais barato é vendido a pouco mais de R$ 
27 mil. Vocês vão chegar no mercado dos chamados "carros populares"?  
 
Habib - Definitivamente, não. O C3 com motor 1.4 será o nosso carro mais barato.  
 
M&M - Fale das próximas novidades da montadora.  
 
Habib - O lançamento do C8, importado. É um monovolume grande, tipo van, para sete ou oito 
pessoas. Um carro caro, bastante equipado. Ele tem portas elétricas, muitas coisas. Deve chegar 
aqui em fevereiro de 2004.  
 
M&M - A agência de propaganda da Citroën é a DuezT Euro RSCG. Ela foi criada especificamente 
para atender vocês. Como se deu esse processo de criar uma agência com a conta alinhada na 
Euro, que já tinha a Carillo Pastore Euro RSCG atendendo a  
 
Peugeot no Brasil?  
 
Habib - Há uma forte pressão das grandes multinacionais para se trabalhar alinhado. Mas na 
época eu era importador, então não alinhava a conta. O Séguéla (Jacques Séguéla, vice-chairman 
do Havas Advertising Group, que controla a rede Euro RSCG) sempre gostou muito do marketing 
que nós fazemos na Citroën Brasil, no que se refere ao posicionamento da marca. Ele sempre quis 
trabalhar conosco e eu nunca quis trabalhar com a Euro. Isso antes da Euro atender a Peugeot. 
Quando o Claudio Carillo, o Dalton Pastore e a Euro se juntaram e começaram a trabalhar com a 
Peugeot, aí é que eu não ia mesmo. Porque não quero uma agência que já tenha uma montadora 
na carteira, seja ela qual for. Eu quero exclusividade. Então eu não trabalharia com a Euro se não 
fosse em uma estrutura nova. Aí, em 2000, passamos a ser uma filial da Citroën, e não apenas 



representante. Trabalhamos com a DPZ, que teve uma atuação excelente. Mas havia uma pressão 
muito grande para o alinhamento. Resisti a essa pressão até que o Duílio Malfatti, que era diretor 
da DPZ, decidiu sair depois de conversar com o Séguéla e abriu uma agência para nos atender. Aí 
não tinha como não alinhar.  
 
M&M - A impressão é de que você alinhou a conta contra a sua vontade.  
 
Habib - De forma alguma. Na verdade, o Duílio cuidava da nossa conta na DPZ e continua 
cuidando na DuezT. Eu confiava e confio nele. E agora estamos alinhados, como queria a matriz. 
Na verdade, eu tenho na DuezT o melhor dos mundos, pois por um lado satisfiz a matriz e por 
outro satisfiz o Séguéla, que vinha exercendo uma certa pressão para pegar a conta da Citroën. 
Eu tenho aqui o atendimento de uma agência específica para nós. Ela têm outros clientes 
também, mas podemos dizer que a agência nasceu para a Citroën. O primeiro e o maior cliente é 
a Citroën. E eu trabalho com uma equipe que conheço e confio completamente, que é o Duílio e o 
Zuza (Tupinambá). Eu os admiro e me dou superbem com eles.  
 
M&M - Quer dizer que a iniciativa partiu  
 
da Euro.  
 
Habib - Partiu do Duílio, na realidade. Porque a DPZ sabia que havia essa pressão para alinhar. 
Acontece que o Duílio teve a iniciativa. Foi lá, conversou com o pessoal da Euro e montou uma 
estrutura para nós. Como eu diria não? De qualquer forma, com o Duílio eu mudaria sem 
problema algum.  
 
M&M - Por que a relutância ao alinhamento?  
 
Habib - O problema de agência alinhada é que se trata de um casamento sem divórcio. Eu detesto 
casamento que não tem divórcio, então eu não ia me alinhar mesmo. Resisti até a morte do 
último soldado. Quando você alinha, nunca mais desalinha. Isso é como casar com mulher 
nordestina. Ela é casada ou viúva. Desquitada, jamais. A agência tem que ser muito ruim para 
desalinhar uma conta, porque vem a pressão da matriz do anunciante e da matriz da agência de 
propaganda para eles melhorarem e você não consegue desalinhar. Então é melhor eu me 
entender bem com minha agência, porque não vou conseguir divórcio.  
 
