
•  19  set  2011

40 gente Editora  andrEa martins  amartins@grupomm.com.br
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“A publicidade precisa fazer justiça à 
diversidade cultural que nós temos”
Repórter do “Manos e Minas”, da TV Cultura, e mais recente VJ da MTV — onde apresenta o programa focado em black music 

“Sangue B” —, Leandro Roque de Oliveira, o rapper Emicida, está “bombando” em diversas mídias e campanhas. Nesta 
entrevista, ele fala sobre os trabalhos recentes, o mercado publicitário brasileiro e as novas plataformas 
Por  bruno borin  bborin@grupomm.com.br

meio & mensagem — Você tem feito mais 
trabalhos para publicidade?
Emicida — Teve uma ação da Intel. Es-
távamos produzindo um EP (Extended 
Play) em parceria com os gringos e pen-
sei em como divulgar. Tive a ideia de criar 
um teaser — algo meio viral —, no qual 
iríamos pôr um vídeo meio misterioso, 
em que os técnicos da Intel estariam es-
tudando minha cabeça para fazer um 
processador que fosse tão bom quanto 
o Emicida. Fizemos uma reunião, apre-
sentei a ideia e os caras “chaparam” ne-
la. Com a DM9DDB, a coisa ficou mui-
to grande, porque eles falaram que da-
va para fazer isso ao vivo (a ação, criada 
pela DM9DDB, ocorreu durante o evento 
The Creators Project, no final de agosto. 
Na inciativa da Intel, o rapper Emicida 
foi desafiado pelos internautas a criar ri-
mas para palavras sugeridas por meio do 
Twitter. O projeto resultou em um vídeo 
— “Processador Humano” — com mais 
de 25 mil visualizações até o fechamen-
to desta edição).

m&m — Tem alguma campanha ou ação 
que tenha te chamado a atenção como 
espectador?
Emicida — A Claro fez um negócio com 
stand-up comedy e o Ronaldo que eu 
achei legal pra caramba (campanha “Cla-
ro fica a dica”, assinada pela Ogilvy Bra-
sil). É uma propaganda e não é uma pro-
paganda, ao mesmo tempo. Eu acho que 
o grande lance é isso, porque fala com as 
pessoas, mas sem ter a frieza de ‘compre 
meu produto’ apenas. Eu não vi a cam-
panha na TV, mas vi alguns personagens 
pelo YouTube e achei divertida. Sai desse 
formato quadrado, até porque a internet 
possibilita isso. Teve a dos “Pôneis mal-
ditos” (campanha da Nissan desenvol-
vida pela Lew’Lara\TBWA), que tinha 
mais coisas no vídeo do YouTube tam-
bém. A internet possibilita isso: você não 
é mais refém dos 30 segundos. No sécu-
lo 21, quem vai sobreviver é quem con-
seguir se redefinir no maior número pos-
sível de plataformas. 

m&m — O que você acha da relação entre 
publicidade e cultura urbana?
Emicida — Eu acredito que é fundamen-
tal para a publicidade se aliar à cultu-
ra urbana para se aproximar de algo au-
têntico. Quando o Spoleto (rede de fast 
food), por exemplo, faz uma campanha 
com os grafiteiros para eles fazerem os 
pratos desta temporada, incentiva a arte 
contemporânea. Seria legal se lançassem 
um CD do Beethoven junto com o prato, 
mas não faria jus ao tempo em que vive-
mos. Nós vemos algumas exceções, mas 

ainda não é uma regra. Falta esse diálo-
go com a cultura urbana.

m&m — Como você se relaciona com as 
rádios?
Emicida — É muito louco, porque as rá-
dios me chamam para dar entrevista, mas 
não tocam minha música. Isso é bizarro. 
É irônico, mas é verdade. Já dei entrevis-
ta nas maiores rádios do País e elas não 
tocam minha música. Porque existe um 
padrão, o famoso jabá, e nós não funcio-
namos dessa maneira. Eu luto para que 
consigamos criar algo democrático mes-
mo, para que a população realmente te-
nha voz dentro disso. Teria que ser uma 
coisa bem pensada, uma parceria com a 
rádio, não pagar para tocar. 

m&m — Como isso poderia ser feito?
Emicida — A primeira coisa é criar uma 
demanda popular. Estamos aqui hoje por-
que houve uma demanda popular, porque 
não temos nenhuma assessoria de im-
prensa. Para nós, quem pauta a impren-
sa é o povo. Nós, que não temos assesso-

ria de imprensa, temos que gerar expec-
tativa nas pessoas, porque elas vão estar 
sempre perguntando sobre nós. Você não 
precisa mentir para as pessoas, ser ape-
lativo para chamar a atenção. As pessoas 
têm inteligência, consomem coisas boas. 
A grande diferença é que, se você puser 
um copo de água suja para uma multidão 
com sede, eles vão beber a água suja. Se 
você põe água suja e água limpa, eles vão 
ter discernimento para ver. 

m&m — Em relação à internet, como fica a 
questão dos downloads gratuitos? 
Emicida — Eu já incentivei muito, mas tam-
bém tive um baque. Quando eu fiz a minha 
segunda mixtape (a compilação de canções 
Emicídio), foi quando caiu a ficha: “As pes-
soas vão baixar de graça” Da primeira vez 
foi legal porque explodiu como divulgação, 
mas nesse (último trabalho) já me conhe-
ciam e eu não ia ganhar nada. Também não 
foi uma crise; eu assimilo tranquilamente 
o download gratuito – porque ele chegou 
primeiro, já estava aí antes. As pessoas não 
têm a cultura de pagar por um download, 

infelizmente. Adoraria que tivessem, mas 
não têm. Então, não vejo uma maneira de 
combater isso e, atualmente, é uma fer-
ramenta de divulgação. Pelo menos meu 
trabalho está chegando a essas pessoas. 
A maior fatia do dinheiro que movimen-
tamos vem de show. O mais engraçado é 
que, mesmo com muito download, ven-
demos CD também nos shows. 

m&m — O que você falaria para os 
publicitários brasileiros? Um conselho, 
uma crítica...
Emicida — Na verdade, acredito que a 
publicidade deveria estudar e tentar com-
preender melhor a diversidade do Brasil. 
Eu acho que a nossa propaganda conver-
sa demais com o Sudeste e isso é um er-
ro muito grande. Porque se o País inteiro 
se visse nas campanhas, o resultado se-
ria realmente monstruoso. Acredito mui-
to que a publicidade precisa fazer justiça 
à diversidade cultural que nós temos no 
Brasil. Todos se sentirem contemplados 
pelos produtos, porque senão vamos vi-
ver rachados, eternamente segregados. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1477, p. 40, 19 set. 2011.




