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O semblante do diretor de marketing 
da Nissan,  Murilo Moreno, mistura-

va cansaço a um ar de dever cumprido, ao 
receber a reportagem do Meio & Mensa-
gem, na sede da Lew’Lara\TBWA, em São 
Paulo. Laureado pela cúpula da agência 
que tem a conta da marca, com direito à 
presença do sócio Luiz Lara, Moreno re-
cebera, instantes antes, a notícia da vitó-
ria de “Pôneis Malditos” no Melhor Co-
mercial do Brasil, promovido pelo SBT. 

Além da conquista de prêmios, os ga-

mercado

Como a Nissan foi para as cabeças
Com uma comunicação agressiva, a renovação no portfólio e a ampliação da distribuição, em apenas dois  
anos a montadora japonesa deixou de ser a zebra para se tornar a sexta marca mais vendida no País
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belecida para 2016. O plano, anunciado 
no ano passado pelo presidente mundial 
da montadora, o brasileiro naturalizado 
francês Carlos Ghosn, prevê um aporte de 
R$ 2,6 bilhões para a construção de uma 
fábrica em Resende (RJ), com capacida-
de anual de produção de 200 mil veícu-
los a partir de 2014. 

Sinal amarelo
A ansiedade para que a nova planta 

entre em operação é intensa, visto a “fe-

presidente de operações da Lew’Lara\
TBWA, Márcio Oliveira, avisa: “A Nis-
san não vai parar.” 

Na mão certa
A história da operação brasileira, an-

tes em ponto morto e com vendas restri-
tas a corners espremidos nas concessio-
nárias Renault e modelos como o Mura-
no, que chegava a custar R$ 200 
mil, esboçou  

lojas, incorporou preços mais competiti-
vos e readequou o portfólio. A série Livina 
passou de 13 para sete modelos.

Nesse composto de marketing, a co-
municação foi um combustível essencial 
para inserir a Nissan no campo de visão 
das marcas rivais. A provocação começou 
com os próprios funcionários e concessio-
nários, que foram convidados a dirigir um 
Nissan, muito deles pela primeira vez. “A 
marca não se valorizava internamente. 
Mudamos a motivação do staff, que es-
pantou o medo de indicar a marca”, conta 
Moreno. Assim surgiu o “Desafio Livina”, 
que colocou o Idea, da Fiat, e o Meriva, 
da Chevrolet,  nas concessionárias Nis-
san, incentivando o test drive compa-
rativo com as concorrentes.

Na mídia, a linguagem assumida 
foi tão agressiva que provocou até 
a suspensão do filme “Alvos” pelo 
Conselho Nacional de Autorregu-

lamentação publicitária (Conar). Hit ins-
tantâneo, o comercial mirava engenheiros 
italianos, americanos e japoneses — nu-
ma alusão às origens da Fiat, Chevrolet e 
Honda — para ressaltar os prêmios con-
quistados pelo Livina.

Agora percebida, a Nissan continuou 
buzinando alto, desta vez para mostrar que 
quem não tem cavalo é pônei. A premiada 
ação dos “Pôneis Malditos” foi ao ar em ju-
lho de 2011 e no mês seguinte as vendas da 
Frontier já haviam crescido 110%. “O mer-
cado automotivo é um setor de muita coisa 
igual”, avalia Moreno. Para o executivo, no 
entanto, não compensa ser inovador cau-
sando estranheza. “Um comercial que lem-
bra margarina, e não um carro, é confusa 
para o consumidor”, provoca, referindo-se à 
recente campanha da Fiat, que aproveita o 
recall dos comerciais de margarina, emba-
lados pela trilha Happy Day, para promover 
o Grand Siena. “O objetivo da Nissan não 
é disputar a atenção com filmes de outras 
montadoras e sim com os principais anun-
ciantes dos demais segmentos.” 

