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Upselling é um termo que defi-
ne a estratégia comercial de
uma marca baseada no aumen-
to da qualidade de seus produ-
tos, com o objetivo de vendê-
los a um preço mais elevado,
conquistando clientes mais
abastados. Essa é a melhor pala-
vra para expressar a opção feita
no Brasil – assim como na Euro-
pa – pelas montadoras Peugeot
e Citroën (que formam o grupo
PSA). A estratégia é simboliza-
da pelo lançamento do Peugeot
208, mas é sintetizada pelo no-
vo Citroën DS3, um hatch pre-
mium destinado a enfrentar
dois outros preciosos pequenos
concorrentes: o Audi A1 e o Mi-
ni Cooper.

Em Paris, o diretor de Marcas
do grupo, Frédéric Saint-
Geours, recebeu o Estado para
falar a respeito do upselling. E,
se evita falar em números, em
investimentos e em futuros lan-
çamentos, o executivo não hesi-
ta em defender a política de pre-
ços de sua montadora, que co-
brará pelo DS3 pelo menos R$
79,9 mil – quando o mesmo veí-
culo custa na Europa € 13,9 mil
– ou R$ 35,8 mil. A seguir, os
principais trechos da entrevis-
ta:

● O conceito upselling no Brasil
significa o quê para Peugeot-Ci-
troën? E ele é representada pelo
lançamento do DS3?
Significa lançar modelos mais
identificados como top de li-
nha, como o DS3, para a Ci-
troën, ou o 508, para a Peugeot,
ou ainda o Peugeot RCZ, que
nós já lançamos e também é de
luxo. Esses carros representam
um poder triplo. O primeiro é o
de elevar a imagem da marca a
um nível novo, superior. Em se-
gundo, criar um preço de venda
que aumenta nossa rentabilida-
de. E, terceiro, o que é um ele-
mento global para a implanta-
ção da Peugeot-Citroën no Bra-
sil, é que esses três carros fa-
zem o upselling do conjunto de
nossa linha.

● No fim desse processo, esse
upselling significará que Peugeot
e Citroën serão marcas de luxo
no Brasil?
Não, porque a intenção não é
concorrer com marcas pre-
mium, como algumas alemãs,
por exemplo. É uma elevação
da qualidade entre as montado-
ras generalistas. Mas é esse des-
locamento em direção a mais lu-
xo que estamos fazendo em to-
do o mundo. Não é um elemen-
to específico do Brasil, mas de
nossa estratégia global – capita-
neada pela Europa, é claro.

● Por que a opção por essa estra-

tégia?
Porque o que queremos é me-
lhorar a imagem das marcas
Peugeot e Citroën. Com isso, se-
remos capazes de vender nos-
sos produtos com preço mais
elevado. Como em todos os ra-
mos de atividade, uma marca
que tem uma identidade forte
pode vender seus produtos
mais caro e obter uma rentabili-
dade maior. Além disso, uma
marca mais forte significa uma
marca mais perene ao longo do
tempo.

● O sr. disse que o preço médio
pago por veículo vai crescer com
o upselling. Quanto?
Na linha Citroën Europe, é de
mais ou menos € 2 mil, em mé-
dia, por veículo vendido. No
Brasil, não temos esse resulta-
do, porque está começando ago-
ra. Na França, temos, porque já
vendemos mais de 200 mil veí-
culos da linha DS, que exempli-
ficam esse upselling.

● Mas eu imagino que o sr. tenha
estimativas ou objetivos para o
Brasil.
Mas isso eu não posso revelar.

● Você lançarão na Europa, e tal-
vez no Brasil, o Peugeot 301, veí-
culo destinado a competir com o
Dacia Logan, um carro popular
que no Brasil é fabricado pela
Renault. Não é contraditório?
Não, não. O Peugeot 301 é um
veículo de meio de linha para
os países emergentes, que ain-
da não têm uma indústria auto-
motiva madura. E por que não
se trata de um concorrente do
Logan? Porque o 301 é um carro
moderno, por seu design, que
não pode ser comparado ao de
outros veículos. Além disso, no
301 há elementos tecnológicos

de última geração. O 301 é um
automóvel moderno para os
mercados emergentes.

● Que vai chegar ao Brasil em
breve, então?
Eu não posso falar nada sobre
os planos de produtos futuros
para o Brasil.

● Mas o sr. diz que o Peugeot
301 será lançado em mercados
emergentes. Ora, o Brasil é um
dos mercados prioritários para a
Peugeot-Citroën, não?
O Brasil não é emergente, já
emergiu. É o quarto produtor
automotivo mundial, onde ain-
da há crescimento. Ele tem o la-
do bom dos países emergentes,
porque é um mercado que cres-
ce. É por isso que investimos
tanto no Brasil: para seguir esse
crescimento. Mas é um merca-
do já importante.

