


Dono de 55 concessionárias (21 delas 
na capital) de diferentes marcas — além 
de Jaguar (3 lojas), representa Citroên 
(45), Ford (5). Volkswagen (1) e Aston 
Martin (1) — e do autoproclamado 
maior faturamento em vendas de car-
ros no país (cerca de 4 bilhões de reais 
por ano), Habib ambiciona dobrar o ta-
manho do seu grupo, o SHC. Acaba de 
investir cerca de 340 milhões de reais 
para trazer ao Brasil os carros da JAC, 
a terceira maior fabricante de caminhões 
da China. Os modelos estão expostos no 
26° Salão Internacional do Automóvel, 
que começou na última quarta-feira. 
Com a abertura simultânea de 46 reven-
das (34 próprias), espera comercializar 
um volume de 35 000 veículos chineses 
no ano que vem. A data escolhida pelos 
parceiros orientais para a inauguração 
das lojas é 18 de março — o número 
significa "vida longa" na China. No car-
dápio, três modelos: o compacto J3 
(38000 reais), o sedã J5 (55000 reais) e 
a minivan J6 (58000 reais). A idéia de 
Habib é abocanhar já na largada uma fa-
tia de 1% das vendas de veículos no mer-
cado interno. No caso da JAC, a confian-
ça no sucesso a cuno prazo é baseada em 
uma característica do comprador brasi-
leiro: a infidelidade automotiva. "Na 
Alemanha. 55% dos consumidores são 
fiéis a uma marca. No Brasil, são só 
8,5%. Isso porque aqui tem uma massa 
que nunca comprou carro. Ninguém diz: 
"Eu sou Ford porque o meu pai andava 
de Ford'. Isso não existe no Brasil. É as-
sim: "Meu avô andava de jegue, meu pai 
pegava ônibus e eu vou comprar um 
JAC"', dispara. 

O império sobre rodas de Habib co-
meçou a ser erguido em 1985. quatro 
anos após ter se formado em engenharia 
eletrônica pela Fundação Armando Al-
vares Penteado (Faap). Naquele ano, 
montou lojas de acessórios para veícu-
los na Barra da Tijuca. no Rio de Janei-
ro, e em Aricanduva, na Zona Leste. 
Em 1990, o grupo chegou a doze cen-
tros automotivos nesses moldes no país. 
Mas a virada veio mesmo em 1991, 
quando aproveitou a abertura às impor-
tações de veículos, no governo Collor, 
e criou a IVXM para representar a Ci-
troen. "Disseram que eu era louco, que 
carro francês não ia emplacar aqui", 
lembra. Vendeu mais de 40000 exem-
plares até 2000. No ano seguinte, a 
montadora decidiu se instalar no Brasil 
e o convidou para ser presidente da fi-
lial. Executivo da companhia e dono de 

concessionárias da marca, o jogo duplo 
funcionou até 2008. mas causou des-
gaste. "Eu estava dos dois lados da me-
sa, e não é uma situação comum. Co-
mecei a ficar incomodado, e a Citroen 
também queria colocar um executivo 
francês aqui", afirma. 

Ao deixar a montadora. Habib passou 
a dedicar tempo integral a seu próprio 
grupo. O empresário acorda às 6 da ma-
nhã, após cinco horas de sono. e vai di-
reto para uma sessão de uma hora de 
musculação e exercícios — em casa, 
com um personal trainer. Em seguida, 
pane para o escritório. No caminho, vi-
sita uma ou duas de suas lojas, escolhi-
das aleatoriamente. Chega sem avisar, 
causando surpresa entre os funcionários. 
Se a concessionária é da Citroen, usa 
gravata vermelha. Entra falando alto, 
movimentando seu 1,93 metro de altura 
com agilidade, puxa papo com todo 
mundo e até interrompe clientes para 
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apontar que "este é meu melhor vende-
dor". "Sou um cafa de terreno. Gosto de 
cheiro de gente", diz. 