M&M - Houve alguma proposta para que a DPZ, que atendia a sua conta, fizesse algum tipo de 
acordo com a Euro RSCG?  
 
Habib - Nós sentíamos muito essa pressão da matriz, mas a DPZ era completamente contra 
qualquer acordo internacional. Eu acho que aí é que o Duílio também percebeu essa brecha. Nós 
gostávamos muito da DPZ. Até seria uma coisa interessante ter alinhado com a própria DPZ, com 
ela no grupo Euro. Mas essa não era a intenção do Petit (Francesc Petit, sócio-diretor da DPZ). 
Nunca foi. Então acabou que ficamos com uma continuidade do trabalho que já era realizado para 
nós. Nosso relacionamento com a DPZ era tão bom quanto é o atual, com a DuezT.  
 
M&M - A DuezT é a agência de propaganda da Citroën e a QG tem a conta da rede de 
revendedores. Vocês trabalham com alguma agência de marketing direto ou de serviços de 
marketing em geral?  
 
Habib - Não. O que existe são algumas pessoas, algumas empresas que contratamos para coisas 
pontuais. Por exemplo, Internet ou eventos. Agora temos uma empresa contratada, a Compugraf, 
que faz toda a nossa base de dados de clientes.  
 
M&M - Como a Citroën encara as normas de remuneração de agências de propaganda, que são 
regulamentadas pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp)?  



 
Habib - É um absurdo. Não tem cabimento você pagar 20% sobre o que investe. Em nenhum país 
do mundo é assim.  
 
M&M - E por que você acha que no Brasil é assim?  
 
Habib - O problema é que foi montado um lobby muito forte. A mídia no País é controlada por dois 
grupos: a Editora Abril, no mercado de revistas, e a Rede Globo, em televisão. Eles fazem o que 
querem e isso é um absurdo. Isso não existe no planeta Terra, não é assim em qualquer outro 
lugar do mundo. A Citroën opera em 72 países e em nenhum deles, exceto no Brasil, há uma lei 
determinando que se pague 20%. Nos outros 71 você negocia livremente. Geralmente você paga 
um fee por mês para as agências e compra o seu espaço de mídia com grandes grupos 
especializados.  
 
M&M - Como você acha que deveria funcionar a relação agência e cliente no Brasil?  
 
Habib - O justo é pagar um valor mensal regular para a agência. Porque ela faz um filme, um 
trabalho criativo e maravilhoso que tem de ser pago. Se eu decido passar cinco ou dez vezes no 
Jornal Nacional, isso é problema meu. Se decido passar 20 vezes no Fantástico, ou uma vez, isso 
é problema meu. A agência fez o trabalho dela. Ela não tem que ganhar 20 vezes mais só porque 
vou fazer 20 vezes mais mídia. Eu encomendei o filme - que custou R$ 1 milhão - e paguei por 
uma equipe criativa da agência... R$ 100 mil, R$ 200 mil, R$ 300 mil ou R$ 400 mil. Eu sou o 
dono do filme e faço o que quiser com ele. O que a agência fez de diferente? O que ela fez para 
merecer ganhar mais dinheiro? Nada. Eu gostaria de poder comprar mídia de um mega dealer, 
que compra na TV Globo mais barato do que eu pago, porque ele negocia muito mais quantidade. 
No Brasil, a mídia e as agências são completamente cartelizadas.  
 
M&M - Essas normas padrão foram determinadas pelo Cenp e são signatários do Cenp os veículos, 
as agências de propaganda e a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), representando os 
clientes...  
 
