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A Procter & Gamble (P&G) veiculou, na última quarta-feira (26), uma ação especial no primeiro 

caderno da Folha de S.Paulo. O trabalho, desenvolvido pela Africa, pegou como gancho o 

desempenho das marcas da empresa Folha Top of Mind, que destacou, na última semana, três 

delas: Gillette, Koleston e Pampers (leia mais na página 26). 

 

Após uma chamada na capa do jornal, o leitor encontrava, na página A5, um anúncio com um 

dos embaixadores da P&G, Luciano Huck, iniciando uma apresentação da companhia. Em 

seguida, 14 anúncios de meia página apresentavam breve histórico de marcas como Gillette, 

Ariel, Oral-B, Koleston, Pampers e Duracell, sendo finalizados por mais um de página inteira, 

dessa vez protagonizado por outro embaixador: Fausto Silva. O caderno, inclusive, foi 

produzido com papel mais nobre especialmente para a veiculação dos anúncios, dando maior 

qualidade à imagem deles. 

 

A ação reforça a iniciativa de divulgar a marca institucional da P&G, tendo como principal 

objetivo destacar a pluralidade e a qualidade dos produtos da empresa, tendo nos valores da 

companhia sua intersecção. "A gente está realizando um movimento para a criação de 

conhecimento em relação à marca P&G, mas, principalmente, para o que é a companhia e 

quais marcas estão por trás dela. Pouca gente sabe que Gillette, Pantene, entre outras marcas, 

fazem parte de uma mesma empresa, então contamos isso por meio de ações que destaquem 

os produtos e, junto a eles, a filosofia da P&G", explica Gabriela Onofre, diretora de assuntos 

corporativos da Procter & Gamble Brasil. 

 

A primeira ação nesse sentido foi o "Avião do Faustão", também a cargo da Africa - 

responsável pela comunicação institucional da empresa. Em seguida, definiu-se, além do 

apresentador e de Luciano Huck, Ana Maria Braga e Angélica entre seus embaixadores. Com 

isso, o anunciante pretende explorar oportunidades pontuais, além de um planejamento 

estratégico, para ressaltar a imagem corporativa da P&G. "Essa ação na Folha é uma 

continuação de tudo isso, ressaltando que as marcas da P&G estão no top of mind do 

consumidor há muito tempo. A Africa tem como briefing pensar sempre em oportunidades de 

falar sobre os conceitos da companhia, entre eles o de inovação, e sempre pelas nossas 

marcas. Nós já temos nomes fortes. Agora estamos criando esse sobrenome, que é P&G", 

conta Gabriela. 

 

Não há uma verba específica para a comunicação publicitária institucional da empresa. 

Portanto, cada ação, por utilizar sempre outros produtos e marcas como gancho, tira de seus 

respectivos budgets o valor necessário. A P&G não revela investimento, mas informa que, 

atualmente, cerca de 30% do montante voltado à divulgação implica em questões 

institucionais. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 31 out. 2011, p. 6. 
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