
Lowe faz Nissan parar o mundo  
 
A campanha do novo cupê 350Z, da Nissan, começou a ser veiculada neste último domingo (1°). 
Desenvolvida pela Lowe, a ação envolve um filme para cinema, cinco anúncios e peças de mídia 
exterior. 
 
A comunicação busca ressaltar a força do motor V6 com 280 cavalos, a potência e a aceleração do 
automóvel, além de reforçar características como requinte e design para associá-las ao novo 
modelo. 
 
No filme, intitulado "Mundo", o planeta Terra aparece visto do espaço, girando em seu eixo 
normal. Na seqüência, ouve-se o motor de um carro dando partida, acelerando e trocando as 
marchas. Neste momento, o planeta pára e começa a girar ao contrário. 
 
Na cena seguinte, o 350Z aparece numa estrada, seguido da assinatura: "Nissan 350Z com motor 
V6 de 280 cavalos. Nissan Shift the future".  
Como o produto é direcionado a um público de alto poder aquisitivo, já que a unidade do 350Z 
custa R$ 228 mil, o planejamento de mídia foi bastante focado. O comercial será veiculado apenas 
em cinemas e os anúncios figurarão nas páginas de revistas voltadas ao tipo de consumidor que a 
Nissan busca. Entre os títulos em que os anúncios serão veiculados estão a Daslu Homem, a 
Ícaro, a Náutica e a Vip Exame. 
 
Um dos anúncios traz uma foto de perfil do carro, com o texto: "Apenas dois lugares. É que no 
topo realmente não há espaço para muitos". 
 
A criação da campanha é de Gustavo Gusmão, Sergio Barros, Vinícius Miike e Marcelo Camargo, 
com direção de Valmir Leite. A produção ficou por conta da Vetor Zero. 
Em 2003, as vendas no segmento de carros esportivos representaram um volume de cerca de 90 
unidades no Brasil. O objetivo da Nissan é ter uma participação de 39% do mercado, com meta 
de comercializar 40 unidades do 350Z até dezembro de 2004. 
Os concorrentes do 350Z são o AudiTT Quattro, a BMW Z4, a Mercedes-Benz SLK 320 e o Porsche 
Boxter S. O segmento de cupês esportivos no Brasil tem 0,006% do mercado total de automóveis. 
 
Para comemorar os 10 anos da fabricante de automóveis Audi no Brasil, a AlmapBBDO criou uma 
campanha em mídia impressa que faz uma brincadeira com seus principais concorrentes, a BMW e 
a Mercedes, para ressaltar a posição de liderança da marca entre os automóveis de luxo no país. 
 
A ação, composta por peças de páginas duplas seqüenciais, traz a reprodução do anúncio de 
lançamento da marca no Brasil, criado em 1994. O trabalho trazia o bem- humorado texto "BMW e 
Mercedes, cheguei", que "alertava" os dois principais concorrentes para o desembarque da marca 
alemã no país. 
 
Na segunda peça seqüencial, o leitor, ao virar a página, vê a imagem da station Audi RS4, com a 
alfinetada "BMW e Mercedes, passei". A idéia é reproduzir como estava o mercado antes e depois 
da entrada da Audi no país. 
 
Em 1994, o piloto Ayrton Senna e seu irmão, Leonardo, em sociedade com Ubirajara Guimarães, 
trouxeram a marca ao Brasil. A Almap conquistou a conta e desenvolveu a estratégia de seu 
lançamento. 
 
O mercado brasileiro de carros de luxo era dominado pela BMW e pela Mercedes. A Audi, 
desconhecida no país, se posicionou como uma marca que primava pela tecnologia e sofisticação, 
sem ser conservadora, nem ostensiva e em um ano alcançou a liderança do segmento no Brasil. 
 



O trabalho será veiculado em revistas semanais, a partir dessa semana, na edição de agosto das 
principais publicações especializadas em automóveis, e em jornais de grande circulação. 
A criação é de Guilherme Jahara e Cássio Zanata, que também assinou a direção de criação com 
Giba Lajes. A produção gráfica é de José Roberto Bezerra. 
 
Livro 
Como parte das comemorações dos 10 anos de Brasil, será lançado o livro "A chave do sucesso: 
como a Audi se tornou cult". A produção da publicação foi coordenada pela AlmapBBDO. 
O anunciante também é destaque de uma exposição sobre a trajetória da marca no Brasil, que 
será aberta com uma festa no próximo dia 6, na Oca do Ibirapuera, em São Paulo. Haverá 10 
salas temáticas e um "túnel do tempo". A montagem da exposição é coordenada pela B/Ferraz. 
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