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RESUMO 

 

Este trabalho visa analisar as estratégias presentes nos anúncios publicitários 
institucionais da Natura desde 1976 até 2001. Inicialmente, foi realizada uma leitura 
sobre a evolução da comunicação da empresa, disponível em seu endereço eletrônico e, 
após, uma seleção dos anúncios que mais se destacaram no mercado. Para o 
entendimento do uso de linguagem e abordagem inovadoras, tomou-se como objetivo 
principal identificar o posicionamento e as estratégias utilizadas em cada anúncio, que 
remetem ao contexto em que estão inseridos. Este estudo serviu de referência para 
interpretar as mudanças ocorridas na comunicação da Natura ao longo dos anos e para 
comprovar o respeito e a preocupação constante que a mesma possui para com o seu 
público.  
 

Palavras-chave: Estratégias. Posicionamento. Natura 

 

 

ABSTRACT  

 

This work aims to analyze the strategies present in publicity advertisements 
institutionals of Natura since 1976 until 2001. Initially, was made a research about the 
evolution of communication of the company, available in its home page, and after a 
selection of the ads that were the most exceed in the market. To understand the use of 
language and innovative approach, was taken as main objective to identify the 
positioning and the strategies used in each advertisement, which refers to the context in 
which they are inserted. This study served as a reference to interpret the changes that 
happened in Natura’s communication along the years and to demonstrate the respect and 
the constant concern that it has with its public. 
 

Keywords: Strategies. Positioning. Natura 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de mudança cresce no interior das pessoas com o ritmo acelerado 

da revolução das idéias e das expectativas que a sociedade hoje transparece através dos 

meios de comunicação. Não se deseja apenas qualidade de vida, mas também mudanças 

nas condições políticas e econômicas do meio em que estão inseridas. 

 Diante desta constatação, nota-se que muitas empresas fazem uso do poder das 

ferramentas da mídia e da persuasão das campanhas publicitárias para disseminar seus 

ideais, utilizando, para isso, estratégias que facilitam a comunicação com seu público-

alvo.  

 Para que esta comunicação gere resultados positivos, as estratégias publicitárias 

a serem utilizadas devem acompanhar as constantes mudanças de hábitos e atitudes dos 

consumidores, pois, além de beneficiar os mesmos com produtos ou serviços 

específicos para suas principais necessidades, as empresas, ao adicionarem esta ação a 

seus demais potenciais competitivos, poderão vir a se tornarem uma marca de expressão 

mundial. 

 A Natura pode ser considerada uma destas empresas, pois ao longo de sua 

história, passou por diversas transformações que acompanharam o contexto mundial, 

enfatizando as principais tendências do comportamento humano diante dos 

acontecimentos globais na economia, na saúde da mente e do corpo, no meio ambiente e 

na evolução da sociedade, como parte indispensável desta fórmula.  

 Seguindo este raciocínio, é possível perceber que empresas como a Natura, que 

será analisada neste trabalho, estão preocupadas em atuar de forma ativa na sociedade, 

modificando seu posicionamento no mercado, sempre que necessário, atualizando-se 

com novas tecnologias que não agridam o meio ambiente, trabalhando em pesquisas que 

respondam precisamente à questões culturais, como o comportamento da mulher com o 

passar dos anos em relação ao seu próprio corpo, contribuindo para um 

desenvolvimento focado nestas. 

  Estes fatos acabam originando o seguinte problema de pesquisa: Que 

estratégias a Natura utiliza para se posicionar através de seus anúncios 

publicitários? 

 Desta forma, visou-se a atingir os seguintes objetivos: 
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1.1 OBJETIVOS 

 

A definição dos objetivos é crucial para se responder o problema de pesquisa. 

Por isso, tem-se neste estudo: 

 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 
 Analisar estratégias utilizadas em anúncios publicitários institucionais da Natura 

de 1976 à 2001.  

 

 
1.1.2 Objetivos Específicos 

 
• Selecionar os anúncios publicitários institucionais de 1976, 1992 e 2001, 

que, segundo informações do site oficial da empresa, foram os que mais se 

destacaram no mercado. 

