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“Acho que as pessoas baixarem música de 
graça na internet é uma conquista incrível”
Sempre inovador e versátil, o músico Arnaldo Antunes fez recentemente um show – que virou DVD – dentro  
de casa, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O artista considera as mídias digitais importantes para a  
divulgação de artistas, mas defende a busca de soluções para o pagamento de direitos autorais
Bruno Borin

Meio & Mensagem — De onde surgiu a ideia 
de fazer um show ao vivo dentro de casa?
Arnaldo Antunes — Faz um tempão que 
eu tenho esse desejo. Quando eu mudei 
para esta casa, vi este terracinho aqui 
fora e pensei: ‘Pô, um dia eu vou gravar 
um DVD ao vivo com uma banda tocan-
do aqui, nesta laje, para um público de 
convidados assistindo no jardim’. É uma 
ideia que tenho faz tempo, desde que eu 
moro nessa casa, mas só agora realizei. 
Eu, inclusive, já tinha esse desejo de 
chamar Ao Vivo Lá em Casa. Ao mesmo 
tempo, tenho também um desejo antigo 
de fazer alguma coisa maior com o An-
drucha (Waddington, diretor do DVD). 
Nós sempre falávamos de fazer alguma 
coisa junto – um DVD, um filme – e ficava 
esse desejo no ar. Quando surgiu a opor-
tunidade, eu falei para ele dessa ideia do 
Ao Vivo Lá em Casa e aí foi indo (risos).

M&M — O DVD conta com o patrocínio da Na-
tura. Como é sua relação com a marca?
Antunes — A Natura já havia patrocinado 
uma excursão minha, que foi a excursão 
de lançamento do disco Iê-iê-iê. Foram 17 
shows em várias capitais do Brasil e foi su-
perlegal trabalhar com eles. Aí oferecemos 
o DVD e deu certo, foi superbacana. É uma 
empresa que vem se envolvendo cada vez 
mais com o apoio à música popular. Nessa 
época de crise da indústria fonográfica, 
é difícil você ter verba para realizar os 
projetos, então, a entrada de uma empresa 
como a Natura – com este tipo de apoio – é 
muito bem-vinda.

M&M — Como você analisa a relação entre 
publicidade e música?
Antunes — Eu acho que a música tem um 
apelo inegável. A música em si tem um 
poder de ativação, de sensibilidade, de 
memória, de sensação, sensações físicas 
até – você começa a bater o pé e querer 
dançar. A música é poderosa como algo 
que desperta a sensibilidade. Então, é na-
tural em uma sociedade de consumo que 
ela seja usada para motivar o interesse por 
produtos, fazer parte de comerciais etc.

M&M — E no que diz respeito a essa nova 
maneira de se consumir música, pela inter-
net? Como você sente isso como artista?
Antunes — Acho que a coisa da informação 
circular livremente, das pessoas baixarem 

de graça, é uma conquista incrível. Para 
mim, que cresci juntando dinheiro para 
comprar LP, é uma loucura: de repente os 
jovens, as crianças, crescem com um acesso 
irrestrito. Acho muito difícil essa liberdade 
voltar atrás e passar a comercializar música 
como era antigamente. Ao mesmo tempo, 
é claro que quem produz música deixa 
de receber direitos autorais sobre tudo 
que está sendo baixado de graça na rede. 
Acho que tem que se repensar, de alguma 
forma, como resolver este problema; como 
pagar os artistas, como vai ser reembolsa-
do quem investiu em música. E aí surgem 
essas soluções, alternativas, como a Natura 
podendo patrocinar projetos de música, um 
site de relacionamento podendo dar música 
e pagar em troca... São soluções que eu acho 
que vão pintando. Algumas já estão sendo 
vislumbradas – como a do Radiohead, que 
colocou o disco na rede para as pessoas 
pagarem o que quisessem. 

M&M — Você já participou de muitas cam-
panhas? 
Antunes — Fiz a locução e cantei o jingle 
do Pão de Açúcar (“O que faz você fe-
liz?”); participei da propaganda do Terra 
junto com o Nando Reis e o Rappin Hood 
e, mais recentemente, uma campanha 
da Nissan que toca a música do Pequeno 
Cidadão (projeto com Edgard Scandur-
ra, Antonio Pinto e Taciana Barros), 
protagonizada por nossos filhos.

