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Meio & Mensagem — A dificuldade 
em conseguir patrocínio, princi-
palmente no início de carreira, é 
um dos obstáculos que os atletas 
brasileiros costumam enfrentar. 
Como foi sua trajetória?
Anderson Silva — Foi bem, bem 
difícil. Os patrocinadores que-
rem um retorno muito rápido 
e com isso buscam atletas de 
ponta. No início da carreira 
você não conta com toda essa 
visibilidade.

M&M — Qual foi seu primeiro pa-
trocinador e quais os atuais?
Silva — O meu primeiro patrocí-
nio foi da PS Street, uma marca 
de skate e de roupa. Aqui no 
Brasil estamos buscando novos 
patrocinadores, pois os eventos 
de UFC (Ultimate Fighting 
Championship, organização 
profissional de Artes Marciais 
Mistas — MMA, na sigla em 
inglês — lançada em 1993, e 
que promove eventos esporti-
vos) são uma ótima vitrine para 
qualquer marca.

M&M — Já foi convidado para par-
ticipar de alguma campanha pu-
blicitária? Como foi a experiência 
de participar?
Silva — Fiz um trabalho para 
a Dafra esse ano que foi super 
bacana (na campanha criada 
pela Loducca.MPM o lutador 
tem um embate com a moto-
cicleta Dafra Zig, como em 
um video game). No exterior 
participei de campanhas para 
Sinister, Oakley e Tapout, e es-
pero ter outras oportunidades, 
pois acredito que é uma maneira 
de mudar a ideia que as pessoas 
têm em relação a lutadores. Elas 
acham que lutadores são bron-
cos (risos).

M&M — Em sua luta contra o brasi-
leiro Demian Maia, no UFC 112 (a dis-
puta aconteceu em abril e marcou 
a sexta defesa de título de Silva e a 
11ª vitória consecutiva, recorde do 
torneio), você foi vaiado pelo público 
por provocar o seu oponente. Essa 
atitude arranhou sua imagem?

“Nos EUA, as marcas utilizam muito mais os 
atletas de diferentes modalidades esportivas”
Anderson Silva, quatro vezes campeão mundial de Artes Marciais Mistas (MMA, na sigla em inglês), acredita que 
participar de campanhas publicitárias é uma forma de fazer as pessoas deixarem de achar que lutadores são broncos
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Silva — Acredito que não. Alguns 
fãs não entenderam a estratégia 
que usei para desconcentrar 
meu adversário, por isso, as 
vaias; só quem está dentro do 
octagon sabe dos riscos que 
corre. O que fiz não estava fora 
das regras. Este foi meu estilo de 
luta, e se estivesse exagerando 
não estaria invicto e com 11 
vitórias no UFC, concorda?

M&M — Você presta atenção em 
publicidade? Gosta de acompa-
nhar comerciais na TV?
Silva — Sim, alguns comerciais 
me chamam mais a atenção. 
Tem um que eu gostei bastante 
que é aquele da Gatorade com 
o Kaká (criado pela agência 
francesa CLM BBDO). Ele sai 
driblando todo mundo, uma 
multidão atrás dele, bem legal. 
Dos comerciais da Coca-cola 
eu também gosto muito. Aquele 
que tem uns bonequinhos na 
fábrica da Coca Cola (assinado 
pela Wieden + Kennedy) é 
bem legal.

M&M — Tem alguma campanha 
que ficou na sua memória? Por 
quê?
Silva — Sim, a campanha dos bi-
chinhos do leite Parmalat (ação 
desenvolvida pela DM9DDB 
nos anos 90). Como sou pai e 
tenho o lado filho de família po-
bre, adorei ver aquele comercial 
com as crianças.

M&M — Quais as principais dife-
renças entre a publicidade brasi-
leira e a norte-americana?
Silva — Na minha opinião, lá, as 
grandes marcas utilizam muito 
mais os atletas de diferentes 
modalidades esportivas do que 
aqui no Brasil.

M&M — Quais as características 
que fazem uma peça publicitária 
chamar a sua atenção?
Silva — Bons jingles e comerciais 
com características de humor 
inteligente. E, claro, deve ter 
uma mensagem clara para o 
público-alvo.

M&M — No final do ano passado 
um comercial da Brahma, desen-
volvido pela Africa e que mos-
trava o jogador Ronaldo com um 
copo de cerveja na mão, gerou 
polêmica. Qual a sua opinião so-
bre bebidas alcoólicas patroci-
narem eventos esportivos, equi-
pes e atletas?
Silva — As pessoas veem os atle-
tas como um símbolo de bem-
estar e por isso repercutiu de 
forma negativa com o Ronaldo. 
Acredito que se fosse de uma 
companhia de tabaco não seria 
bacana, mas nesse caso: Beba 
com moderação (risos).

M&M — Jogadores de futebol são 
muito requisitados para campa-
nhas publicitárias, diferentemen-
te de atletas de outras modalida-
des. Você acha que os publicitários 
deveriam olhar com mais carinho 
para outros esportes?
Silva — Claro! Em outros paí-
ses encontramos atletas como 
 Michael Jordan, Tiger Woods, 
etc., que são importantes garo-
tos-propagandas e que trazem 
credibilidade e crescimento 
para diferentes marcas. No Bra-
sil, o futebol é paixão nacional – 
eu mesmo tentei ser um jogador, 
mas acho que não era tão bom 

(risos). Porém, tenho certeza 
de que isso mudará e espero 
ser um representante da minha 
modalidade. O MMA é um belo 
esporte que tem muita força nos 
Estados Unidos, e hoje posso 
representar meu País como 
campeão mundial, trabalhando 
muito duro para isso.

M&M — Você é um consumidor 
ávido por novidades ou costuma 
comprar só as marcas de sua pre-
ferência?
Silva — Nunca fui um consumi-
dor ligado a marcas porque eu 
compro o que me agrada.

O lutador Anderson Silva gosta de bons jingles e comerciais com características de humor inteligente.
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