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Aposta de Carlos Ghosn no futuro da Infiniti começa a dar resultados  
 
Quando Carlos Ghosn assumiu o comando da Nissan Motors Co. mais de três anos atrás, uma de 
suas primeiras decisões era se acabava ou não com a linha de carros de luxo Infiniti da 
montadora. A divisão estava perdendo terreno para concorrentes como a Lexus, da Toyota Motor 
Corp., e as marcas de luxo da Alemanha. Mais preocupante ainda, dez anos depois de ter sido 
lançada em 1989, a Infiniti não havia dado nenhum lucro — e a Nissan estava afundada em 
dívidas.  
 
Mas Ghosn resolveu investir em novos modelos para substituir metade dos carros da linha Infiniti. 
Agora, alguns novos modelos estão tornando a Infiniti uma das marcas de carros de luxo de maior 
crescimento nos Estados Unidos.  
 
A virada da Infiniti está ajudando a compensar uma inesperada queda nas vendas de veículos da 
Nissan este ano, à medida que as incertezas em relação à guerra no Iraque deixam os 
consumidores hesitantes em gastar. O volume de vendas da Infiniti cresceu 23% no ano passado, 
para 87.900 unidades, e a Nissan espera crescimento de dois dígitos mais uma vez este ano.  
 
A linha de luxo também está ajudando Ghosn a manter nos trilhos a impressionante virada que 
promoveu na Nissan, da qual a francesa Renault tem 44%. Kurt Sanger, analista de setor 
automobilístico na ING Baring Securities em Tóquio, calcula que a Infiniti seja responsável por 
10% do lucro operacional da Nissan nos EUA no ano fiscal encerrado em 31 de março, e 20% do 
lucro operacional nos EUA deste ano fiscal. A maior parte do lucro da Nissan vem dos EUA.  
 
Quatro anos atrás, muitos modelos Infiniti eram apenas versões melhoradas de Nissans mais 
baratos. À beira da concordata no fim dos anos 90, a Nissan não tinha dinheiro para desenvolver 
modelos completamente novos.  
 
Quando Ghosn assumiu, ele passou a cortar a dívida e vender ativos, resgatando a companhia de 
sua crise financeira. Parte do dinheiro captado foi injetado no desenvolvimento de uma série de 
novos carros. Como desenvolver um único modelo geralmente custa centenas de milhões de 
dólares, esse era um grande investimento para a empresa.  
 
Para liderar os esforços de desenvolvimento de novos veículos, Ghosn convocou Patrick Pelata, 
um de seus principais auxiliares e conhecido por criar fórmulas simples e vencedoras no desenho 
de novos carros. O francês de 44 anos rapidamente definiu novas regras para a Infiniti: ser 
diferente e dar ao consumidor o que ele quer.  
 
Para destacar a Infiniti entre outras marcas da Nissan, os engenheiros de Pelata desenharam um 
pacote de partes básicas exclusivamente para a Infiniti, usando tração na roda traseira — o que a 
maioria dos entusiastas do automobilismo diz ser melhor para carros de luxo e de alto 
desempenho. A maior parte dos outros modelos da Nissan tem tração na roda dianteira. E Pelata 
equipou os modelos Infiniti com motores mais potentes que o de marcas rivais. "Para os EUA, a 
aceleração tem de ser fora de série", diz Pelata.  
 
A Nissan começou a lançar os novos Infinitis no ano passado e, por enquanto, há fortes sinais de 
sucesso. O modelo mais elogiado é o G35, o mais rápido de sua classe, com um motor de 3,5 
litros de seis cilindros com 260 cavalos-vapor — cerca de 15% a 20% mais que o BMW 3301I e o 
Mercedes-Benz C320. Ele está sendo vendido ao impressionante ritmo de 5.000 unidades por 
mês.  
 



No geral, as vendas da Infiniti aumentaram 56%, para 15.600 veículos, nos dois primeiros meses 
deste ano — cerca de metade do volume da marca de luxo na liderança, a Lexus. Em comparação, 
as vendas da Lexus caíram 7% no mesmo período, e as da BMW caíram 1%.  
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