● Voltemos ao upselling. O sr.
diria que o DS3 no Brasil é um
produto top de linha?
Sim, é incontestável. É um pro-
duto top de linha na Europa e
na China. Não temos a preten-
são de nos tornar do dia para a
noite marcas premium, como
Audi ou Mercedes. A Peugeot-
Citroën vai fazer o upselling, ou
seja, vai se aproximar delas em
termos de imagem, em termos
de preço pago e de clientes con-
quistados. É essa a nossa ambi-
ção. E as tecnologias que coloca-
mos no mercado nos ajudarão
nisso.

● Mas, na Europa, o DS3 não é
top de linha.
Sim, é. Como definimos o top
de linha? Por preço pago, e o
preço pago por um DS3, em rela-
ção ao Citroën C3, por exem-
plo, é € 3,6 mil a mais, em mé-

dia. Além disso, quem compra
esses veículos? Podemos dizer
que são clientes top de linha.
Porque os clientes que compra-
vam carros de luxo agora com-
pram um DS3 em seu lugar. A ta-
xa de conquista de clientes pelo
DS3 é de 60%. São clientes que
foram buscados em outras mar-
cas. Eram proprietários de car-
ros da Audi ou Mini Cooper,
por exemplo.

● Mas, na Europa, o DS3 custa a
partir de € 13,9 mil. No Brasil, ele
custará a partir de R$ 79,9 mil. É,
no mínimo, o dobro do preço. Os
impostos não explicam tudo.
Mas explicam muito, se você fi-
zer o cálculo. E, se você obser-
var o preço médio pago por um
carro no Brasil e na França, ve-
rá que já existe uma diferença.

● E não compreendemos o por-
quê dessa diferença. Por que os
carros europeus, que são vendi-
dos a um preço razoável na Euro-
pa, chegam ao Brasil tão caros?
Em essência, é a carga tributá-
ria que está embutida no preço.
Em essência. Além disso, há ou-
tras variáveis, como transporte,
logística, etc.

● Mas o sr. está de acordo que o
grau de lucratividade das empre-
sas europeias por produto no Bra-
sil é mais elevado do que na Euro-
pa?
Não, não diria isso.

● O sr. tem números para com-
provar isso?
Tenho meus próprios números.
Mas não vou revelá-los.

● A Peugeot-Citroën não faz o
mesmo sucesso no Brasil que a
Renault. Por quê?
Se você observar como isso

aconteceu, verá que a diferença
nas vendas só aumentou depois
que a Renault passou a produ-
zir veículos Dacia com o nome
Renault no Brasil. Nossa políti-
ca de marca no Brasil não é ven-
der produtos de baixo custo. Es-
tamos mais voltados ao top de
linha. Além disso, temos objeti-
vos de alcançar 7% em 2015. Va-
mos ter um conjunto rico de
produtos até lá.

● E a estratégia da Peugeot-Ci-
troën é explorar o mercado dos
consumidores mais abastados e
mais exigentes?
Sim, você pode apresentar des-
sa forma. É verdade que o con-
junto dos produtos que será
vendido no Brasil está de acor-
do com essa conclusão. O se-
gundo elemento é que nossa re-
de de concessionários vai cres-
cer 50% até 2015. Nós não esta-
mos presentes em todo o Bra-
sil. Assim, nossa capacidade de
vendas é menor do que a de ou-
tras montadoras, que estão im-
plantadas em todo o País. Te-
mos um programa para aumen-
tar de 320 pontos de venda para
480 em 2015. Logo, é um misto
de fatores: lançamento de no-
vos produtos, de produtos de
melhor acabamento e extensão
da rede de concessionárias.

● Isso tudo custa caro: lançar
novos produtos e aumentar a re-
de de concessionários.
Essencialmente, lançar novos
produtos, porque aumentar a
rede de concessionários exige
despesas de parte de investido-
res que acreditam em nossos
produtos e desejam abrir pon-
tos de venda. Nós ajudamos, e
isso tem um custo. Mas o gros-
so dos investimentos é na capa-
cidade de produção e no lança-

mento de produtos.

