
13 JUN 2011

Eles são chineses, 
mas não espalha
Com uma estratégia de divulgação impactante, um garoto-propaganda de peso, o 
apresentador global Fausto Silva, a abertura de 50 concessionárias em um dia e uma 
campanha maciça na TV aberta, a JAC Motors do Brasil chegou para chamar a atenção dos 
consumidores e da concorrência, no competitivo mercado automotivo brasileiro. Com 
investimento de R$ 380 milhões, sendo R$ 140 milhões para a área de marketing, a estatal 
chinesa de capital misto espera vender 45 mil carros neste ano no País e conquistar 3% de 
market share até 2014. A companhia já vende dois produtos no Brasil – o J3 e o J3 Turin – e 
irá lançar mais três novos veículos até 2012: a minivan J6, o sedã J5 e o compacto J2. O 
número de revendas deverá saltar para 80, até dezembro, e 150, em 2012. À frente da 
operação brasileira está o estilo direto e vendedor de Sergio Habib. O empresário, que no 
início dos anos 90 trouxe a marca Citroën para o País, mais uma vez agita o mercado com 
uma estratégia focada nos 5 Ps: produto, preço, propaganda, ponto de venda e pessoas. O 
objetivo é abocanhar uma fatia das vendas das quatro grandes montadoras instaladas no 
Brasil – VW, Fiat, GM e Ford.

Por ANDREA MARTINS  amartins@grupomm.com.br

Fotos DIEGO BIANCHI

Meio & Mensagem — Como é o trabalho 
de marketing para a marca JAC no Brasil?
Sergio Habib — No primeiro mês, vende-
mos mais do que todas as outras marcas 
chinesas somadas, quatro mil carros. Mas, 
como não emplacamos estes veículos to-
dos, não aparece na estatística oficial. No 
segundo mês o resultado, já está na esta-
tística oficial: estamos vendendo mais car-
ros que todas as outras chinesas somadas. 
Por que vendemos mais? As faculdades de 
marketing falam que para vender um pro-
duto, em qualquer lugar, você precisa dos 
4 Ps: preço, produto, propaganda e pon-
to de venda. Eu falo que tem um quinto, 
que as faculdades de marketing não falam, 
mas que é importante: pessoas. As outras 
marcas chinesas só tem o primeiro P, de 
preço. A JAC tem preço; produto, um car-
ro totalmente modificado e adaptado ao 
gosto do consumidor brasileiro; investi-
mento maciço em propaganda ; ponto de 
venda, temos mais de 50 concessionárias 
espalhadas pelo Brasil, grandes e moder-
níssimas. E, por fim, no último P, os me-
lhores profissionais do mercado.

M&M — Como foi a escolha da Ogilvy & 
Mather para atender a conta publicitária?
Habib — Selecionamos cinco agências 
para fazer o pitching conosco, as cinco 
maiores que não têm conta de carro. Fi-
quei três horas em cada uma, dando o 
briefing pessoalmente, em março do ano 
passado. Marquei para junho, dois meses 
depois, para as agências prepararem a 
apresentação. A Ogilvy foi muito agressi-
va: foi ao Chile, comprou os carros, e veio 
até São Paulo dirigindo. Eles não foram 
brilhantes na exposição deles. Pela expo-

sição que eles fizeram, não ganhariam. 
Mas o fato de terem ido ao Chile, pega-
rem os carros, rodarem quatro mil quilô-
metros (fizeram isso no feriado de 21 de 
abril), me convenceu que eles iam dar o 
melhor deles para trabalhar com a JAC.

M&M — Foi o “Inesperado”, que é slogan 
da campanha? Os outros fizeram uma 
apresentação mais formal?
Habib — É, mais normal, ninguém fez o 
que eles fizeram. Isso me convenceu. Ou-
tra coisa que me convenceu foi que eles 
me mostraram um vídeo da Luiza (Traja-
no), do Magazine Luiza, que eu conheço, 
falando: “Sergio, você pode trabalhar com 
esta agência, é muito boa, eu estou muito 
feliz trabalhando com eles” (risos). Como 
conheço a Luiza, ela não ia me recomen-
dar alguma coisa que ela não achasse boa.  

M&M — As estratégia de lançamento da 
JAC e do Magazine Luiza têm paralelo? 
Foram 50 lojas em um dia, tem o Faustão...
Habib — Nada, nenhuma ligação. Quan-
do montava toda a campanha, eu queria 
um âncora. Pensamos em vários nomes: 
George Clooney, Jack Chan, ambos bem 
mais baratos que o Faustão. O Faustão é 
o top do Brasil. Em marketing, tem algo 
que não podemos fazer: não ser hones-
to com o consumidor. A imagem do JAC 
não é o George  Clooney. O que é um JAC? 
Um carro  com relação custo-benefício 
imbatível, com ABS, air bag, roda de li-
ga leve, farol de neblina, desembaçador 
traseiro, rádio MP3 e seis anos de garan-
tia. Eu preciso falar isso na propaganda, 
não tem jeito de não falar isso aí. Quan-
do vendo um JAC, não vendo um car-

ro na praia com prancha de surfe ou um 
carro com o George Clooney e a mulher 
dele, passeando pela cidade. Não é isso 
que vendo. O que vendo é algo bem con-
creto. Então, conversando com a agência , 
chegamos ao Faustão.

