
"Essa gente" é o novo conceito da Chevrolet 
Paulo Macedo 
 
Em São Paulo, a correria da cidade, as baladas noturnas e o ritmo de trabalho; no Rio de 
Janeiro, o samba, praia e mulher bonita; em Minas Gerais, a prosa, boa comida e o jeitinho 
calmo das pessoas. É assim que a Chevrolet quer se comunicar com seu público-alvo na 
campanha "Essa gente", que entrou no ar no último domingo (10) em rede nacional de 
televisão. São 15 comerciais, todos com foco regional. 
 
O anunciante deixa de lado a linguagem de cinema, usada nas ações de varejo, a qual 
explorava filmes como "Quarteto fantástico", "Transformers" e "Piratas do Caribe", por 
exemplo. O conceito nacional foi adaptado pelo vice-presidente de criação Hugo Rodrigues 
explorando paisagens, sotaques, pontos turísticos, direção de arte e tons musicais. As 
agências coligadas à Salles Chemistri em todo o País ajudaram com pesquisas e informações 
para dar o caráter local da ação. 
 
O diretor Marcelo Presotto coordenou a produção, finalização e fotografia dos filmes cujos 
roteiros são de Hugo Rodrigues. A parte impressa e materiais de ponto-de-venda tiveram a 
criação de Kevin Zung, Daguito Rodrigues, Fernando Palandi e também de Hugo Rodrigues. A 
área de internet foi assinada por Renato Di Giorgio e Vitor Martins e o tema dessa mídia é: 
"Quem é internauta vai de Chevrolet". 
 
"Essa ação está alinhada a uma mudança de posicionamento da General Motors. Neste 
momento específico da comunicação, abrimos mão da performance, da velocidade e dos 
efeitos especiais, em prol de uma relação emocional, de maior proximidade e identificação com 
o consumidor e com os distintos públicos brasileiros", justificou o diretor de marketing Samuel 
Russel. 
 
"Nós estamos sempre atentos ao ritmo do consumidor, que ora é agitado e quer adrenalina, 
ora quer voltar às suas origens, recolher-se, ficar em casa, assistir ao DVD. Nós mudamos de 
prioridades a cada instante, e o varejo tem a obrigação de saber disso. Varejo é competência e 
conseqüência", explicou Rodrigues. "Para acompanhar essa instabilidade, tanto do consumidor 
quanto da propaganda em geral, lançamos essa campanha que oscila da grandiosidade do 
Brasil à simplicidade dos detalhes de cada região. Vai da riqueza da diversidade às músicas 
que emocionam. Ou seja, engloba essa complexidade, porém, com uma linguagem simples. 
Vai direto ao coração", ele finalizou. 
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