• Identificar o posicionamento da Natura em cada anúncio publicitário 

institucional escolhido. 

• Descrever as estratégias utilizadas em cada anúncio selecionado. 

• Interpretar as mudanças ocorridas nas estratégias publicitárias com o passar 

dos anos. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Analisando os desejos e necessidades dos consumidores, poder-se-á notar que 

grande parte não se preocupa somente com o bem-estar pessoal, mas com a obtenção de 

melhores condições de vida para a sociedade em que estão inseridos. E, ao verificar tal 

problemática, algumas empresas estão realizando campanhas de mudança social que 

visam alcançar objetivos de influir, determinar e mudar as idéias e as práticas exercidas.  

 Este trabalho visa verificar e ampliar o estudo das ferramentas persuasivas 

utilizadas nos anúncios publicitários institucionais da Natura, dos anos de 1976, 1992 e 

2001, do ponto de vista de uma futura profissional de comunicação.  
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 A escolha por analisar a empresa Natura está no fato desta buscar disseminar a 

cultura da responsabilidade ambiental, individual e coletiva em suas campanhas. Além 

disto, capacita colaboradores para a prática da sustentabilidade nas atividades 

profissionais, desenvolve ações de educação ambiental, participa e apóia projetos e 

programas de educação ambiental voltados para a sociedade em geral, dentre muitos 

outros divulgados em suas campanhas. E iniciativas como estas são fundamentais para a 

obtenção de melhores condições de vida. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

 As menções teóricas utilizadas como base para o desenvolvimento deste estudo 

remetem aos seguintes temas: marketing, marketing social x responsabilidade social, 

campanhas publicitárias, estratégias,  posicionamento e a Natura. 

Esses referenciais sustentam a pesquisa no sentido de buscar a compreensão 

sobre as estratégias utilizadas em anúncios publicitários da Natura, de forma a 

contribuir para o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa. 

 

 

2.1 MARKETING 

 

A Revolução Industrial surgiu com um grande avanço tecnológico nos sistemas 

de produção e marcou o início da acumulação rápida de bens de capital. O crescimento 

da população e da renda per capita também foram características marcantes desta 

revolução, que transformou um mercado de vendedores em um mercado de 

compradores.  

 Para suprir as necessidades desta nova realidade, o marketing surgiu como um 

novo campo de estudo que “implica conhecer o que o consumidor necessita ou deseja; 

implica estudar a produção nessa necessidade, produzi-la, distribuí-la ao consumidor, 

ensinando-lhe, ao mesmo tempo, como consumir esse produto.” (SANT'ANNA, 2002, 

p.16)  

 Kotler (1998, p.30) define marketing como “o processo social por meio do qual 

as pessoas e grupo de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a 

criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros”.   

 Seu progresso nas empresas ocorreu de forma lenta e, segundo Lewis (2001, 

p.38) “na época da Revolução Industrial, um profissional de marketing reconhecia três 

“desejos”: alimento, vestuário e habitação. À medida que a situação econômica de mais 

pessoas melhorou, esses desejos foram se sofisticando – alimentos saborosos, vestuário 

elegante e habitações de boa qualidade”. 

 Segundo Czinkota (2001) o processo de desenvolvimento pode ser dividido em 

etapas: era da produção, era das vendas, era do marketing e era do marketing de 

relacionamento.   
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 A era da produção era baseada na atitude de que bons produtos venderiam a si 

mesmos. Na era das vendas o enfoque era encontrar clientes para os estoques ainda não 

vendidos. Somente na era do marketing é que as necessidades e os desejos dos 

consumidores foram identificados pelas empresas e o marketing passou para a linha de 

frente da estratégia de negócios. Com a ampliação e definição de clientes, surgiu a era 

do marketing de relacionamento, que passou a incluir fornecedores com o intuito de 

desenvolver relacionamentos a longo prazo e trazer resultados satisfatórios para ambos.  

 O conceito de marketing é muito amplo e, para Kotler (1998), pode 

fundamentar-se em quatro pilares: mercado-alvo, necessidades dos consumidores, 

marketing integrado e rentabilidade.  