Habib - Quem são os anunciantes que estão na Aba? Os clientes não concordam com isso. O que 
estou dizendo para você, falo com outros presidentes de montadoras, e todo mundo tem a mesma 
opinião. Não tem cabimento pagar para uma agência 15 vezes mais por passar a propaganda 20 
vezes no Jornal Nacional, ou no Jornal da Globo, ou no Bom Dia Brasil. O trabalho da agência é 
exatamente o mesmo. Não justifica eu pagar mais caro a agência. Não é assim na Europa, nos 
Estados Unidos, no Canadá. Não é assim que funciona, pois a agência não é sócia da minha 
verba.  
 
M&M - Como a Citroën remunera a Duezt?  
 
Habib -Estamos respeitando uma lei que existe, mas isso não quer dizer que concordemos com 
ela. O próprio Séguéla já me falou que um dia a vida das agências no Brasil vai mudar. Conheço 
bem o Séguéla, janto na casa dele quando vou à França.  
 
M&M - O Cenp está fazendo auditoria nos anunciantes, para checar como eles estão remunerando 
suas agências. E está tentando regularizar o relacionamento de algumas agências com seus 
clientes. Quatro anunciantes já teriam informado que não vão respeitar as normas-padrão. Sobre 
eles será aplicada a suspensão dos efeitos da certificação do Cenp e os veículos serão notificados 
para não aplicar os descontos-padrão sobre suas tabelas de preços para tais anunciantes. Por que 
você acha que essa recusa ocorre?  
 
Habib - Porque o mercado de propaganda no Brasil é cartelizado. Isso é causado por várias coisas. 
Deixe-me repetir. Há uma empresa, que se chama Globo, que controla 80% ou 70%, ou 90% da 



verba de televisão no País. E tem outra, a Editora Abril, que controla uma porcentagem enorme 
da mídia revista. Então esses dois controlam, cada um no  
 
seu terreno, os descontos e as verbas, porque fica fácil quando se trabalha desta forma. Em 
nenhum país desenvolvido é assim. No Brasil, um dia isso  
 
vai mudar. Agora, por enquanto, está confortável. Não quer dizer que a vida esteja fácil. Ela não 
está fácil para ninguém aqui no Brasil, nem para as editoras, tampouco para o pessoal de 
televisão. A situação está difícil para as agências, bem como para os anunciantes.  
 
M&M - O mercado de automóveis está vivendo  
 
um momento complicado, você mesmo disse que  
 
as vendas estão caindo. Nos dias de hoje, o que  
 
faz as montadoras venderem mais carros, o preço ou a propaganda?  
 
Habib - Eu costumo falar que fazer propaganda quando o mercado está ruim é chutar cachorro 
morto. Ele não vai levantar e sair andando.  
 
M&M - Mas a Citroën está com campanha no ar. Pelo fato de estar na mídia hoje e o mercado 
vivenciar esse momento ruim, pode-se dizer que a Citroën está chutando cachorro morto?  
 
Habib - Estaríamos com a mesma campanha, estando o mercado bom ou ruim. Quando se lança  
 
um carro, como é nosso caso com o C3, é preciso comunicar que ele existe, o que ocorre em duas 
etapas. Existe a campanha de lançamento. Aí ela sai do ar durante mais ou menos um mês e 
depois volta com uma campanha de sustentação. Isso se o mercado estiver bom, médio ou 
péssimo, porque é necessário comunicar que o carro está no Brasil, não tem jeito. Na realidade, 
eu diria que estou investindo menos pelo fato de o mercado estar ruim. Mas mesmo assim tenho 
que comunicar que o carro chegou. Saímos do ar em julho e voltamos em agosto, que é a 
campanha de sustentação que está prevista. Vamos agora sair do ar em setembro e voltar em 
outubro.  
 
M&M - Pode-se dizer que a propaganda é um grande influenciador do mercado?  
 
Habib - O grande influenciador do mercado é o que o governo vai fazer. Eu diria que aprovar a 
reforma tributária é muito mais importante do que fazer propaganda hoje. Isso não quer dizer que 
eu não vá fazer. Fazemos propaganda porque temos que nos comunicar.  
 
