
Ator, médico e louco 
por marketing 

SONIA NASCIMENTO 

Bruno Dubeux pode ser visto no se-
riado Malhação (TV Globo) no perso-
nagem Michel ou nas campanhas do 
Banco do Brasil, Hyundai,TIM e, ufa!, do 
Governo do Ceará. Nascido no Texas 
(EUA), naturalizado brasileiro, criado 
no Recife e, há seis anos, morando no 
Rio de Janeiro, Dubeux tem apenas 31 
anos e um currículo de veterano, com 
mais de 60 campanhas publicitárias, 
mais de 10 peças teatrais e inúmeras 
participações em novelas. Além dis-
so, ele também já foi apresentador do 
programa Alternativa Saúde, no GNT, 
e protagonizou, recentemente, o lon-
ga Estado de Exceção. Sua trajetória 
no cinema tem também os filmes Do 
Começo ao Fim e Rio Sex Comedy, no 
qual interpretou um cirurgião plástico, 
filho do personagem de Herson Capri e 
contracenou, em inglês, com Charlotte 
Rampling. 
Mas, a medicina não esteve presen-
te apenas na dramaturgia, não. Muito 
pelo contrário: quando não dá plantão 
nas telas e nos palcos, Bruno Dubeux 
se divide entre o Rio e São Paulo onde 
dá plantões, na vida real, em emergên-
cias clínicas. Formado pela Universi-

dade Federal de Pernambuco, ele já 
passou pelo Massachusetts General 
Hospital da Harvard Medical School, de 
Boston, pela Mayo Clinic de Rochester 
em Minnesota, pela Emory University 
de Atlanta e pela Universidade do Por-
to em Portugal. 
Até aqui, você conhece o Bruno Du-
beux apresentador, médico e ator. 
Agora, você vai conhecer um Bruno 
que sabe da importância do marketing 
em sua (s) carreira (s). 
o que é marketing para você? 
Um trabalho de divulgação de um produto ou de cons-
trução de uma imagem pública, com foco em explorar e 
desenvolver seus valores agregados em potencial. 

Qual é a relação do marketing com a sua tríplice 
função: médico, ator e apresentador? 
As três carreiras lidam com o público. O médico numa 
relação individual a cada momento. E o ator e apresen-
tador, por veículos diferentes, com um público coletivo e 
simultâneo e em maior escala. Ou seja, são carreiras que 
dialogam com a imagem e credibilidade do profissional. 

Em qual período da sua trajetória profissional você 
percebeu a importância do marketing e por quê? 
Foi a partir do meu primeiro trabalho de maior visibilida-
de e alcance: a apresentação do Alternativa Saúde, no 
GNT. Foi um momento em que as minhas três carreiras, 
de certa forma, se confluíram e era importante expor com 
clareza a individualidade e importância de cada uma. Era 
um apresentador que apesar de ter uma grande intimida-
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de com o assunto, não era apenas um médico apresen-
tando um programa. Ao mesmo tempo, era importante 
consolidar que o trabalho do ator era outra coisa, que já 
existia antes. E o médico, apesar do programa, continua-
va sendo médico (risos). 
Além disso, senti a necessidade de ter um apoio profis-
sional na minha relação com os meios de comunicação 
que passaram a me solicitar. E essa minha relação com 
as três carreiras sempre foi motivo de curiosidade e, às 
vezes, de um pouco de confusão. Sempre tive o cuidado 
de zelar pela minha reputação e um bom marketing tra-
balha por isso. 

Você está no elenco de Malhação. Qual é a sua ex-
pectativa para este trabalho? 
Acho que na carreira de ator, quanto menos expectativa 
a gente criar, melhor. Afinal de contas, é o mundo da re-
latividade. Então, posso dizer que estou muito feliz com 
o convite da TV Globo e estou focado em trabalhar, no 
presente, cada cena que chega até mim. Pensar no que 
isso vai ou pode gerar não é um bom caminho. 

Quais campanhas publicitárias você já fez? 
Acho que até hoje, desde a época em que comecei a tra-
balhar como ator, no Recife, nas campanhas publicitárias, 
fiz uma média de 60 trabalhos. As mais atuais foram: Ban-
co do Brasil, Hyundai, TIM e Governo do Ceará. 

O que o Bruno médico ajuda o Bruno ator e vice-
-versa? 
o Bruno médico traz a disciplina, o comprometimento 
com o trabalho, perseverança, e o lado "Caxias", meio 
obsessivo com o estudo... (risos). E também me propor-
ciona uma segurança e estabilidade financeira. Posso 
me dar o pnvilégio de poder escolher e apenas fazer 
trabalhos como ator que me interessam artisticamente. 
Assim faço as coisas com leveza, não preciso me sub-
meter a certas saias-justas e tenho a opção de não me 
envolver em projetos desinteressantes, mesmo quando 
o dinheiro é bom. 
Já o Bruno ator - por incrível que pareça - me trouxe um 
médico mais humano. Não que já não fosse, mas às ve-
zes a gente entra num automatismo de rotina e carga de 
trabalho na medicina que tende a nos afastar do ser como 
indivíduo. E o trabalho do ator faz justamente o contrário, 
exercita um olhar sobre o próximo, individualizado. O de 
se colocar sempre no lugar do outro, para poder ser 

E para qual marca ou produto você jamais empres-
taria o seu nome? 
Para qualquer marca ou produto pelo qual eu não acredi-
te ou que possa comprometer minha imagem. Se for algo 
cafona, de mau gosto ou potiticamente incorreto, não 
faço. Também não me envolvo em trabalhos que ache an-
tiéticos. Por exemplo, por ser médico, não acho correto 
fazer publicidade para medicamentos. 
Quais os seus planos para 2013? 
Tenho um programa de viagens realizado junto com mais 
três sócios. Já gravamos dois pilotos, um em Muscate, 
Oman, e outro na índia. Agora estamos em fase de apre-
sentação para alguns canais de TV fechada. Estou mui-
to otimista de que em 2013 entre no ar. Além disso, um 
espetáculo com minha companhia chamado "PRAGA", 
baseado no livro do Sergio Sant'Anna e no cinema do Hi-
tchcock, em fase de captação e de aguardo de resultado 
de editais. 
o longa Estado de Exceção, que estreou nos Festivais 
do Rio e SP e espero entrar em circuito no próximo ano. 
Tem também um episódio que fiz para a nova série do 
Multishow: Uma Rua Sem Vergonha com estreia prevista 
para o início do ano e que promete muita qualidade. Cl 
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Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 479, p. 52-53, dez. 2012.