 O mercado-alvo consiste em definir o que a empresa pretende atingir. Após 

conhecer o mercado em que vai atuar, a empresa deve aprofundar-se nas necessidades 

de seus consumidores, que podem se distinguir entre cinco tipos: necessidades 

declaradas, necessidades reais, necessidades não declaradas, necessidades de prazer e 

necessidades secretas.  

 Para, então, conhecer e atender aos interesses dos consumidores pode-se utilizar 

o marketing integrado, que consiste em unir os diversos departamentos de uma empresa 

para que trabalhem em conjunto a fim de alcançarem este objetivo. Por fim, a 

rentabilidade é vista sobre os aspectos privado, público ou de organizações que não 

visam ao lucro. Para empresas privadas, o conceito de rentável é, basicamente, a 

projeção de lucro que o negócio pode proporcionar em uma média de curto e longo 

prazo. Para as organizações públicas e que não visam ao lucro, a sua suficiência e 

atração de recursos que possibilitem o pleno desempenho de seu trabalho, é considerada 

a própria lucratividade do negócio.  

 Devido à preocupação em criar e comercializar produtos que promovam o bem-

estar dos consumidores, muitas empresas passam a se comprometer com a qualidade das 

relações que estabelecem com seus diferentes públicos.  

 Isto é o que pode ser denominado de responsabilidade social ou marketing para 

causas sociais que, segundo Pringle (2000), é uma ferramenta estratégica de marketing e 

de posicionamento que associa uma empresa ou marca a uma questão ou causa social 

relevante, em benefício mútuo.   
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2.1.1 Marketing Social X Responsabilidade Social 

 

 Dias (2007) afirma que o relevante papel que o marketing ocupa atualmente na 

sociedade se deve à componente social. Porém, com o incremento do consumo 

direcionado à obtenção de bens tangíveis, o marketing social ainda é pouco utilizado e 

mal compreendido. 

 Segundo Kotler e Roberto (1992, p.25), esta expressão “apareceu pela primeira 

vez em 1971, para descrever o uso de princípios e técnicas de marketing para a 

promoção de uma causa, idéia ou comportamento social”.  

 Em uma explicação mais detalhada, Dias (2007) o define como uma aplicação 

de tecnologias próprias do marketing comercial na análise, planejamento, execução e 

avaliação de programas criados para influenciar o comportamento de determinados 

grupos sociais ou até mesmo da população de um modo geral, a fim de melhorar suas 

condições de vida. Todo este raciocínio parte da seguinte constatação: se o marketing 

tem o poder de incentivar as pessoas a comprar inúmeros produtos de consumo, também 

pode incentivá-las a adotar uma postura positiva para si e para a sociedade.  

 O marketing social possui características peculiares, das quais Andreasen (1995) 

apud Dias (2007) identificou sete: 

1. O comportamento do consumidor é o principal. 

2. Os programas devem ser eficientes, apresentarem uma boa relação custo-

benefício. 

3. Todas as estratégias começam com o consumidor. 

4. As intervenções envolvem os 4 Ps: produto, preço, praça, promoção.  

5. A pesquisa de marketing é essencial para o projeto, pré-testes e avaliação de 

programas de intervenção. 

6. Os mercados são cuidadosamente segmentados. 

7. A competição é sempre identificada. 

 Ele ainda pode envolver valores comuns com o marketing convencional, entre os 

quais se destacam, segundo Dias (2007, p.54): 

a) o valor da ação voluntária; 

b) a visão de que os problemas podem e devem ser resolvidos pela intervenção 

humana; 

c) a visão de que os comportamentos de um tipo podem ser justificavelmente 

trocados por comportamentos de outro tipo; 
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d) a sensação de auto-eficácia; 

e) a importância de fornecer informações às pessoas sobre os produtos e/ou 

sobre elas mesmas. 

 Em contrapartida, a responsabilidade social do marketing é norteada por 

princípios diferentes. Para Churchill Júnior e Peter (2003, p.40), este “é o termo usado 

para descrever as obrigações de uma empresa para com a sociedade”. 