M&M — O que ele passa? É um carro voltado 
para a classe C e tem este apelo?
Habib — Não. Eu precisava de algo con-
creto. Por que o Fausto? Porque ele é con-
creto! O Fausto não é um sonhador, ele 
é uma pessoa concreta. Foi muito difícil 
contratar o Fausto, ele visitou as conces-
sionárias, quis conhecer o projeto, ficou 
com o carro duas semanas, foi ver o gal-
pão de peças. O Fausto falava: “Sergio, não 
vou botar o meu nome e minha credibi-
lidade sem saber em que navio eu estou 
embarcando”. Tem uma coisa em marke-
ting que o Jacques Séguéla (publicitário 
francês, cofundador da RSCG na década 
de 70) falou, olha que frase legal: “A me-
lhor maneira de matar um produto ruim 
é fazer um bom lançamento”. Eu adoro 
essa frase, porque quando você tem um 
produto ruim, se você não faz um bom 
lançamento, pouca gente experimenta e 
você  vai melhorando o produto, a estru-
tura, o pós-venda, conforme o tempo vai 
passando. Se você faz um grande lança-
mento e o produto não é bom, um mon-
tão de gente experimenta e nunca mais 
vão comprar, acabou a marca. Então, se 
você não tem certeza do teu produto, não 
faça um grande lançamento, faça um lan-
çamento tímido e vai melhorando. A ideia 
do Fausto foi esta: contratar um âncora 
que pudesse representar e dar credibili-
dade para a marca. O Fausto é uma pes-

soa extremamente profissional. Eu já li-
dei com a Claudia Schiffer, com o Kiefer 
Sutherland... e o Fausto é muito mais pro-
fissional que eles.

M&M — A garantia de seis anos é o ponto-
chave da campanha? É uma jogada de 
marketing?
Habib — Não. As pessoas compram car-
ros por uma série de razões. Tem gente 
que chega à concessionária e fala: “Quero 
comprar o carro, porque tem seis anos de 
garantia”. Tem gente que fala: “Eu quero 
comprar o carro do Faustão”. Nós somos 
uma relação custo-benefício imbatível, a 
nossa imagem é bem a imagem do Faus-
to. O cliente fala: “Se o Fausto avalizou, eu 
compro”. Ou: “Eu compro o carro, porque 
tem ABS e air bag” ou “porque tem seis 
anos de garantia”. Na realidade, o suces-
so não é um fator, é uma soma de vários 
fatores, onde acertamos a contratação do 
Fausto, os seis anos de garantia, o carro 
completo, o preço competitivo, a rede de 
distribuição ampla. A Chery (marca chi-
nesa de automóveis também presente no 
Brasil), por exemplo, lançou o QQ. Cadê a 
campanha? Não está vendendo nada . As 
outras marcas chinesas têm preço, mas 
só preço não é suficiente em um país so-
fisticado como o Brasil. Tem de ter pre-
ço, produto, ponto de venda, propagan-
da e pessoas... 

M&M — Como vocês estão trabalhando a 
campanha da JAC nas mídias?
Habib — Estamos usando muito televi-
são, pouco revista e quase nada de jor-
nal. As pessoas não leem mais jornal. A 
nossa verba de varejo é de R$ 60 milhões 
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“Nós não escondemos que o carro é chinês, mas não 
falamos que é. Quando o cliente chega à 
concessionária e pergunta, a gente fala. Mas na 
verdade, tem cliente que acha que o carro é feito na 
Coreia, na Austrália, no Japão, no Canadá. As pessoas 
não sabem direito onde os carros são fabricados.”

por ano, do grupo SHC, e de R$ 140 mi-
lhões, da JAC. Dá R$ 200 milhões. Eu di-
ria que gastamos menos de 10% em jor-
nal, e fazemos pouco rádio. Investimos 
muito mais em digital do que em jornal. 
O mercado não é assim, mas o grupo é. 
Eu acredito muito em digital. Qualquer 
site de notícia tem dois ou três milhões 
de hits. Qualquer jornal tem 200 ou 300 
mil leitores. Eu, pessoalmente, acho o 
digital melhor. Da nossa verba, 10% é 
jornal; 2% ou 3%, rádio; 20% é digital; 
50% é TV. A agência da JAC é a Ogilvy, 
mas para o varejo temos outras agên-
cias (Tome Group, no Rio de Janeiro; 
Long Play, em São Paulo; Libra, em Belo 
Horizonte; Ogilvy, em Brasília; Art Plus, 
em Goiânia; Mart Pet, em Recife; Pon-
tos K, em Salvador e Bistrô de Comuni-
cação, em Vitória).