Quando se instala em seu QG- na Vila 
Leopoldina, o empresário continua conec-
tado com o que ocorre nas concessioná-
rias. Sua sala é uma espécie de centro de 
comando, com catorze monitores pendu-
rados pelas paredes informando o anda-
mento das vendas em tempo real. Entre 
pacotes de biscoito salgado, caixinhas de 
água de coco e livros sobre a China espa-
lhados pela grande mesa, ele acompanha 
os gráficos com atenção. A cada três mi-
nutos, em média, o ícone de um carrinho 
pisca em alguma das telas. Isso significa 
que Habib vendeu mais um durante o ex-
pediente de trabalho. No decorrer de um 
mês. esse sinal se repete umas 4500 ve-
zes; em um ano, chega a cerca de 50000. 
Em um dos monitores, o destaque é um 
ranking com nomes de pessoas. São os 
"top guns", os quarenta melhores vendedo-

res do grupo, que competem por viagens 
à Disney ou a Cancún como prêmio pelo 
desempenho. Essa turma é acompanhada 
de peno pelo chefe, que elogia e cobra em 
e-mails com textos do tipo: "Showww! 
Supermegaparabéns!" ou "Vamos lá, você 
está com cinco vendas neste mês. mas 
confio que vai melhorar". "Ele já me man-
dou e-mail às 6 horas da manhã", conta 
Kátia Cabral, a "top gun" número 1, com 
média de 21 vendas por mês. 

A vigilância constante tem um vilão: o 
celular. Habib passa quase todo o tempo 
grudado a um de seus três aparelhos — 
um BlackBerry, um iPhone 4 e um Nex-
tel. Quando está em seu Citroen C6, nun-
ca ouve música, só dirige conversando 
em um fone com Bluetooth. Fora dele. 
envia e responde, em média. 300 e-mails 
por dia pelo dispositivo móvel, até a hora 
de se deitar na cama, em sua espaçosa 
casa na Avenida Morumbi. Alguns anos 
atrás, tinha o costume de ler uma vez por 

semana, geralmente biografias de perso-
nalidades como o ex-tenista Andre Agas-
si, o megainvestidor Warren Buffett e os 
líderes Bill Clinton e Tony Blair. Com a 
entrada dos aparelhos em sua vida, a lei-
tura ficou relegada a uma vez por mês. 
"O BlackBerry matou minhas horas de 
folga. Só desligo a 'torre de controle' às 
23 horas, senão tenho problemas com a 
minha mulher". 

Ela é Sandra Habib, de 53 anos, figura 
freqüente em colunas sociais. Dona da 
loja de decoração Benedixt. nos Jardins, 
e responsável pelo comando das conces-
sionárias da Jaguar e da Aston Martin. 
Sandra costuma literalmente parar o trân-
sito a bordo dos dois esportivos de luxo 
britânicos — sempre acompanhada de um 
batalhão de seguranças. Como tarefa ex-
tra. administra o visual do marido. "Até 
cueca eu compro para ele", diz a mineira 
de Belo Horizonte. "Nem sei o que tem 
no meu guarda-roupa", admite Habib. 



Moda realmente não é o ponto forte do 
empresário. Em 2004. numa rara incursão 
fora do universo dos automóveis, ele e 
Sandra abriram sete lojas de roupas em 
parceria com o estilista Ocimar Versolato. 
O investimento declarado foi de 15 mi-
lhões de reais, mas o negócio durou ape-
nas seis meses e terminou com a publica-
ção de um ressentido livro do estilista 
(Vestido em Chainas) com duras críticas 
aos ex-sócios. "Ele fa-
lou um monte de coi-
sas, mas estava perden-
do dinheiro e achei 
melhor fechar. Só isso", 
rebate Habib. 

Quando está em São 
Paulo, o casal, unido há 
dezesseis anos, tem 
pouco tempo para o la-
zer. Os raros momentos 
são aproveitados em 
jamares em família. 
Juntos, têm sete filhos 
— quatro de Sergio e 
três de Sandra, de casa-
mentos anteriores — e 
três netos; o quarto che-
ga em março. Os encon-
tros costumam ocorrer 
no restaurante italiano 
Vecchio Torino, em Pi-

nheiros. Como cliente especial. Habib tem 
direito a pedir um prato que não figura no 
cardápio, o feouccine à carbonara. Nessas 
reuniões, uma presença constante é Char-
lie. um west highland white terrier de 5 
anos. Durante as refeições, o cãozinho 
permanece embaixo da mesa, geralmente 
escondido dos outros clientes, saboreando 
um polpettone (também fora do menu). 
"Ele fica quietinho e ninguém percebe 