 

A responsabilidade social busca estimular o desenvolvimento do cidadão e 
fomentar a cidadania individual e coletiva. Sua ética social é centrada no 
dever cívico, enquanto que a filantropia tem o dever moral sua ética absoluta. 
As ações de responsabilidade social são extensivas a todos os que participam 
da vida em sociedade – indivíduos, governo, empresas, grupos sociais, 
movimentos sociais, igreja, partidos políticos e outras instituições. (MELO 
NETO; FROES, 2001, p.66) 
 
 

 Pode envolver, segundo Churchill Júnior e Peter (2003), uma cessação de 

atividades negativas ou uma tomada de ações positivas, que não só beneficiam a 

comunidade, como também podem melhorar as relações com ela e reforçar uma 

imagem positiva, como, por exemplo, as informações aos clientes, as parcerias com os 

órgãos de serviços comunitários ou o financiamento de projetos especiais. 

 Com base em Etzel (2003), a responsabilidade social de uma empresa pode ser 

totalmente compatível com o conceito de marketing. Para ele, a compatibilidade 

depende de duas coisas: quão amplamente uma empresa percebe seus objetivos de 

marketing e quanto tempo ela pretende esperar para atingir seus objetivos.  

 Dessa perspectiva, ele acrescenta que toda empresa que estende as dimensões de 

tempo e de abrangência dos seus objetivos de marketing para atender suas 

responsabilidades sociais está praticando o conceito de marketing de responsabilidade 

social.  

 Porém, este conceito só é compatível se a administração da empresa se esforçar 

a longo prazo para:  

1. Satisfazer os desejos dos seus clientes.  

2. Atender as necessidades sociais dos outros afetados por suas atividades. 

3. Atingir os objetivos da companhia.  

 Contudo, Dias (2007) ressalta que a responsabilidade social do marketing deve 

ser exercida evitando-se que os processos produtivos que possam vir a causar algum 

prejuízo ao meio ambiente podem ser previstas com antecipação. Ao assim procederem, 
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as organizações demonstram pautar-se por princípios e valores que configuram um 

código ético de conduta. 

 O desafio maior dos mercadólogos é tentar criar uma imagem ou identidade 

positiva para um produto, marca ou empresa, ou seja, o seu posicionamento. O intuito é 

que, após esta definição, o rumo da campanha publicitária seja definido, já que fazem 

parte dela peças de diversos meios de comunicação que precisam manter uma 

identidade entre si.  

 

 

2.2 Campanhas Publicitárias 

 

 Campanha publicitária pode ser definida, segundo Lupetti (2003, p.190), como 

um “conjunto de ações de comunicação composta de duas ou mais peças publicitárias, 

criadas conforme planejamento prévio, com o objetivo de veiculação a um público pré-

determinado”.  

 Conforme Sampaio (1999), a campanha diferencia-se do anúncio ou do 

comercial isolado, pois contém maior quantidade e integração de peças de comunicação, 

há coordenação dos esforços e possui um tema de campanha. Este pode ser um slogan, 

uma frase, um conceito visual, gráfico ou sonoro, que resume a essência do 

posicionamento de um produto ou de uma marca. É, também, o elemento-chave que 

integra as diversas peças de comunicação e está presente em todas elas. Em suma, é a 

essência daquilo que é mais importante dizer em toda campanha.  

  Uma campanha publicitária pode diferenciar-se de outra através das estratégias 

que utiliza em sua comunicação. Para isto, Lupetti (2003) utiliza algumas denominações 

específicas para cada uma delas: campanha de propaganda, campanha guarda-chuva, 

campanha de promoção, campanha de promoção de vendas ou campanha institucional.  

  Campanha de propaganda, também chamada de campanha de publicidade ou 

campanha de publicidade e propaganda, tem como principal característica tornar a 

marca conhecida e levar o consumidor à ação de compra. Além disso, é utilizada para 

sustentar as vendas de um produto e manter sua imagem de marca em evidência. 