M&M - Hoje há muito mais campanhas de preço do que de marca. Não seria o momento de apoiar 
a marca em vez de concentrar todos os esforços de marketing na divulgação de preços?  
 
Habib - Concordo plenamente. Acho que hoje o que faz alguém comprar um Xsara Picasso não é 
vendê-lo a 45, 44, 43 ou 42. É valorizar o produto.  
 
M&M - Mas ao mesmo tempo você diz que fazer propaganda nesse momento é chutar cachorro 
morto. Você não vai então usar a sua verba de marketing?  
 
Habib - Eu não vou aumentar. A minha tendência é reduzir, mas não quer dizer que eu não vá 
fazer investimentos em marketing. Se o mercado estivesse bom, eu gastaria mais. Basta observar 
a espessura da revista Veja para perceber que muita gente pensa como eu. A Veja está fininha 
porque o pessoal está anunciando menos. Quando o espírito emocional do País está bom, faz-se 
propaganda e as pessoas compram. Quando está ruim, não adianta fazer propaganda. Eu, por 



exemplo, diminuí a nossa verba de marketing para o segundo semestre porque acho que não vai 
adiantar muita coisa. Enquanto o Brasil não voltar a crescer, não vai adiantar sair anunciando.  
 
M&M - Na sua opinião, dá para ser criativo e eficiente numa campanha de automóvel? O que é 
uma campanha publicitária de automóveis eficiente na sua visão?  
 
Habib - É tentar investir só para o target, e não ficar gastando um canhão para um target 
pequeno, ou seja, não jogar uma bomba atômica para matar um leão. O grande problema hoje é 
esse. Quando se faz uma página dupla na Veja, divulga-se para 5 milhões de leitores. Mas apenas 
70 mil pessoas por ano compram carro acima de R$ 45 mil.  
 
M&M - Dá para explicar melhor a relação que você faz entre verba para divulgar preço e verba 
para divulgar a marca.  
 
Habib - O problema que existe é a briga de sempre entre o departamento comercial e o 
departamento de marketing. Porque é importante dar para o consumidor vontade de ter o seu 
produto. Por outro lado, é fundamental vender. Quando se coloca uma oferta, se vende hoje. Mas 
o problema é que isso desgasta a marca, cansa a marca. Então tem que tentar misturar um pouco 
entre criar vontade para o consumidor e ao mesmo tempo, ter algum tipo de oferta para ele 
comprar. Basicamente é o que tentamos fazer. Ou seja, fazer um varejo que tenha também uma 
dese jabilidade no produto.  
 
M&M -Você está indo agora para a Alemanha, onde ocorre o Salão do Automóvel de Frankfurt. 
Quais são as suas expectativas?  
 
Habib - A Citroën está apresentando o C2 lá, que está sendo lançado na Europa. Provavelmente 
vamos lançá-lo no Brasil no ano que vem. Já o C8 virá em fevereiro. Talvez depois do carnaval. O 
problema do C2 é que temos que viabilizá-lo economicamente.  
 
M&M - Está havendo alguma mudança ou padronização nos nomes dos carros da montadora?  
 
Habib - Os carros agora terão a mesma nomenclatura. O sucessor do Xsara vai se chamar C4. O 
Berlingo por enquanto continua. A Citroën adquiriu da BMW os direitos de utilização do nome C1. 
O Citroën C1 será um carro pequeno, feito pela Citroën com a Toyota e com a Peugeot, na Europa 
Central. Então teremos C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C8.  
 
M&M - O C1 irá buscar o mercado que vocês não disputam no Brasil?  
 
Habib - Não. Visa o mercado de carros pequenos na Europa. É um carro de pequeno porte e 
superequipado. Ele não virá para o Brasil, pelo menos por enquanto.  
 
M&M - A Citroën do Brasil exporta?  
 
Habib - Exporta para Argentina e Uruguai. Vai começar a vender para Chile, México, Colômbia e 
alguns países da África.  
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