Rumo ao pódio
Entre velozes e furiosos, a Nissan se-

gue ampliando a percepção da sua mar-
ca, seja como patrocinadora oficial dos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016, seja por meio do 
March, equipado com airbag duplo, motor 
1.0 16V flex e um convidativo preço mé-
dio pouco abaixo dos R$ 28 mil. Os atuais 
145 concessionários devem se transformar 
em 180 ainda neste ano e em 245 até 2014.

“O Brasil é o mercado da Nissan que 
mais cresce no mundo”, garante Moreno. 
O executivo conta que o Brasil já se apro-
xima do tamanho da operação do México, 
onde a Nissan é líder com 26% de share. 
E, ainda que seja longa a estrada, é certo 
que o determinado Moreno não vai parar 
até apontar no retrovisor do trio China, Ja-
pão e Estados Unidos, que permanece na 
dianteira dos negócios globais da marca.
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Murilo Moreno, diretor de marketing da Nissan: emplacamentos da montadora cresceram 94% puxados pelas vendas do popular March (destaque)
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nhos de mercado pela montadora ja-
ponesa têm recompensado os esforços 
na rotina do executivo — ao final da en-
trevista, já próximo das 19hs de uma 
quarta-feira, a corrida de reuniões ain-
da estava longe da linha de chegada.  
Como na ficção de Transformers, sob a 
sua batuta a Nissan se agigantou, saindo 
de 0,47% de market share em 2010 para 
os atuais 4%, o equivalente a 11.319 em-
placamentos em março  (avanço de 94% 
ante o mesmo período do ano passado). 

Ao mesmo tempo em que confirma a 
habilidade de Moreno para dar a partida 
em estratégias tão transformadoras quan-
to os carros mutantes do filme de Steven 
Spielberg e Michael Bay, o resultado al-
çou a Nissan da 13a para a sexta posição 
no ranking de vendas do setor automo-
tivo brasileiro. A arrancada, no entanto, 
não está completa. Falta conquistar mais 
1% de mercado para atingir a meta esta-

chada” que a Nissan sofreu com a recen-
te decisão do governo de instituir cotas 
para as importações do México. Há dez 
anos, o Brasil mantinha acordo que isen-
tava a cobrança de impostos para veícu-
los vindos do país, onde são feitos dois 
dos atuais campeões de vendas da Nis-
san: o sedã Versa e o compacto popular 
March, que em fevereiro vendeu 2,7 mil 
unidades. Um déficit de US$ 1,55 bilhão 
na balança comercial do setor provocou 
a revisão do trato entre as nações.   

Com as medidas restritivas previstas 
até 2015, a marca vê o farol amarelar. “Esse 
tipo de protecionismo desprestigia o es-
forço das marcas estrangeiras que inves-
tem no mercado brasileiro”, analisa Celi-
na Ramalho, professora da Escola de Ad-
ministração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV-Eaesp). 

O racha segue indefinido. Murilo Mo-
reno não comenta o assunto, mas o vice- 

ganhar novos rumos em 2007, com a che-
gada do Tiida, com preço na faixa dos R$ 50 
mil. Dois anos depois veio o Livina. Mas o 
lançamento acabou atropelado pela crise 
mundial. Extremamente segmentada, desa-
creditada e sem potência para aumentar as 
vendas, a Nissan quase capotou nas pistas 
brasileiras. Dos 3,2 milhões de veículos co-
mercializados globalmente pela montado-
ra em 2009, apenas 23 mil saíram do Brasil. 

A  marca só deixou a contra-mão mes-
mo a partir de 2010, quando Christian 
Meunier deixou a presidência da Nissan 
América do Norte para assumir a direção 
da empresa no Brasil. Murilo Moreno em-
barcou na companhia na mesma época, 
ao lado de novos executivos para as áre-
as de vendas, finanças, logística, pesqui-
sa e rede. Tomados pela sensação de pi-
lotar um carro zero, o time saiu cantan-
do pneu. No mesmo ano, a Nissan reviu 
a cobertura da sua rede, à época com 80 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1507, p. 35, 30 abr. 2012.




