


No início do ano passado, a banda Parangolé levou quatro dias apenas para passar do anonimato ao 
estrelato. Depois de estourar no Carnaval de Salvador com a música "Rebolation", o grupo, liderado pelo 
cantor Léo Santana, partiu para uma turnê internacional que começou na Europa e foi encerrada nos Estados 
Unidos. De volta ao Brasil, o Parangolé começou a gravar seu novo C D . Batizada de Negro Lindo, a produção 
conta com 13 faixas, sendo 11 inéditas. Entre elas está o "Tchubirabirom", que segundo o cantor "é o mais 
novo sucesso da banda que vai explodir em todo Brasil, uma música altamente dançante, envolvente e que 
promete não deixar ninguém parado". Entre uma gravação e outra, Léo Santana aceitou o convite da Secre
taria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para estrelar a nova campanha estadual de prevenção à Aids e 
demais doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Dessa forma, no Carnaval de 2011, ele assume o posto 
de garoto-propaganda na luta contra a Aids. Dias antes de enfrentar mais uma maratona de shows no Carnaval 
de Salvador, Léo Santana nos concedeu esta entrevista, detalhando como o marketing contribuiu de maneira 
significativa para o sucesso da banda Parangolé, 

O que é marketing? 
São ações de desenvolvimento, lançamento e susten
tação de um produto ou serviço no mercado. É uma 
ferramenta potente que possibilita a observação de 
tendências e a criação de novas oportunidades de con
sumo de um produto, de uma pessoa ou seja lá o que 
for. Marketing é tudo na vida, principalmente, na vida 
de um artista! Sem o marketing metade do que aconte
ce em nossas vidas não seria possível. 

De que forma o marketing tem influenciado a sua carreira? 
De todas! O marketing tem total influência na minha vida 
profissional, está no lançamento da música, do clipe, do 
CD, na notícia, através da assessoria de imprensa, dos 
anúncios de vendas, das peças veiculadas em outdoor e 
jornais. E, principalmente, através das redes sociais, que 
hoje considero uma das ferramentas mais fortes para um 
artista trabalhar o seu marketing. 

quilo que você fala, além de consumir o que você anun
cia! Usar artistas para vender um produto ou serviço é 
bacana, fortalece o trabalho do artista e dá credibilidade 
ao produto do cliente. Sem dúvida é uma parceria boa 
para os dois lados! 

Na sua opinião, o marketing ajuda a consolidar a 
sua imagem no Brasil? 
Totalmente! O marketing é fundamental para minha 
carreira e para a minha imagem. O marketing, quando 
é bem feito, bem planejado e bem executado, alavanca 
ainda mais a carreira de um artista! 

Quais as campanhas publicitárias que mais mar
caram a sua trajetória? 
São muitas! Adoro fazer propagandas. Cada uma tem 
uma característica diferente, uma peculiaridade, mas a 
que fiz agora para o combate à Aids foi muito marcan
te, pois tem toda uma história por trás. Fazer esse tipo 
de trabalho social é muito bom, pois sei que estou ali 
tentando ajudar a reduzir os números e as estatísticas 

de mortalidade e de contaminação pelo vírus 
Aids. Além da campanha, assisti a pales

tras sobre o tema e estive com 
pessoas portadoras do vírus. 
Foi sem dúvida um momento 
muito especial. 
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