
Meio & Mensagem — Um comercial influencia sua decisão no 

ato da compra?

Saulo Fernandes — Acho que sim. Entendo até que é a 
função do comercial, levar você até o produto, persuadi-
lo naquele momento de compra.

M&M — Você muda conforme a música ou se considera fiel a 

algumas marcas?

Fernandes — Na verdade, não sou um cara de marcas. 
Gosto das coisas que me convêm e compro as que vão 
durar mais tempo. Troco muito, sou promíscuo (risos).

M&M — E em relação a produtos eletrônicos?

Fernandes — Aí sim, é diferente. Faço parte até de um 
estereótipo de quem gosta, aquela coisa de comprar o 
mais moderno quando sai alguma novidade.

M&M — O iPhone está no bolso então?

Fernandes — É, eu tenho. Dá para ver por aí (risos).

M&M — Você já comprou um carro por causa de alguma no-

vidade ou equipamento?

Fernandes — Olhe o que aconteceu comigo: estou 
querendo trocar de carro, e um comercial quase me 
convenceu, aquele do Ecosport (criado pela JWT). Eu 
achei aquela coisa lúdica. Eu gosto daquilo, de comer-
cial com desenhos... “o que era ponte virou jacaré”... 
e me peguei hoje com o prospecto do carro. Não tinha 
pensado em comprar, mas o comercial me fez pensar. 
Mas não comprei e acho que não vou comprar.

M&M — Então ficou no quase...

Fernandes — Mas é a função do comercial. E nem sempre 
ele é bem-sucedido (risos)!

M&M — Na hora do comercial você corre atrás do controle 

remoto?

Fernandes — Sim, sou um zapeador. Porém, existem 
propagandas que me fazem parar e assistir, na maior 
tranqüilidade. Três seguidas, quatro.

M&M — A que tipo de comercial você gosta de assistir?

Fernandes — Aos que não têm finais previsíveis, que 
tocam em outros pontos em você, que não são comuns. 
Mas olhe, um que parece previsível é o do Bombril 
(criado pela DPZ). O último do Pelé é genial, que fala 
do fenômeno (uma referência ao concorrente Asso-

lan). O ator (Carlos Moreno) diz que pode até ser um 
fenômeno, mas só existe um rei, que é o Bombril.

M&M — Mas esse tipo de comercial que você citou, do 

Ecosport, não é previsível? Cores, desenhos...

Fernandes — É tradicional de carro, mas a inserção de 3D 
deu um ar doce, talvez até infantil: “olha a ponte, vira 
jacaré”... Esses filmes que te levam a essas sensações 
são diferenciados.

M&M — Cite um dos últimos que te marcaram.

Fernandes — Esse da Gol, o novo, que fala dos seis anos 
(criada pela AlmapBBDO). Olha, até lacrimejei. Que 
coisa linda: doce, ingênuo, mas ao mesmo tempo dando 
a informação certa, precisa. E aí, no final, aquela voz de 
criança. Apesar de ser lúdico e um pouco mais viajante, 
a mensagem está ali, na lata. Queria dar um beijo no cara 
que fez essa propaganda. E olhe que eu só vi uma vez!

M&M — A música faz diferença na hora do comercial?

Fernandes — É um complemento. Por alguns momentos 
ela me rouba, é natural. Gosto do visual e tento me abs-
ter, por exemplo, para que a outra informação chegue 
completa.

M&M — A publicidade é um tipo de arte?

Fernandes — Ah, sim, sensibilidade total. Arte e raciona-
lidade ao mesmo tempo e brigando ali o tempo inteiro. 
As duas são necessárias.

M&M — Propaganda forma opinião?

Fernandes — Forma. Uma propaganda bem-feita e 
você sai na hora para comprar. Quer ver? Clássico, o 
mais clichê do mundo: a velha Coca-Cola. Há horas 
que você sai de casa querendo tomar uma, a mais 
gelada do mundo. Aquela propaganda em que o cara 
faz a música com a boca, ao lado da morena (fingindo 

que o refrigerante é um celular), é amorosa demais, 
fiquei supersensibilizado.

M&M — Você já fez campanhas?

Fernandes — Já me perguntaram uma vez sobre isso. Sou 
péssimo nisso, não sei nem me vender!

M&M — Mas quem sobe ao palco não tem aquele lance de ser 

ator? Esse lado não pode se transformar em algo comercial?

Fernandes — Você entendendo isso como missão, acho 
que é um processo natural de receber de Deus e passar 
para frente. Pode ser, eu faço aquelas campanhas com 

as quais me identifico, beneficentes. E, querendo ou 
não, têm a suposta influência sobre as pessoas, e a gen-
te nunca tem a dimensão correta. É por isso que tenho 
muita consciência com o microfone. Se você está ali para 
cantar, cante. Mas, se for para falar, pense.

M&M — Falando em pensar. Muito se fala em proibição de 

propagandas de produtos alcoólicos. Isso pode prejudicar 

os blocos de carnaval?

Fernandes — As cervejarias são muito fortes. A gente 
sofreria alguma coisa, porque são alguns dos maiores 
patrocinadores. Acho que a propaganda deveria repensar 
o estilo de criar as campanhas de cerveja. Você já sabe 
o que vai acontecer: um decote maior, um short menor, 
na praia tomando cerveja. Precisa ser criativo, isso sim. 
Mas sou contra qualquer tipo de proibição.

M&M — Você tem um filho pequeno, o João, de 10 anos. Agora 

querem limitar a propaganda de alimentos para crianças. Essa 

função de imposição de limites deve ser dos pais ou do governo?

Fernandes — Posso falar de mim. Sinto que João não 
se influencia por isso. Ele tem as coisas de que gosta 
e enfim... quem não gosta? Você lembra de “Compre 
Baton, compre Baton”? É hipnose, teoricamente. Mas é 
um clássico! E não acho que seja negativo. E é a função 
da comida, pô! Quando você passa na rua e vê aquele 
M enorme, vai querer comer um cheddar. Os pais têm 
de impor limites, e são eles, na maioria das vezes, os 
mais inconseqüentes.

M&M — O que pode melhorar na publicidade brasileira?

Fernandes — Como eu amo muito o que faço, acho que 
os publicitários também amam o que fazem. Arte, cria-
tividade, cabeça pensando, coração pulsando o tempo 
todo. São pessoas inquietas nas ambições profissionais, 
de querer quebrar as paredes por algo melhor. Acho que 
é só acentuar isso, com racionalidade. A conta certa: 60% 
para arte e 40% para racionalidade.

“A propaganda deveria repensar o estilo 
de criar campanhas para cervejas”
Saulo Fernandes, vocalista da Banda Eva, opina sobre a proibição de publicidade 

de alimentos e bebidas e diz que a propaganda deve ser 60% arte e 40% racionalidade
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Saulo Fernandes: “Tenho muita consciência com o microfone. Se você está ali para cantar, cante. Mas, se for para falar, pense”
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1287, 3 dez 2007. Outra Leitura, p. 58.