M&M — O que você acha de emprestar sua 
imagem para uma marca?

Antunes — Olha, é muito raro. Acho que 
a primeira coisa é que eu tenho de ter 
afinidade com o produto; a segunda é ter 
afinidade com a linguagem da campanha. 
Eu já fui convidado para fazer muitas coi-
sas nas quais não me senti à vontade; não 
ia ficar natural, então preferi não fazer. 
Quando é uma coisa em que coincide eu 
ter uma simpatia pela linguagem, pelo 
produto, eu não vejo problema nenhum 
em participar. Eu tenho de me sentir 
natural, me sentir à vontade.

M&M — E como espectador, tem alguma 
campanha que tenha lhe marcado?
Antunes — Aquelas campanhas da Bom-
bril são muito legais, com o Carlos More-
no – ele é genial. É uma campanha que 
está há muitos anos no ar. Das mais re-
centes, as campanhas da Folha são legais.  

M&M —  Você usa bastante as redes sociais 
para divulgar seu trabalho?
Antunes — Eu uso bastante para divulga-
ção, mas na verdade é uma pessoa que 
eu contrato para fazer a manutenção de 
informação nova no Facebook, no Twit-
ter, no MySpace, no meu endereço de 
YouTube, no meu site, enfim... Tem uma 
pessoa que faz isso. Para mim já é demais 
ter de responder aos milhares de e-mails 
que caem na minha caixa postal (risos). 

M&M — Em relação à propaganda, como você 
acha que essas redes sociais podem ajudá-la?
Antunes — Eu acho que está tudo mudando: 
a veiculação de informação — seja na pro-

paganda, seja nas artes em geral, na música 
—, tudo está se transformando em uma 
velocidade muito rápida. Ninguém sabe 
muito onde vai dar. Acho que as pessoas 
mais espertas estão pensando em como 
utilizar aquele recurso que foi lançado 
agora, entendeu? É uma coisa incrível, e 
quem está na frente vai chegar primeiro.

M&M — E o que você acha de jingles? Você já 
compôs muitos?
Antunes — Eu fiz muito pouco jingle, na 
verdade. Eu fiz um quando tinha uns 18 
ou 19 anos, que era o jingle de um iogurte 
que eu nem me lembro do nome, foi há 30 
anos. Mas foi um jingle que eu fiz junto 
com o Ciro Pessoa (cantor e jornalista), 
que eram só onomatopeias, só sons de 
mastigar frutas e tal; foi um barato. Mas 
só. Depois eu cantei o jingle do Pão de 
Açúcar (“O que faz você feliz?”), mas 
não compus mais nenhum. A do Pão de 
Açúcar era uma campanha bem legal 
(criada pela PA Publicidade), o texto 
era bem bacana — e muita gente achava 
que o texto era meu e não era, eu fiz só 
a locução —, dei até alguns palpites, fiz 
algumas mudanças no texto para aquilo 
ficar mais parecido com o que eu faria, 
mas o texto era deles. E acho que a ideia 
‘o que faz você feliz’ é bacana, essa ques-
tão é bacana de jogar para as pessoas, 
tudo isso. Foi uma campanha que eu 
gostei de ter feito.

M&M — E como espectador, tem algum jin-
gle que marcou sua memória?
Antunes — Ah, tem um monte. ‘O sabor da 
vitória, Kolynos’; ‘Na hora de tomar café, 
é Café Seleto, que a mamãe prepara’; ‘Não 
adianta bater, eu não deixo você entrar’, 
‘Algo maaaais... Shell’, dos Mutantes. Ah, 
um monte, principalmente na minha in-
fância, né? Eles eram muito marcantes. 
Tem uma coisa engraçada: quando a 
gente começou a carreira com os Titãs, 
a gente tocava o jingle do D.D.Drin, ‘a 
pulguinha dançando o iê-iê-iê, o perni-
longo mordendo meu nenê, e todo dia 
a traça passa...’. A gente fez um arranjo 
rock n’ roll dessa música e tocava ao vivo, 
no meio do show. Isso bem no começo 
da carreira, antes da gente gravar o pri-
meiro álbum. Têm uns jingles geniais. O 
Zé Rodrix fazia uns muito bons. Agora, 
tem uns bem ruins também, né? (risos). 

Arnaldo Antunes aprova as trilhas sonoras nas campanhas: “Eu acho que a música tem um apelo inegável”
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