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Sandra Azedo 
 
Não deu tempo de a campanha publicitária da picape Frontier sair do ar e a Nissan faz outro 
lançamento. Começa a ser veiculada no domingo a propaganda do novo modelo da marca 
japonesa, segundo veículo a sair da fábrica de São José dos Pinhais (PR) depois das versões 
cabine dupla e simples da Frontier. Trata-se do sport utility vehicle (SUV) Xterra, que chega com 
uma ação de marketing de R$ 7 milhões. "Acertamos o posicionamento do modelo, que tem um 
público-alvo bem diferente do da Frontier", diz o diretor comercial da Nissan do Brasil, Nélio 
Bilate.  
 
Baseadas na frase "Nissan Xterra: o limite é você", a campanha, desenvolvida pela Lowe, tem 
início com um filme publicitário de 30 segundos que estréia dia 15 na Rede Globo, SBT, Record e 
Bandeirantes. Além de televisão, a propaganda ainda conta com outdoor, quatro anúncios de 
página dupla, dois anúncios de página tripla e um encarte, os quais estarão nas revistas a partir 
de 22 de junho.  
 
Toda a campanha do utilitário-esportivo Xterra, como a maioria das propagandas de automóveis, 
o que indica uma tendência, está focada no espírito de aventura, muita aventura, com pessoas 
felizes e de bem com a vida. "A indústria automotiva foi o último segmento a perceber que isso é 
o que o consumidor quer ver. Até as instituições bancárias saíram na nossa frente."  
 
Além da propaganda direta, existem outras ações focadas, como as promoções em academias. 
"Vamos selecionar algumas para patrocinar aulas, com tudo ambientado", conta o diretor de 
contas da Lowe, Ricardo Polmon. O fato de ter ações em academias, por exemplo, reforça a 
intenção de a Nissan de estar cada vez mais próxima dos possíveis compradores do Xterra. "Esse 
cliente treina muito, se cuida, está sempre em forma para encarar esportes como canoagem, 
rafting, alpinismo, entre outros", diz Bilate. "No treinamento, nossos vendedores tiveram que, 
inclusive, praticar esportes radicais para saber como se comporta esse cliente", diz o diretor 
comercial da Nissan.  
 
Da verba de R$ 7 milhões, R$ 2 milhões são destinadas a ações de varejo, desenvolvidas pela 
divisão Lowe TTL (Through The Line). Para ajudar a incentivar o test drive, foi preparado também 
um guia chamado "Lugarzinho", com dicas de espaços que podem ser simples, mas bem 
interessantes, os quais estão espalhados por todos os estados do Brasil. O guia não será 
comercializado e a única forma de ganhá-lo é fazendo um test drive.  
 
O Xterra começa a ser vendido na segunda-feira (16) com um índice de nacionalização que chega 
a 47%, segundo a Nissan. Tem versão única de acabamento (SE), tração nas quatro rodas e 
motor 2.8 litros turbo diesel com intercooler. "Nosso objetivo é ter 10% de market share no 
segmento de utilitários-esportivos médios movidos a diesel e 4x4 até o fim deste ano", conta 
Bilate. Esse percentual corresponderia à venda de 2 mil Xterra no Brasil.  
 
Sentra virá do México  
 
A Nissan possivelmente terá seu terceiro veículo nacional, até para reforçar a sua competitividade 
no mercado brasileiro e a capacidade da fábrica paranaense, construída em parceria com francesa 
Renault, montadora que tem parte das ações da Nissan. "A próxima novidade, por enquanto, vem 
do México. A tendência é importarmos o sedan médio Sentra", conta Bilate.  
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