  Campanha de guarda-chuva, também conhecida como campanha de linha de 

produtos, caracteriza-se por conceituar uma empresa, fixar sua imagem e informar sua 

linha de produtos. É muito utilizada por empresas de eletrodomésticos, pois, através da 

divulgação de seus produtos, há um reconhecimento da marca da empresa. 
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 Campanha de promoção tem como característica principal a interatividade com 

o consumidor e seu dinamismo. Sua finalidade é revitalizar o produto e evidenciar a 

marca, sendo usada, geralmente, em produtos que já estão no mercado por algum tempo 

e suas vendas estão estabilizadas. A diferença entre a campanha de propaganda e a 

campanha de promoção está no fato de que uma leva o consumidor ao produto, e a outra 

traz o produto até o consumidor, respectivamente. 

 Campanha de promoção de vendas é voltada à redução de preços de formas 

diversas, como liquidações e dúzia de treze -  leve 3,  pague 2. Este é um tipo de 

campanha da qual a agência não pode interferir, pois as decisões tomadas são exclusivas 

do anunciante. 

  Campanha institucional é a campanha que divulga a empresa como um todo. 

Além de conceituá-la, fixa sua imagem e informa seu segmento de atuação com o 

objetivo de estabelecer e reconhecer sua marca.  

  Também pode ser classificada como campanha de mudança social, que segundo 

Kotler (1992, p.6), “é um esforço organizado, feito por um grupo (o agente de mudança), 

visando a convencer terceiros (os adotantes escolhidos como alvo) a aceitar, modificar ou 

abandonar certas idéias, práticas e comportamentos”. Seu principal objetivo é estimular a 

adoção de uma idéia, que pode referir-se a uma base de produto tangível, ou a um produto 

intangível. 

 Dentre as inúmeras ações publicitárias que compõem uma campanha está o 

anúncio, que é ferramenta fundamental para uma comunicação eficiente, já que utiliza o 

texto como um elemento amplificador da força argumentativa. 

 Em uma análise mais aprofundada sobre este assunto, Aristóteles (1967) apud 

Carrascoza (1999) afirma que existem três gêneros da retórica: o deliberativo, o 

judiciário e o demonstrativo, ou epidítico. 

 No gênero deliberativo – futuro – aconselha-se ou desaconselha-se determinada 

ação futuro; o judiciário – passado – consiste na acusação ou na defesa de fatos 

pretéritos; o demonstrativo – presente – leva em conta o estado atual e abrange o elogio 

e a censura. 

 

O gênero deliberativo é dominante na trama do texto publicitário, cujo intuito 
é aconselhar o público a julgar favoravelmente um produto/serviço ou uma 
marca, o que pode resultar numa ação ulterior de compra. Para isso, elogia-se 
o produto, louvam-se suas qualidades e seu fabricante, o que torna relevante 
também seu caráter epidítico (CARRASCOZA, 1999, p.26). 
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 Mas para que o discurso seja coerente, é preciso que ele siga quatro etapas 

básicas, indicadas por Aristóteles (1967) apud Carrascoza (1999, p.27): 

1) Exórdio - a introdução do discurso, em que se pode iniciar com um elogio, uma 

censura ou um conselho. 

2) Narração - trecho em que se mencionam apenas os fatos conhecidos, sem 

necessidade de textos longos. 

3) Provas - devem ser demonstrativas, podendo utilizar exemplos de fatos 

ocorridos no passado. 

4) Peroração - término, que compõe quatro fases: a primeira consiste em predispor 

o ouvinte em favor do anunciante; a segunda, amplificar ou atenuar o que foi 

dito; a terceira, estimular as paixões no ouvinte; a quarta, recapitular o que já foi 

mencionado.  

 Estas fases são percebidas nas retóricas orais utilizadas há alguns anos, mas 

também é possível notá-las nos textos publicitários da atualidade, como nos anúncios da 

Natura, que serão analisados neste trabalho.  

 Elas também podem ser sinônimas de estratégias, já que facilitam a 

comunicação e seguem o caminho mais adequado para a total integração com o público-

alvo. 