● O governo brasileiro mudou
duas importantes legislações do
setor automotivo: a primeira, so-
bre a importação de veículos, e a
segunda, sobre IPI. Qual é sua
avaliação dessas medidas?
Não tenho de julgar os motivos
do governo brasileiro, que é res-
ponsável por sua política ma-
croeconômica. O que posso di-
zer é que a Peugeot-Citroën vai
cumprir as condições para redu-
zir seus efeitos. Nossos esfor-
ços de produção local e de pes-
quisa e desenvolvimento já es-
tão em curso. A escolha que fi-
zemos é ser brasileiros no Bra-
sil e desenvolver e produzir nos-
sos produtos no Brasil. Ao to-
do, 83% do que vendemos lá é
produzido localmente. Dito is-
so, para as indústrias em geral,
que fazem escolhas de médio e
longo prazo para o desenvolvi-
mento de produtos, ter um am-
biente estável é melhor, claro.
É incontestável. Mas não é um
problema específico do Brasil.

● A Peugeot-Citroën tornou-se
parceiro da General Motors no
mundo. O que pode mudar no
Brasil com essa aliança global?
Assinamos essa aliança em feve-
reiro. Não nos pergunte ainda
qual será o seu alcance, porque
é muito cedo. Já identificamos
como gerar € 2 bilhões em si-
nergias na área de compras, par-
tilhadas em 50%, nos próximos
cinco anos. Mas, fora isso, nos
dê mais tempo para definir.

● Algumas multinacionais cance-
laram recentemente grandes in-
vestimentos anunciados. A
Peugeot-Citroën pode cancelar
investimentos no Brasil?
Não. Não faremos isso.

Negócios

Fechamento de capital da
TAM é adiado por 10 dias

Consumo. Crise na Europa afeta
o resultado da Starbucks
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Peugeot-Citroën busca mudar imagem
para chegar ao mercado de luxo no País

Frédéric Saint-Geours, diretor de marcas da PSA Peugeot-Citroën

Estratégia. Segundo Frédéric Saint-Geours, a Peugeot-Citroën não pretende concorrer no mercado de carros de baixo custo, que tem menor rentabilidade

Estratégia do grupo
francês é elevar nível da
marca para obter melhor
rentabilidade nas vendas
em todo o mundo

estadão.com.br

Marina Gazzoni

As companhias aéreas TAM e
LAN adiaram ontem em 10 dias
sua oferta pública de permuta de
ações (OPA). A operação resulta-
rá no fechamento do capital da
TAM na bolsa de valores brasilei-
ra, uma das etapas para a criação
da Latam, holding formada pela

fusão das duas empresas. O cro-
nograma inicial estabelecia que
os acionistas poderiam aderir à
oferta até segunda-feira e que o
leilão seria realizado ontem,
mas a adesão ficou abaixo do exi-
gido pela companhia chilena no
edital da OPA.

“Como resultado do proces-
so, ao término da oferta, a LAN

recebeu aceitação de troca dos
acionistas da TAM (incluindo os
acionistas controladores da em-
presa) para trocar 147.836.864
ações, equivalentes a 94,4% da
propriedade acionária da compa-
nhia brasileira”, segundo comu-
nicado da empresa.

Mas a condição imposta pela
LAN no edital do processo era de
que a operação abrangesse pelo
menos 95% das ações da compa-
nhia aérea brasileira.

Para viabilizar o fechamento
do capital da TAM, a LAN deixou
para trás a exigência, segundo co-

municado divulgado ontem pela
TAM. “Dado o nível de apoio ob-
tido, a LAN decidiu renunciar à
condição mencionada e levar a
efeito sua oferta, para o que a le-
gislação brasileira exige esten-
der a oferta por um prazo adicio-
nal de 10 dias corridos. Portanto,
a LAN resolveu estender sua
oferta de troca de ações até o dia
22 de junho próximo, data em
que espera concluir com êxito
sua associação com a TAM”, dis-
se a empresa.

Isso significa que a operação
será concluída mesmo que a

TAM não consiga mais adesões à
OPA. A notícia foi bem recebida
pelo mercado financeiro e as
ações das duas empresas aéreas
se valorizaram ontem.

Os papéis da TAM chegaram a
subir mais de 9% no pregão de
ontem e fecharam com alta de
6,84%, cotados a R$ 44,35. As
ações da companhia aérea regis-
traram a maior alta do Ibovespa
no dia – o principal índice da bol-
sa brasileira subiu 1,94% ontem.

Na Bolsa de Santiago, a ação
da LAN registrou ontem quase
seis vezes o volume de negócios

de segunda-feira. Os papéis se
apreciaram em 3,32%, ante uma
queda de 0,56% do IPSA, o princi-
pal índice da bolsa chilena.

O fechamento do capital da
TAM é parte do processo de for-
mação da holding Latam, que te-
rá sede no Chile. A fusão das
duas empresas aéreas foi anun-
ciada em agosto de 2010 e rece-
beu o aval do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade) em dezembro do ano pas-
sado. O negócio criará a maior
empresa aérea da América Lati-
na. / COM AGÊNCIAS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B12.




