
Sapo de fora 

“Liberdade, sim. 
Libertinagem, não”
Claudia Leitte, vocalista do Babado Novo, acha que a família deve participar das discussões 
sobre restrição à propaganda de bebidas alcoólicas e diz que não faz propaganda política
Renato Pezzotti

Meio & Mensagem — Um comercial te influencia na hora 
da compra? 
Claudia Leitte — Defi nitivamente. É claro que se a 
gente vê uma Gisele Bündchen usando um pro-
duto, isso interfere naquele momento da compra, 
porque ela é referência de beleza e simplicida-
de, por exemplo. Se um xampu faz bem pra ela, 
acredito que vá fazer bem pra mim também. 
 
M&M — Você se considera fiel a determinadas marcas ou 
muda “conforme a música”? 
Claudia — Não sou fi el a marcas, não. Fidelidade é só 
bem-estar. Eu quero me sentir bem. Não importa qual 
a marca, de onde vem. Pra mim, ela 
tem apenas que me fazer sentir bem. 
É o caso de xampus: na propaganda 
está sendo exposto um produto e a 
garota tem cabelos maravilhosos. 
Eu vou experimentar. Eu compro 
e, se não me fi zer bem, eu troco. 
 
M&M  —  Na hora do intervalo você 
corre atrás do controle ou gosta de 
assistir aos anúncios? 
Claudia — Eu adoro ver comercial. 
Eu vou ser sincera: comercial de 
cerveja no Brasil é muito bom mes-
mo. Aliás, a publicidade no País 
merece destaque porque é tudo 
muito bom. Merece aplauso. O da 
Parmalat, por exemplo, (criado 
pela Africa) é demais, me sinto 
feliz de ver. Mas eu sou hiperativa. 
Às vezes, quando me prende, eu 
assisto, mas geralmente quando 
tem intervalo eu fi co zapeando. 
 
M&M — A que tipo de comercial você 
gosta mais de assistir? Pode citar 
dois ou três? Pode falar um de sua 
época de criança? 
Claudia — Eu gosto de humor. Esse 
último agora do bode na sala (da F/Nazca, para Skol) 
é muito bom, eu vejo até o fi nal sempre que passa. 
O da Parmalat é lindo. Têm vários que assisto várias 
vezes e parece que estou vendo pela primeira vez. Da 
época de criança... aqueles da Coca-Cola, de Natal, 
que mexem com o coração. E eu sou Geração Coca-
Cola, então sempre fi co emocionada com as músicas 
e as cores.
 
M&M — Você vê a publicidade como um tipo de arte? 
Claudia — Sim. Tudo que envolve criação é arte. O 
cara que está ali para provocar emoção nas pes-
soas, ele se emociona quando cria. Então é arte. 

M&M — Você faria propaganda política? 
Claudia — Francamente não. Já fi z até showmício, mas 
hoje em dia me sinto muito mais madura e não faria de 
forma alguma propaganda política.  
 
M&M — Nesse ano, as revistas de celebridades usaram uma 
brincadeira sua numa entrevista à revista Playboy, na qual 
dizia que iria se casar virgem. Soltar informações “extrover-
tidas” como essa é uma boa jogada de marketing?  
Claudia — Eu detestei o que fi zeram com isso. Foi uma 
brincadeira durante uma entrevista na época do carna-
val. Alguém pegou aquilo, tirou do contexto, colocou em 
destaque e se espalhou. Foi muito chato. Eu não gosto 

desse tipo de coisa. Não gosto de marketing que não faça 
parte do meu perfi l. Odeio ser evasiva — posso até ser 
prolixa, mas eu falo de mim, o que eu sou. Se for pra viver 
uma outra situação que não tem nada a ver comigo, que 
possa fugir do que sou, já não tem nada a ver comigo. 
 
M&M — Os artistas da Bahia invadiram os comerciais de vez. 
Por que isso acontece? Não estão sujeitos à superexposição?
Claudia — É a história da credibilidade e do carisma com o 
público. E é arte, a gente faz arte, como publicitário, que 
também é artista. Então, vem a calhar, é o momento, que é 
importante. Sobre a superexposição, tem que ter critério. 
Eu não sou o tipo de pessoa que faz tudo por dinheiro. 

Eu faço muita coisa por gosto, para sentir prazer.
 
M&M — Você disse que o publicitário é artista. Mas não fi ca 
fácil fazer arte chamando a Claudia Leitte para estrela uma 
campanha de xampu?  
Claudia — Não. Eu acho que se o cara não for tão criativo 
também, vai ser uma porcaria para o artista e para ele 
também.  
 
M&M — Você fez aquela campanha da Brahma para a Copa do 
Mundo de 2006, das estrelas... 
Claudia — Como o Zeca Pagodinho, o Toni Garrido, a Sandra 
de Sá. Tá vendo? Se o cara não fi zer um bom jingle, um 

bom cenário, se não cuidar da estru-
tura toda, vai ser queimação pra todo 
mundo. Às vezes é até mais difícil. 
Tem artista que não fi ca legal, que não 
vende bem o produto. 
 
M&M — Muito se discute hoje sobre a 
restrição da propaganda de bebidas 
alcoólicas. O que você acha disso? 
Claudia — Acho que não é uma questão 
só a ser resolvida pelo governo federal, 
pelos publicitários, pelos vendedores 
de cerveja, mas uma questão também 
pessoal, os pais têm que estar presen-
tes nisso tudo. Assim, o que eu posso 
fazer, acho que faço. Eu sempre estou 
lá em cima do palco falando que é pra 
beber com moderação mesmo e acho 
que é taxativo mesmo: menor de 18 
anos de idade não pode beber. Infeliz-
mente os pais andam muito ocupados 
e muitos jovens de 13 anos querendo 
fazer tudo. Isso não é liberdade, é liber-
tinagem. Mas tem a ver com criação: eu 
sou da época do Hollywood Rock e não 
sou fumante — aliás, odeio cigarro. 
 
M&M — Queria que você deixasse uma 
mensagem aos publicitários. 

Claudia — Eu fi co muito feliz em fazer qualquer cam-
panha que represente o bem-estar das pessoas, que 
faça as pessoas felizes, porque me deixa assim, feliz, 
satisfazer o público. Espero que vocês se sintam à von-
tade para me convidar sempre que quiserem (risos). 
Isso também me possibilita dar ajuda a muita gente, 
tenham certeza. Eu 
gosto de fazer a di-
ferença. E que vocês 
continuem assim: 
talentosos, criativos, 
e me fazendo sorrir 
diariamente.

Claudia Leitte: “Eu não sou o tipo de pessoa que faz tudo por dinheiro. Eu faço muita coisa por gosto, para sentir prazer”
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