
Sem citar marcas, Nissan volta a provocar 

ais uma vez, a Nissan do Bra-
sil provoca a concorrência e 

lança comercial que ressalta que 
as outras montadoras enxergam 
os clientes como "formiguinhas". 

Criado pela Lew'Lara/TBWA, 

o filme mostra um gigante que 
aparece vestido como um exe-
cutivo, invadindo uma cidade. 
O personagem enxerga tudo de 
cima e coloca uma das "formi-
guinhas" dentro de um carrinho 
de brinquedo, junto com outras 
pessoas, que se apertam no local. 
Nesse momento, a locução res-
salta a postura da concorrência 
de fazer carros para as famílias 
de formiguinhas e continua "Sua 
família não merece isso". Na cena 
seguinte, aparecem imagens do 
Nissan Grand Livina, com uma 
família grande, bem confortável. 
A assinatura é "A Nissan tem um 
jeito inovador de pensar o espaço. 
Pense num Nissan". 

Para a web, foi criada uma ver-
são exclusiva. Em determinado 
momento do filme, o internauta 
é convidado a assistir a uma mu-
lher-formiga cantando e dançan-
do funk. Depois que a cena acaba, 
o comercial segue de onde parou. 
A criação da campanha é de Ce-
sar Herszkowicz e Max Geraldo, 
com direção de criação de Jaques 
Lewkowicz, Manir Fadei e Lucia-
no Lincoln. A produção é da Pro-
dutora Associados, com direção 
de cena de Rodrigo Lewkowicz. 

ESTRATÉGIA 
De acordo com Márcio Oliveira, 
vp de operações da Lew'Lara/ 
TBWA, diferente do que vinha 

acontecendo em campanhas ante-
riores, desta vez a ação tem como 
foco as necessidades do consumi-
dor. Mas sem esquecer de compa-
rar com o que a concorrência vem 
oferecendo. Diz que é importante 
lembrar que as outras montado-
ras não se preocupam com as ne-
cessidade de seus clientes. 

Oliveira contou que a estraté-
gia ofensiva da Nissan iniciou em 
meados do ano passado e tem si-
do bastante positiva para a marca, 
principalmente do ponto de vista 
do reconhecimento do consumi-
dor. Só ano passado, a montadora 
cresceu 56%. 

Oliveira afirmou que o objeti-
vo da campanha é fazer com que 

as pessoas se lembrem da Nissan 
na hora da compra e que isso pos-
sa ser revertido em vendas. Desde 
2008, a empresa saiu de 0.5% de 
participação para os atuais 2%. 

Porém, agora, a marca optou 
por deixar de lado o confronto 
direto, percebido pelo mercado, 
e passou a adotar uma estratégia 
de comparação. Na verdade, essa 
mudança é uma resposta à polê-
mica que ocorreu com comerciais 
anteriores. 

Em um dos filmes, por exem-
plo, que estreou dia 25 de feve-
reiro, uma dupla de rappers com 
um jaleco da Ford aparece em 
frente a um modelo Focus. No 
filme, eles esbanjam dinheiro e 

cantam um rap com a frase "O 
luxo todo que eu tenho é do di-
nheiro de vocês, pagando preço 
de 1.8 por um carro 1.6". No final, 
aparece o modelo Tiida 1.8, da 
Nissan, e informava que ele custa 
R$ 2.910 a menos que o modelo 
da Ford. Depois de quatro dias no 
ar, o Conar (Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Publici-
tária) recomendou que ele fosse 
retirado. O órgão atendeu à soli-
citação da Ford e pediu que não 
fosse mais exibido. Antes disso, 
comerciais que comparavam car-
ros da montadora com modelos 
da Fiat, Volkswagen e GM tam-
bém receberam recomendações 
para suspensão da veiculação. 
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