
FERNANDO HAUSSER 

Uma marca que se tornou referência 
nas áreas de higiene pessoal, beleza 
e limpeza doméstica lançou a maior 
campanha de sua história em abril. A 
Procter & Gamble divulgou sua mais 
recente criação, intitulada "Obrigado, 
Mãe", em comemoração aos 100 dias 
que antecedem a cerimônia de aber
tura dos Jogos Olímpicos de Londres 
2012. Fruto da parceria da empresa 
com o Comitê Olímpico Internacional 
(COI), a campanha é uma celebração e 
reconhecimento às mães dos atletas. 
Neste momento, o filme "Best Job", um 
curta-metragem que exalta a figura 
materna, está sendo mostrado simul
taneamente em todo o mundo. No 
Brasil, a campanha será exibida em 
uma série de canais de mídia e no in
terior de lojas com um programa para 
o varejo que irá até agosto. Durante 
o lançamento da campanha, o apre
sentador de TV Rodrigo Faro, um dos 
embaixadores da P&G, e a atriz Paola 
Oliveira, garota-propaganda da marca 
de absorventes Naturella, falaram à 
Marketing. 

PAOLA OLIVEIRA 
O que é marketing? 
Boa pergunta! Devem ter respostas incríveis para isso. 
Vou tentar... [risos]. Marketing é uma boa ideia para 
apresentar um produto melhor ainda, sabe? Ou vice-
versa. Acho que, cada dia mais, as coisas ganham pre
sença e tamanho devido ao marketing, devido à forma 
como você apresenta esse produto às pessoas. 

De que forma o marketing tem influenciado a 
sua carreira? 
Acho que o ator, de todo jeito, está no marketing. É o 
marketing pessoal, é o marketing da sua própria car
reira, é uma estratégia para esse marketing todo. Mas 
não está só em nossas mãos, né? Você cria às vezes 
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uma estratégia para um marketing e, de repente, a im
prensa vira [essa estratégia] para outro lado. Mas eu 
tento buscar o melhor caminho. Tento trazer o market
ing para a minha verdade. 

O que significa essa parceria com a P&G? 
Significa muito para mim. Acho que não precisa nem 
falar da grandiosidade da P&G, que conhecemos e 
admiramos pela idoneidade, seriedade e qualidade. 
Para mim, é muito especial estar à frente de uma nova 
marca deles, algo em que eles apostaram e, de que
bra, apostaram em mim. 

Por qual razão acredita ter sido a escolhida? 
Boa pergunta [risos], Acho que Naturella tem uma 
coisa leve, de bem-estar com a mulher. Acho que, de 

repente, eu passo uma coisa agradável, [os executivos 
da P&G] falaram que eu pareço leve, suave. Gostei, 
não? Bom elogio. 

Tem ideia de quantas campanhas já fez? 
Olha, tenho muito orgulho de dizer que já fiz muitas. 
Antes de ser atriz, eu fazia muita publicidade. 

Neste momento, quantas são? 
Tem L'Oreal, Avon, tem algumas... Eu não posso nem fa
lar esses nomes aqui. Pare de me perguntar isso [risos]. 

Para quais produtos/ marcas v o c ê jamais faria 
propaganda? 
Acho que não faria propaganda de pele, alguma roupa 
de pele. 
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O que é marketing? 
Marketing é saber se relacionar e vender uma ideia, 
desde que você primeiro acredite nessa ideia. O bom 
marketing, na minha opinião, é aquele que vem de den
tro para fora. Quando você primeiro acredita no que 
está fazendo, você fala com propriedade. Você só tem 
o poder de persuasão quando fala da sua experiência 
com determinada situação ou produto. Acredito muito 
nesse tipo de marketing. 

De que forma o marketing tem influenciado a 
sua carreira? 
Tudo que faço é com verdade. Mas acredito que um 
bom marketing é fundamental. Para se tornar um for
mador de opinião, você precisa mostrar os seus va
lores, passar para as pessoas as coisas em que você 
acredita. E também se mostrar de carne e osso, de 
verdade. 

O que uma marca precisa ter para contar com o 
seu aval? 
Ter credibilidade e experiência no mercado. Além 
disso, eu preciso usar e gostar. Primeiro, me satisfazer 
como consumidor para que, a partir daí, eu possa falar 
da marca. Isso é fundamental. 

Tem ideia de quantas campanhas já fez? 
Muitas. Ao longo da vida, mais de 500, com certeza. 

Quantas são hoje? 
Hoje, as campanhas grandes são Banco do Brasil, Cla
ro, P&G, Sony, Arcor e Pepsi. 

V o c ê já se recusou a participar de alguma? 
Sim. Normal. 

Por quê? 
Porque não tinha nada 
a ver comigo. Acho que 
não ia conseguir falar de 
verdade. E aí não rola. 

Para quais produtos/ 
marcas v o c ê jamais 
faria propaganda? 
Jamais para cigarro, 
porque não fumo. Bebida 
alcoólica é muito difícil 
eu fazer. Caso faça algum 
dia, consumo nem pen
sar. Porque realmente 
fico um pouco inseguro. 

Por que v o c ê faz tanto 
sucesso com a classe 
C? 
Eu vim da classe C. E, 
com muito trabalho, con
segui vencer na vida. 

Consegui ascender na pirâmide social, mas não perdi 
os meus valores. E acho que são esses valores que 
procuro passar. Nunca me coloco de forma superior 
a ninguém no palco. Sempre recebo as pessoas de 
forma igual. 

Como avalia o fato da classe C ter se tornado o 
centro das atenções? 
A economia diz isso. Todas as empresas estão se 
voltando para a classe C, porque é a classe que 
manda hoje no Brasil. Agora, falar em classe C é falar 
numa classe que quer ter carro com ar-condicionado, 
quer viajar de avião. A classe C é extremamente exi
gente e hoje pensa muito em custo-benefício. É uma 
classe muito inteligente, que não joga dinheiro fora. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 472, p. 50-52, maio 2012. 




