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O primeiro teste de desenvolvimento de um automóvel da marca francesa Citroën fora da 
França será no Brasil. A equipe de engenharia brasileira já começou o desenvolver o projeto, 
que foi apresentado ontem ao diretor mundial da Citroën, Gilles Michel e o diretor de estilo, 
Jean Pierre Ploué, que vieram da matriz, em Paris, para visitar a filial brasileira e analisar as 
estratégias da companhia para o Mercosul. Numa das melhores fases da sua história no 
Mercosul, a marca também já começou a exportar o modelo sedã C4 Pallas, produzido na 
Argentina, para três países da Europa Espanha, Turquia e República Tcheca. 
 
A direção da montadora não revela as características do carro que está sendo projetado pela 
engenharia brasileira e nem a data do lançamento. Michel, que entrou no grupo PSA Peugeot 
Citroën em 2002, diz que o projeto será a estréia da marca no desenvolvimento de um 
produto totalmente novo fora da França. Segundo ele, será um modelo específico para o 
mercado brasileiro, mas manterá "os genes da marca francesa".   
 
Isso não significa, no entanto, que a marca Citroën tenha intenções de se render ao mercado 
dos carros populares. Um ambiente em que há estabilidade econômica, expansão do crédito e 
confiança do consumidor confere à marca francesa segurança para manter a estratégia de 
atuação num segmento de mercado mais seletivo, com oferta de produtos não populares, 
mesmo em versões compactas como o modelo C 3.   
 
Mercosul e China são os mercados em que a Citroën pretende investir mais, segundo Michel. 
Com isso, a atual concentração dos volumes na Europa, que absorve 73% das vendas 
mundiais da marca, tende a diminuir.   
 
Michel conhece as histórias de instabilidade das economias na América do Sul nas últimas 
décadas. "Trata-se de um jogo perigoso, mas seria um erro não estar nesses mercados só 
porque existem riscos de oscilações", afirma. Para se prevenir, Michel, um executivo com 
formação em economia, diz que a empresa não fará investimentos superestimados e manterá 
a produção nas fábricas - em Porto Real (RJ), no Brasil, e El Palomar, na região de Buenos 
Aires, na Argentina - flexíveis e adaptáveis o bastante para quaisquer oscilações.   
 
À esteira do crescimento do mercado, a Citroën passa por um dos melhores momentos da sua 
história no Brasil. Depois de conseguir o equilíbrio financeiro em 2007, a filial brasileira 
registrará em 2008 o primeiro ano de lucratividade, segundo Michel. Nos próximos cinco anos, 
a marca lançará cinco novos modelos, um por ano. A programação faz parte de um plano do 
grupo PSA Peugeot Citroën, que prevê o investimento de US$ 500 milhões no desenvolvimento 
de novos veículos e ampliação das fábricas no Mercosul.   
 
No primeiro bimestre deste ano a Citroën registrou crescimento de vendas de 64% no Brasil, 
ante uma expansão de mercado de 39%. A participação no mercado total ainda é pequena - 
2,43%. Mas, a marca tem conseguido índices mais expressivos nos segmentos em que atua, 
como o de sedãs médios, no qual conquistou 10% das vendas como C4 Pallas, lançado no 
segundo semestre de 2007.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2008, Empresas/Indústria, p. B6 
 