M&M — Existe ainda preconceito em 
relação ao carro chinês. As pessoas 
relacionam o produto feito na China a uma 
qualidade menor?
Habib — Não. Tem a credibilidade do 
nosso grupo — o maior grupo de reven-
dedores de carros no Brasil — e as pesso-
as confiam no nosso grupo. Confiam mais 
no grupo do que na marca. Nós não es-
condemos que o carro é chinês, mas não 
falamos que é. Quando o cliente chega 
à concessionária e pergunta, a gente fa-
la. Mas na verdade, tem cliente que acha 
que o carro é feito na Coreia, na Austrá-
lia, no Japão, no Canadá. As pessoas não 
sabem direito onde os carros são fabri-
cados. Tem montadora que está no Bra-
sil há dez anos e as pessoas acham que o 
carro é importado.

M&M — Qual é o perfil do cliente JAC?
Habib — Tem de tudo. Para 15%, é o pri-
meiro carro novo da vida deles, mas 15% 
também têm três carros ou mais na gara-
gem. São 55% de homens, 45% de mulhe-
res. 50% já têm um carro em casa. Ou se-
ja, tem de tudo. Tem pai comprando car-
ro para os filhos, porque querem ABS e air 
bag, tem gente simples comprando carro, 
porque a manutenção é barata, tem cliente 
que me escreve no “Fale com o presiden-
te”, e conta que era cliente da Volks há 22 
anos e está  saindo da marca. Tem de tudo.

M&M — O senhor trouxe a Citroën ao Brasil 
e, nos anos 90, havia preconceito em 
relação à marca francesa não se adaptar 
ao País. Estamos vendo com as marcas 
chinesas um movimento parecido com os 
franceses, que hoje são aceitos, adaptados 
e fabricados no Brasil?
Habib — Sem sombra de dúvida. O que 
vai acontecer com os carros chineses é 
que eles são uma realidade. A China pro-
duz 25% de todos os carros feitos no mun-
do. Lembro, por exemplo, o que aconte-
ceu com televisão: 30 anos atrás era Te-
lefunken; 20 anos atrás, era Philips; hoje, 
LG e Samsung, marcas coreanas. Jamais 
teria pensado em comprar uma televisão 
coreana dez anos atrás. Hoje, é o que eu 
tenho em casa.

M&M — Foi anunciada verba de marketing 
da JAC de R$ 140 milhões neste ano. No 
ranking Agências e Anunciantes, este 
número coloca a empresa quase no 
mesmo nível da Renault, que investiu R$ 
146 milhões em 2010. Vocês vêm para brigar 
no patamar das grandes montadoras, que 

estão instaladas e não nos segmento das 
importadoras? 
Habib — Claro. Vamos tirar mercado da 
VW, Fiat, GM e Ford. Vamos tirar mer-
cado de quem tem para perder. E quem 
tem mercado para perder é quem 10%, 
15% ou 20% do mercado, não é quem tem 
3%. Quem tem 3% vai continuar com 3%. 
A JAC vai chegar rapidamente a 3%, que 
são cem mil carros. Em dois ou três anos, 
chegamos a este patamar. Acima disso, a 
briga é outra. É preciso ter muito mais ca-
pilaridade na rede de distribuição, centro 
de peças regionais, fábrica...

M&M — A partir de cem mil carros há 
possiblidade de ter uma fábrica JAC no 
Brasil?
Habib — Eu diria que para subir acima 
de 3% do mercado tem de ter fábrica. Por 
enquanto, não estamos estudando isso, 
uma coisa de cada vez. Uma caminha-
da começa com o primeiro passo. O pri-
meiro passo é lançar a marca e pô-la no 
Brasil, que já fizemos. O segundo passo 
agora é consolidar e passar as vendas de 
quatro mil para oito mil ou nove mil car-
ros por mês, que é a segunda etapa que 

vamos fazer. Depois disso, vamos ver se 
pensamos em uma fábrica, por enquan-
to não tem nada.

M&M — Soube que o senhor escreve em 
um caderninho os planos para cada cinco 
ou seis anos...
Habib — Não é a cada cinco ou seis anos. 
Hoje, estou escrevendo. Já escrevi no co-
meço do ano o que quero fazer em 2016.

M&M — O que esperar do Sergio e da JAC 
em 2016?
Habib — Isso eu não posso falar (risos). 
Tem coisas pessoais. Por exemplo, cui-
damos de uma escola em Trancoso, com 
750 alunos. Um dos meus objetivos é fa-
zer desta escola a melhor da Bahia e uma 
das melhores do Brasil. Ela é mantida pe-
lo grupo, as crianças pagam R$ 5 e é pe-
ríodo integral.

Sergio Habib comenta a 
participação de Fausto Silva e 
Ogilvy no site meioemensagem.
com.br ou fotografe o código ao 
lado com o celular (mais 
instruções à pág. 4).
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