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Meio & Mensagem —  Como é o seu re-
lacionamento com a propaganda? Você 
gosta de assistir a comerciais? 
Kaká — Assisto quando vejo TV. Assisto 
com um olhar de telespectador. E, é 
claro, existem umas que chamam mais 
atenção do que outras. Eu gosto de pro-
paganda, sim.

M&M — Ela faz parte do seu dia-a-dia? 
Kaká — Acho que faz parte do cotidiano 
de todos. Quem não se lembra de uma 
propaganda que tenha marcado sua vida? 
Eu não tenho muito tempo para ver TV, 
mas sempre que posso gosto de assistir 
a bons fi lmes publicitários.

M&M — Quando se fala em propaganda, qual 
a primeira coisa que vem à sua cabeça? 
Kaká — Algo criativo, como a boa propa-
ganda deve ser.

M&M — Do que você gosta em propaganda?
Kaká — Gosto quando a idéia é boa. 
Gosto de ser surpreendido pela pro-
paganda. Acho que são essas as que 
marcam e que nos fazem até comentar 
com outras pessoas. 

M&M — Do que você não gosta? 
Kaká — Não gosto de apelação. Conside-
ro desnecessário colocar algo que seja 
ofensivo para alguns ou mesmo inapro-
priado para certas idades apenas para 
chamar a atenção.  

M&M — Que ingrediente uma propaganda 
deve ter para despertar a sua curiosidade 
ou chamar a sua atenção? 
Kaká — Gosto de coisas criativas, com 
um visual interessante e que às vezes 
colocam personalidades em situações 
diferentes. Gravei há um tempo um fi l-
me para a Adidas que simulava um jogo 
no qual os atletas só podiam pisar nas li-
nhas do campo. O resultado fi cou muito 
inusitado e tenho certeza de que a peça 
foi bastante comentada por todos.

M&M — Você é influenciado por propa-
ganda? Por exemplo, se você assistir a um 
comercial que desperta a sua atenção, é 
capaz de ir procurar o respectivo produto?
Kaká — Já fi z isso, mas hoje em dia não 
tenho muito tempo para as compras, 
mas é claro que se algo me chama a 
atenção procuro experimentar sim.

Sapo de fora

“Esporte ainda é visto de forma muito
amadora pelos anunciantes no Brasil”
Ricardo Izecson dos Santos Leite, o meia Kaká, do Milan, acha que 
propaganda ruim gera má impressão da marca para o consumidor
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dor com uma má impressão da marca. 
Acho que é algo de que as empresas 
devem cuidar com muito carinho, para 
não gastar dinheiro com a degradação 
de suas marcas.

M&M — Propaganda é arte? 
Kaká — Algumas são, outras são apenas 
de mau gosto.

M&M — Propaganda é cultura? 
Kaká — Acho que pode até ser. Funciona 
mais como uma cultura pop propriamen-
te dita, e deve ao menos deixar alguma 
mensagem cultural.

M&M — Fale um pouco sobre o marketing 
esportivo. 
Kaká — É algo que está crescendo bas-
tante no mundo todo e principalmente 
no Brasil. Aqui o esporte ainda é visto de 
forma muito amadora. Algumas compa-
nhias começam a fazer um bom trabalho 
nesse segmento e a imaginar o esporte 
como uma ferramenta estratégica para 
auxiliá-las em suas estratégias de comu-
nicação e marketing.

M&M — No geral, o que você acha da pro-
paganda brasileira? 
Kaká — Muito boa e criativa. Na Europa 
assisto a muitos fi lmes nos quais clara-
mente foi gasto bastante dinheiro, mas 
diversas vezes vejo no Brasil algo mais 
simples e efi ciente.

M&M — Você presta mais atenção em pro-
pagandas de rádio, TV ou revistas? 
Kaká — Eu escuto pouco rádio, no 
meu carro prefi ro ouvir música. Vejo 
um pouco de TV e leio várias revistas 
também. Mas a internet é algo com o 
que gasto bastante tempo e acho que 
sou impactado mais pela mídia online 
hoje em dia.

M&M — Que recado você mandaria para os 
publicitários? 
Kaká — Que eles olhem com mais carinho 
para os esportistas, de elite ou de base, 
pois acredito que o público gosta de ver 
esportistas estrelando filmes e, além 
disso, essa é uma forma interessante 
de apoiar a prática esportiva e relacio-
nar seus produtos a uma imagem que 
transmita conceitos como saúde, beleza 
e bem-estar.
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Kaká conta que vê pouco TV, lê muitas revistas e gasta na internet boa parte de seu tempo disponível

M&M — Há alguma propaganda que o faça 
mudar de canal? 
Kaká — Várias. Quando são chatas, longas 
demais ou apelativas, aproveito para 
ver o que passa nos outros canais ou ir 

M&M — Existe alguma propaganda que 
pode ser considerada a sua favorita? Pode 
ser atual ou antiga... 
Kaká — A do Guaraná Antarctica, da qual 
eu participei com o Ronaldo e o Marado-

na (criada pela Duda Propaganda). 
Foi uma idéia supercriativa e foi muito 
comentada por todos. Achei o resultado 
muito divertido e acredito que tenha 
dados bons frutos para a empresa.

buscar algo na cozinha.

M&M — Publicidade forma opinião? 
Kaká — Forma. Para o bem e para o mal. 
Uma propaganda ruim deixa o consumi-
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