 

 

2.2.1 E stratégias 

 

O mundo dos negócios é regido pelas transformações sociais e econômicas que 

ocorrem no mercado.  Segundo Almeida (2002, p.31), “como agentes e pacientes desse 

momento, muitas vezes não nos apercebemos do real significado dessas transformações e 

de suas reais implicações em nosso modo de viver, agir e pensar”. Dessa forma, nota-se a 

necessidade de utilizar um novo jeito de pensar e de agir, que seja capaz de conceber e 

implementar estratégias.    

 Diante dessa constatação, Oliveira (1999, p.293) define estratégia como “ação 

relacionada com objetivos e desafios, e com modos de persegui-los, que afetam a 

empresa como um todo.” Ela pode representar, também, a definição do caminho mais 

adequado a ser seguido pela empresa para alcançar uma situação desejada.  

 Para uma estratégia ser executada, é preciso realizar, primeiramente, um 

planejamento estratégico que, segundo Lima (2005, p.100), “é um processo que, 
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alicerçado na missão, visão, princípios e valores da organização, define as estratégias a 

serem adotadas para alcançar os objetivos, tendo em vista os ambientes externo e 

interno da organização”.  

 Segundo Saloner (2001), uma estratégia deve ter elementos que definam 

claramente as metas da empresa e a direção que tomará para atingi-la. Para ser 

considerada coerente, ela deve ter quatro componentes: um conjunto claro de metas a 

longo prazo; a definição do escopo da empresa, ou seja, das atividades que ela pretende 

realizar; a clareza na definição da vantagem competitiva e a apresentação de sua lógica 

essencial. 

 A criação da análise SWOT, por Kenneth Andrews e Roland Christensen, 

professores da Harvard Business School, estuda a competitividade de uma organização 

e estabelece quatro variáveis: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.                               

 Segundo Lupetti (2006), essas quatro variáveis devem ser analisadas no contexto 

global do mercado e da organização. O levantamento das forças e das fraquezas da 

empresa deve ter relação com as variáveis que a mesma considera importantes e que 

devem, portanto, ser monitoradas. No nível estratégico, desenvolve-se o planejamento 

global da organização. Dele se originam outros planejamentos, que serão executados em 

um nível tático. Faz parte do nível tático vários planejamentos, dentre eles o 

planejamento de marketing. Dos níveis táticos, surgem os planejamentos em níveis 

operacionais, dos quais faz parte também o planejamento de comunicação. 

 As oportunidades e ameaças podem surgir da análise citada anteriormente, bem 

como da análise ambiental, podendo ser influenciadas pelo ambiente político-legal, de 

transformações no ambiente econômico, sociocultural, tecnológico ou competitivo.  

 Em uma análise mais aprofundada, Gracioso (2001) define que a gênese do 

planejamento estratégico, na empresa privada, pode ser localizada nos anos que se 

seguiram à Segunda Guerra Mundial. A partir disso, algumas empresas, principalmente 

americanas, criaram sistemas de orçamentos anuais a fim de controlar melhor o fluxo de 

suas receitas e despesas.  

 Nos anos 70, popularizaram-se vários métodos de avaliação estratégica, 

sugeridos pelo Boston Consulting Group e o ponto de partida foi a famosa matriz BCG,  

que deu origem, por sua vez, a várias técnicas complementares.  

 

Na sua missão mais atual, o planejamento estratégico procurou corrigir as 
falhas do passado e assume duas dimensões essenciais: 1. é voltado para o 
ambiente externo e visa conciliar a realidade do mundo com os recursos da 
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empresa; 2. ele procura estimular o raciocínio estratégico em todos os níveis 
decisórios da empresa. Finalmente, por meio de uma metodologia de 
planejamento adequada, criam-se condições para que os executivos de linha 
participem ativamente de sua elaboração e se comprometam com suas 
conclusões (GRACIOSO, 2001, p.21). 
 

 A partir do planejamento estratégico pode-se escolher as estratégias de criação e 

de campanha que serão utilizadas nos anúncios, comerciais e demais meios de 

comunicação. Para Corrêa (2004), o desenvolvimento de uma estratégia de criação deve 

respeitar as seguintes etapas: 

1°) Partir da definição do problema que a comunicação tem de resolver, 

devidamente alinhado com o seu objetivo. 

