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Meio & Mensagem — Você lançou 
recentemente o livro As Melhores 
Seleções Brasileiras de Todos os 
Tempos (editora Contexto). Ar-
risca escalar a seleção das me-
lhores campanhas publicitárias 
brasileiras?
Milton Leite — Não posso ter essa 
pretensão. Arrisco no futebol, 
uma área que estudo muito, que 
acompanho, mas em publicidade 
sou mero espectador. Claro que 
tem aquelas que permanecem por 
muitos anos na nossa memória e 
provavelmente teriam de entrar 
numa seleção. A do primeiro 
sutiã, da Valisère (W/Brasil). O 
famoso bordão “51, uma boa ideia” 
(Lage’Magy). Os comerciais do 
garoto da Bombril (W/Brasil) 
também eram ótimos.

M&M — Tem algum comercial ou 
anúncio que tenha o marcado?
Leite — Há comerciais da minha 
infância de que eu me lembro 
até hoje. Acredito que seja a 
minha memória afetiva. Recor-
do um clássico, dos Cobertores 
Parahyba (Multi Propaganda). 
Tinha uma musiquinha: “Tá 
na hora de dormir, não espere 
mamãe mandar...”. Outro que 
vem à minha lembrança é o co-
mercial de Natal da Varig (Bel, 
Boni, Edmilson, Laerte), que 
tinha uma música marcante — 
“Estrela brasileira, no céu azul, 
iluminando de norte a sul...”.

M&M — No final do ano passado, 
um comercial da Brahma (Africa) 
que mostrava o jogador Ronaldo 
com um copo de cerveja na mão 
gerou polêmica. Qual sua opinião 
sobre bebidas alcoólicas patroci-
narem eventos esportivos, equi-
pes e jogadores?
Leite — Esporte, bebida alcoó-
lica e cigarros não deveriam se 
misturar. Patrocinar eventos, 
menos mal; não vejo grandes pro-
blemas. Mas acredito que clubes 
não deveriam fazer esse tipo de 
apologia; e jogadores e técnicos, 
muito menos. Bebida e cigarro 
devastam famílias, matam pes-
soas. Os atletas e os técnicos 
deveriam pensar um pouco nisso 
antes de aceitar contratos para 

Leite: hoje os jogadores ficam pouco nos clubes e o público quase não cria vínculos com os ídolos

muito boas. E hoje, para minha 
sorte, trabalho numa empresa 
que também não concorda 
com essa prática. Tenho em 
contrato uma proibição a esse 
respeito, mas não faria mesmo 
que a proibição não existisse.

M&M — Cada vez mais o esporte 
— e o futebol em especial — está 
sendo tratado com um negócio. 
Como isso afeta a função do nar-
rador, responsável por passar 
para o público a emoção do es-
petáculo?
Leite — Mesmo sendo hoje um 
grande negócio, o futebol não 
deixou de ser uma modalidade 
esportiva que apaixona as pes-
soas. Minha relação continua 
sendo com essa pessoa que 
fica na frente da TV torcendo 
pelo seu time. Acredito que 
estamos vivendo uma trans-
formação. Hoje os jogadores 
ficam muito pouco nos clu-
bes; quase inexistem vínculos 
com os ídolos. Talvez daqui a 
algumas décadas estejamos 
lamentando isso. A garotada 
de hoje já não tem o futebol 
como único objeto de atração, 
a concorrência é grande. Pode 

divulgar bebidas e cigarros. E 
que não me digam que cerveja 
não é bebida alcoólica, hein? Ou 
que prejudica pouco...

M&M — Outro filme da Brahma 
veiculado no final do ano pas-
sado apresenta os jogadores 
como guerreiros. Pouco depois 
da estreia do comercial, o estádio 
Couto Pereira foi palco de cenas de 
selvageria da torcida do Coritiba. 
Quando os patrocinadores, e a pró-
pria mídia, tratam o futebol como 
uma batalha não estão prestando 
um desserviço à sociedade?
Leite — Em minha opinião, esse 
comercial da Brahma é de um mau 
gosto gigantesco. Mais do que isso: 
colocar no ar é não ter sensibili-
dade em relação aos tempos em 
que vivemos. Eu, que frequento 
estádios três ou quatro vezes por 
semana, sei qual é o clima que 
existe lá dentro. A maioria das 
pessoas vai aos jogos com espírito 
de briga e trata o adversário como 
inimigo. Comerciais como esse da 
Brahma só exacerbam isso.

M&M — Outro assunto que volta 
e meia gera polêmica é o fato 
de jornalistas participarem de 

campanhas publicitárias. Em 
programas esportivos é comum 
os apresentadores fazerem 
ações de merchandising. O que 
você acha desse tipo de inicia-
tiva?
Leite — Sou absolutamente 
contra jornalistas fazerem pa-
pel de garoto-propaganda. E 
no começo da minha carreira, 
quando era apresentador de 
um programa de variedades 
na Jovem Pan AM, fiz muitos 
testemunhais. Mas depois fui 
amadurecendo e percebendo 
que as funções são incompa-
tíveis. Jornalista precisa ter 
isenção, precisa estar distante 
dos objetos de análise, não 
pode confundir as coisas. Ain-
da mais nos tempos de hoje, em 
que cada vez mais as empresas 
têm envolvimento no futebol 
como negócio. Muitas vezes 
a empresa que o jornal ista 
divulga patrocina um time de 
futebol, um jogador. E aí? Vou 
acreditar no elogio que aquele 
profissional está fazendo? Re-
muneração de jornalista tem de 
vir da empresa que o contrata. 
Sou convidado frequentemente 
e rejeito as ofertas — sempre 

ser que isso tenha repercussão 
daqui a alguns anos.

M&M — Como a internet e a tecno-
logia digital interferiram no traba-
lho de narradores esportivos?
Leite — A internet é um instru-
mento fundamental hoje para 
qualquer pessoa que goste de 
estudar, pesquisar, estar infor-
mado na sua área profissional. 
Como já tenho mais de 30 anos 
de carreira, lembro-me de como 
era difícil pesquisar antes de 
uma transmissão, principalmen-
te quando a transmissão envolvia 
equipes menos conhecidas. Eu 
mesmo procurava bancas de re-
vistas que vendiam publicações 
estrangeiras para poder ter in-
formações sobre clubes de outros 
países. Hoje, na internet, com 
alguns cliques você encontra 
tudo. A tecnologia permite que 
você tenha durante uma trans-
missão informações online no 
seu laptop com estatísticas, por 
exemplo. Além disso, a própria 
transmissão de TV está evoluin-
do rapidamente com a tecnologia 
digital, com o HD. O narrador 
tem de estar atento para não 
desperdiçar tantos recursos.
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“Sou absolutamente contra jornalistas  
fazerem papel de garoto-propaganda”
Milton Leite, narrador do Sportv, acredita que esporte, bebida alcoólica e cigarros não deveriam se misturar
Fernando Murad
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