porque a toalha é comprida. Normalmente 
não permitimos animais, só o Charlie po-
de", confidencia a proprietária Manuela 
La Rosa. O cachorro — estrela de recente 
campanha publicitária do portal iG — 
acompanha o dono até nas viagens de ne-
gócios. Em seu processo para trazer a 
JAC. Habib tem ido à China todo mês, 
desde o ano passado. Charlie foi junto em 
seis ocasiões, geralmente com sua mala 

Louis Vuitton a tiracolo 
— sim, o cachorro tem 
uma mala só para seus 
brinquedos e coleiras de 
grife (ao todo. 400). 

Duas vezes por ano. o 
empresário faz uma 
viagem de férias. Ja-
neiro é sempre reserva-
do para a estação de 
esqui de Aspen, no Co-
lorado. Uma vez por 
mês vai a Trancoso, na 
Bahia, onde desde 2004 
possui uma mansão na 
Praia dos Nativos, com 
uma casa principal e 
cinco bangalôs inde-
pendentes. Piloto desde 
os 16 anos. época em 
que voava de planador, 
Habib eventualmente 



vai ao litoral nordestino no comando de 
seu Cirrus, monomotor com preço médio 
de 760000 reais. É na vila. pane do mu-
nicípio de Pono Seguro, que o empresário 
tem seus principais momentos de diver-
são. Anda de quadriciclo motorizado, faz 
caminhadas em trilhas, freqüenta o Qua-
drado — praça que é o point da região 
— e janta no restaurante O Cacau. Lá to-
ma caipirinha de tangerina e pede o agar-
radinho com purê (came de sol e purê de 
banana-da-terra frita com mel), prato que 
sai por 55 reais, o mesmo valor que cos-
tuma deixar de gorjeta para o garçom 
Sândalo Miranda, que sempre o atende. 

Habib não resiste e dedica, inclusive 
nos fins de semana, uma parcela de seu 
tempo aos automóveis. Entre sábado e 
domingo, responde a cerca de 500 e-mails 
e participa de conferências pelo celular. 
"Domingo é o dia em que mais se vende 
carro em São Paulo e é reservado para as 
grandes operações de marketing nas con-
cessionárias. Mesmo quando está fora em 
Trancoso, ele fica monitorando essas 
ações", diz o francês Olivier Van Ruym-
beke. presidente do grupo SHC. Amigos 
há mais de quinze anos — o executivo foi 
diretor internacional da Citroen até 1998 
—, os dois mantinham contato mesmo 
quando moravam em continentes diferen-
tes. Sempre que Sergio ia a Paris, a dupla 
passeava pelo Bois de Boulogne para con-
versar. Sobre carros, claro. 

A relação com Paris não se limita a 
essas visitas passadas e à representação 
da marca gaulesa. Habib é filho de judeus 
franceses — o pai, Robert, de ascendên-
cia turca, era dono de uma pequena fá-
brica de plásticos: e a mãe. Raymonde. 
de família russa, foi secretária do cônsul 
da França em São Paulo por vinte anos. 
Ele estudou no tradicional colégio fran-
co-brasileiro Liceu Pasteur, na Vila Ma-
riana. e na juventude dava aulas particu-
lares de matemática e física na língua de 
seus pais. "Até hoje eu faço contas e so-
nho em francês. Sou absolutamente bi-
língüe", diz. A origem judia o fez passar 
por todas as cerimônias obrigatórias, mas 
hoje ele não freqüenta sinagogas e. entre 
amigos, até conta piadas sobre a religião. 
A verdade é que seu interesse exclusivo 
já estava focado desde a infância. Aos 10 
anos de idade, gastava horas em leituras 
obsessivas da revista QUATRO RODAS, 
da Editora Abril, decorando tudo sobre 
os modelos das décadas de 60 e 70. Na-
quela época, praticamente não tocava no 
autorama que tinha no quarto. Ironica-
mente, passaria o resto da vida "brincan-
do com carrinhos". 

Text Box
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