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Nissan registra lucro operacional de 311,6 bilhões de ienes  
no ano fiscal 2009  

  
A Nissan Motor Co. Ltd. anunciou hoje seus resultados financeiros do ano fiscal de 2009, encerrado em 
31 de março de 2010, e registrou os seguintes resultados na Bolsa de Valores de Tóquio: 

• Receita líquida de 7,5173 trilhões de ienes (US$ 80,92 bilhões, 57,3 bilhões de euros), 10,9% 
menor do que a do ano anterior, com a valorização do iene eliminando o ganho no volume de 
vendas;  

• Lucro operacional de 311,6 bilhões de ienes (US$ 3,35 bilhões, 2,38 bilhões de euros);  
• Lucro líquido antes do imposto sobre a renda de 207,7 bilhões de ienes (US$ 2,24 bilhões, 1,58 

bilhão de euro); e  
• Lucro líquido de 42,4 bilhões de ienes (US$ 460 milhões, 320 milhões de euros), comparado com 

o resultado negativo de 233,7 bilhões de ienes no ano fiscal de 2008.  
  
Os resultados do ano completo foram melhores do que as previsões dadas ao fim do terceiro trimestre 
fiscal em 9 de fevereiro de 2010. Contribuíram significativamente para a performance da Nissan, na 
comparação com o ano passado, o crescimento do volume de vendas nos mercados emergentes, 
principalmente na China, e a execução efetiva das ações de recuperação para combater os efeitos da 
crise financeira e econômica global. 
  
“O ano fiscal 2009 foi extremamente desafiador. Na Nissan, mantivemos o foco no plano de recuperação 
da companhia”, disse o presidente e CEO da Nissan, Carlos Ghosn. “Apesar de ainda estarmos operando 
em modo de crise, a Nissan está no caminho certo para a recuperação total sem comprometer nossas 
prioridades estratégicas.” 
  
A Nissan vendeu um total de 3.515.000 veículos mundialmente no ano fiscal de 2009, um aumento de 3% 
na comparação com o ano anterior. Na América do Norte, as vendas foram de 1.067.000 unidades, 5,8% 
menores do que em 2008; as vendas nos Estados Unidos foram de 824.000 unidades, 3,8% menores que 
no ano anterior. No Japão, as vendas foram de 630.000 unidades, 2,9% maiores que no período anterior. 
Na Europa, as vendas foram de 517.000 unidades, 2,4% menores que no ano fiscal passado. As vendas 
na China alcançaram 756.000 unidades, um aumento de 38,7% em relação ao período anterior. Os 
outros mercados totalizaram 545.000 unidades, resultado 7,8% menor que em 2008. 
  
No ano fiscal de 2009, os novos modelos lançados pela Nissan incluíram o Infiniti G37 Conversível, 370Z 
Roadster, NV200 Vanette, Fuga, Roox, PIXO, Patrol e March. 
  
Previsão para o ano fiscal 2010 
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“Apesar de continuarmos operando em um ambiente volátil e incerto, o ano fiscal de 2010 será um ano 
importante, no qual lançaremos um veículo de emissão zero de poluentes, totalmente elétrico, acessível e 
destinado ao mercado de massa, ampliando nossa presença em mercados emergentes e desenvolvendo 
sinergias adicionais na Aliança Renault-Nissan”, disse Ghosn. 
  
A previsão de vendas globais para o ano fiscal 2010 é de 3,8 milhões de unidades, um aumento de 8,1%. 
A Nissan lançará globalmente 10 produtos totalmente novos: o carro de emissão zero LEAF nos Estados 
Unidos, Japão e Europa; o Infiniti QX nos Estados Unidos, países do Conselho de Cooperação do Golfo 
(Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait) e Rússia; a série NV de vans 
comerciais e um crossover conversível nos Estados Unidos; a minivan Quest para os mercados dos 
Estados Unidos e Canadá; a minivan Juke e o novo minicarro Elgrand no Japão; e o segundo modelo da 
linha de carro compacto global da Nissan, um sedan a preço acessível. 
  
A Nissan continuará totalmente comprometida com seu plano de recuperação, focado em três pilares: 
crescimento de receita, forte gerenciamento de custos e geração de fluxo de caixa livre. A companhia 
espera completá-lo no ano fiscal 2010. 
   
Com base no panorama da companhia e assumindo as taxas de câmbio de 90 ienes/dólar e 120 
ienes/euro, a Nissan registrou na Bolsa de Valores de Tóquio a seguinte previsão para o ano fiscal que se 
encerra em 31 de março de 2011: 
  
• Receita líquida de 8.2 trilhões de ienes (US$ 91,11 bilhões, 68,33 bilhões de euros);  
• Lucro operacional de 350 bilhões de ienes (US$ 3,89 bilhões, 2,92 bilhões de euros);  
• Lucro líquido antes do imposto sobre a renda de 315 bilhões de ienes (US$ 3,5 bilhões, 2,63 bilhões 

de euros);  
• Lucro líquido de 150 bilhões de ienes (US$ 1,67 bilhão, 1,25 bilhão de euros);  
• Despesas de capital de 360 bilhões de ienes (US$ 4 bilhões, 3 bilhões de euros); e  
• Despesas com pesquisa e desenvolvimento de 430 bilhões de ienes (US$ 4,78 bilhões, 3,58 bilhões 

de euros).  
  
Com base no atual estado do negócio e pesando os riscos e oportunidades para este ano, a Nissan 
planeja restabelecer o pagamento de dividendos para o ano fiscal 2010 em 10 ienes para o ano completo 
– 5 ienes para o dividendo intermediário e 5 ienes para o dividendo de fim de ano. 
  
Nota 1: Em 9 de fevereiro de 2010, a Nissan registrou a seguinte previsão na Bolsa de Valores de Tóquio, 
baseada em taxas de câmbio de 92 ienes/dólar e 132 ienes/euro, para o ano fiscal terminando em 31 de 
março de 2010: 
• Receita líquida de 7,4 trilhões de ienes (US$ 80,43 bilhões, 56,06 bilhões de euros);  
• Lucro operacional de 290 bilhões de ienes (US$ 3,15 bilhões, 2,2 bilhões de euros);  
• Lucro líquido antes do imposto sobre a renda de 180 bilhões de ienes (US$ 1,96 bilhão, 1,36 bilhão 

de euros); e  
• Lucro líquido de 35 bilhões de ienes (US$ 380 milhões, 270 milhões de euro).  
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Nota 2: Os valores em dólares e euros são traduzidos para conveniência do leitor nas taxas de câmbio de 
92,9 ienes/dólar e 131,2 ienes/euro, as taxas médias para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 
2010. 
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