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Montadora estima sair dos atuais 3% do mercado para 4,5% em 2020 e atingir 5% em 2030  
 
Pode soar estranho ouvir o presidente de uma empresa contentar-se em ter apenas 3% do 
mercado, projetar 4% a 4,5% para 2020 e, ainda, prever que somente em 2030 a marca 
desfrutará o auge de seu prestígio. Objetivos tão modestos começam a ter lógica, porém, 
quando se conhece um pouco a estratégia da Citroën no Brasil.  
 
Não se trata de ser pouco ambicioso, segundo diz Ivan Ségal, presidente da Citroën do Brasil 
há dois anos e agora prestes a assumir o comando da marca na América do Sul. A ideia é dar 
tempo para que os consumidores das classes que começam a entrar no mercado dos 
automóveis hoje sejam atraídos pela marca francesa nas próximas trocas de carros.  
 
"Vamos deixar que concorrentes, como os chineses, briguem com os grandes fabricantes 
locais. Não queremos disputar o mercado dos modelos que custam menos de R$ 35 mil. Mas 
vamos cuidar da imagem para quando essas classes, que agora ascendem, estiverem prontas 
para o carro que desejam e não só o que podem comprar", diz o executivo. O carro mais 
barato da marca, o C3, custa R$ 37,9 mil. 
 
Ser dona de 3% das vendas não é mal num país com o quinto maior mercado de veículos do 
mundo. O volume de vendas da Citroën no Brasil em 2010 - 84 mil veículos - foi igual ao 
mercado na Áustria e a previsão para este ano - 112 mil - equivale quase ao total vendido em 
Portugal.  
 
Quando a Citroën começou a produzir na fábrica do grupo PSA Peugeot Citroën em Porto Real 
(RJ), em 2001, vendiam-se no Brasil 1,2 milhão de veículos por ano. Agora são mais de 3 
milhões.  
 
Segundo Ségal, o Brasil continuará representando 70% dos negócios da marca na América 
Latina: "Depois vem a Argentina, onde não sentimos segurança em relação à economia. 
Também nos interessa ter participação no Chile. Mas de que nos serve brigar em mercados 
como o México? Quando trabalhei na Alemanha descobri como uma marca pode ser fraca. Os 
alemães, orgulhosos das suas marcas, me perguntavam o que eu estava fazendo ali." 
 
A filial brasileira tira proveito do charme da origem francesa. Tanto que não foi difícil atrair 
consumidores para uma recente promoção que ofereceu passagem para Paris gratuita para o 
cliente e com 50% de desconto para acompanhante. Quinze mil viajaram e, segundo Ségal, 
houve até quem aproveitou para se casar na capital francesa.  
 
Mesmo que valorize a sedução de uma marca francesa, o brasileiro, segundo Ségal, não 
aceita, passivo, todos os conceitos estrangeiros. Já faz um tempo que a Citroën colocou a 
equipe brasileira de engenheiros para modificar modelos concebidos na Europa e criar versões. 
A intervenção brasileira atuou na criação do esportivo Aircross no ano passado e no C3 
Picasso, monovolume lançado ontem ao preço de R$ 47,9 mil.  
 
Ségal, um administrador de empresas de 40 anos que nasceu em Reims, a 150 quilômetros de 
Paris, é o tipo de executivo que já se declara apaixonado pelo Brasil. Suas três primeiras 
semanas no país foram dedicadas às dez horas de aulas diárias de português. Ao assumir o 
cargo, ele proibiu reuniões em francês e, talvez por isso, fala nosso idioma com fluência e 
rapidez. Ao assumir o comando da América Latina, no segundo semestre, Ségal se mudará de 
São Paulo para o Rio.  
 
Para ele, a alegria do povo brasileiro é um diferencial para quem vem da Europa. "Paris nos dá 
qualidade de vida, mas impõe uma filosofia de vida muito linear". Antes de vir para o Brasil, 
ele comandou as operações da Citroën na Eslováquia, Polônia e Bélgica. "Povos tristes", diz o 
executivo. Nos dois primeiros países nasceram seus dois primeiros filhos. A terceira foi no 



Brasil, há um mês - motivo a mais para o executivo, paciente com o crescimento das vendas, 
também não ter pressa de sair do país.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Empresas, p. B1. 


