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A Chevrolet está disposta a, pelo segundo ano, conseguir a liderança na venda de automóveis e 
comerciais leves no Brasil. Em 2005, quando a General Motors faz 80 anos de presença no País, a 
marca vem com tudo para impactar o consumidor por meio da propaganda, principalmente 
quando o assunto é varejo. É isso que pretende a Salles Chemistri Publicidade, uma agência do 
Grupo Publicis.  
 
Estréia hoje um novo filme publicitário da Chevrolet, de um minuto com versão de 30 segundos, 
no intervalo do "Jornal Nacional", da Rede Globo. A peça traz a banda Jota Quest cantando um 
sucesso de Tim Maia, com letra adaptada, assim como já aconteceu com as cantoras Luca ("Tô 
nem aí") e Ivete Sangalo ("Carro velho" e "Poeira").  
 
"Os hits do momento influenciam de uma maneira rápida porque geram atitude. É exatamente 
isso que buscamos, que o consumidor saia do sofá e vá para a concessionária comprar um 
automóvel Chevrolet", diz o diretor de criação da Salles Chemistri, Hugo Rodrigues.  
 
Segundo o publicitário, trata-se da campanha de varejo com o objetivo de ser a mais impactante 
já feita para a marca. "Isso não apenas quando à criação. O que pretendemos é ser um sucesso 
de vendas", completa.  
 
A campanha é nacional, utiliza várias mídias e tem adaptação final em cada mercado, na hora de 
anunciar as oportunidades, como os feirões. A ação é denominada "Chevrolet Show". Como a 
marca foi a que mais vendeu carros no Brasil em 2004, a opção foi manter a estratégia de adotar 
sucessos musicais do momento.  
 
A propaganda que o consumidor vê hoje à noite traz uma versão especial de "Não Quero 
Dinheiro", de Tim Maia, interpretada pelo grupo Jota Quest. Os rapazes da banda aparecem no 
filme e em todo o material impresso. "Não sabemos quando tempo vai ficar no ar. Tudo depende 
da resposta do público", esclarece Rodrigues.  
 
O filme traz uma sucessão de imagens de show e platéia intercaladas às cenas dos modelos 
Chevrolet conduzidos pelos artistas no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (circuito 
fechado). Segundo o diretor de criação da Salles Chemistri, agência responsável pelo marketing 
de varejo da Chevrolet, a versão adaptada da música de Tim Maia é colocada no ar para remeter 
à sensação de prazer de dirigir, no caso um automóvel da marca.  
 
O filme e os spots de rádio ressaltam ainda sobre as características dos veículos e condições de 
compra. O plano de mídia desenvolvido contempla comerciais veiculados na televisão, spots de 
rádio, anúncios em jornais e internet.  
 
Esta estratégia de adotar músicas está enquadrada também dentro do conceito "Chevrolet 
chacoalha o Brasil" e "Os melhores carros do Brasil estão cantando você". "O que queremos é que 
a campanha entre no ar num dia e venda carro no outro", diz Rodrigues. "Estamos vindo numa 
curva ascendente de campanhas. Cada uma é maior que a outra. 
 
" Em relação à verba, por ser um ano comemorativo para a GM do Brasil, o publicitário diz que o 
diferencial não é o aumento de investimento. "Usamos o mesmo dinheiro de formas diferentes", 
afirma Rodrigues. O discurso é o mesmo utilizado pela agência principal, a McCann-Erickson, que 
atende a Chevrolet em todos os países onde a marca está presente.  
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