2°) Fazer uso do posicionamento como base para o desenvolvimento criativo, 

pois estabelece o contorno para a personalidade da marca.  

3°) A escolha do tema da campanha, a idéia central em torno da qual serão 

criados os anúncios, comerciais e os materiais de ponto de venda. 

4°) Entretanto, só o tema não é suficiente, sendo necessário encontrar a melhor 

forma para expressá-lo e que pode ser chamada de abordagem. 

5°) Com esses parâmetros, chega-se ao slogan, frase-síntese da campanha. Não é 

uma frase simpática ou rimada, mas precisa refletir o posicionamento da marca expresso 

no tema e na abordagem adotada para a campanha. 

 Estas etapas auxiliam na definição de estratégias de campanha, pois são 

fundamentadas em princípios básicos de comunicação que necessitam ser respeitados 

para que possa se obter um resultado satisfatório.  

 Dentre as muitas existentes, Lupetti (2006) classifica as principais: estratégia de 

informação, estratégia de testemunho ou testemunhal, estratégia de comparação, 

estratégia de humor, estratégia ofensiva, estratégia de defesa, estratégia indiferenciada e 

estratégia de posicionamento/reposicionamento. 

 Na estratégia de informação a característica principal é dar prioridade às 

informações de um produto ou de uma empresa. Geralmente é utilizada para comunicar 

o lançamento de novos produtos. 

 A estratégia de testemunho ou testemunhal faz uso de celebridades em 

campanhas publicitárias para dar credibilidade à mesma. 

 Comparar os atributos de um produto com os de seu concorrente é a 

característica principal da estratégia de comparação, prática pouco utilizada no Brasil, 

já que é preciso ter cuidado para não denegrir a imagem do concorrente. 
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 Outra estratégia que deve ser utilizada com cautela é a estratégia de humor, 

pois pode encobrir o conteúdo informativo e persuasivo de uma campanha, além de 

causar repulsa no consumidor. 

 A estratégia ofensiva é caracterizada pela ousadia com que ataca seus 

concorrentes e tem a finalidade de ganhar participação de mercado de um concorrente 

maior. 

 Já a estratégia de defesa é geralmente usada por líderes de mercado com grande 

posição competitiva, que realizam constantes inovações tecnológicas em seus produtos. 

 Para fixar marcas de empresas ou linhas de produtos, o ideal é utilizar a 

estratégia indiferenciada, já que, muitas vezes, as próprias empresas não reconhecem 

diferenças entre segmentos de mercado e público-alvo para seus produtos. 

 Por fim, a estratégia de posicionamento/reposicionamento associa a marca de 

um produto a uma palavra que tenha significado relevante para os consumidores, já que 

eles compram a solução de um problema.  

 A escolha pela estratégia mais adequada parte do planejador que inicia o 

processo de tomada de decisões por meio da definição de objetivos e da análise do 

posicionamento de seu cliente. É crucial, nesse momento, rever o estudo realizado para 

que se possam nortear as idéias a serem divulgadas.   

 

 

2.2.2 Posicionamento 
  

 De acordo com Lewis (2001), dois fatores são levados em consideração para 

posicionar um produto ou serviço. O primeiro é a demografia, que seleciona quem 

representa o receptor lógico da mensagem. O segundo fator é a competitividade, que 

visa dar ao possível consumidor ou cliente um parâmetro de comparação para sua 

escolha. Mas é preciso ter muito cuidado, pois um erro no posicionamento do produto 

dentro do grupo ou de grupos demográficos escolhidos pode resultar num programa de 

marketing ineficaz. 

 A respeito desse tema, Sant'Anna (2002) define que, para se ter sucesso em uma 

sociedade supercomunicada, é necessário que uma companhia crie “uma posição” na 

mente do comprador em potencial. E essa posição deve ter consciência não apenas de 

suas próprias forças e fraquezas, mas também das de seus concorrentes. 
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 Portanto, o primeiro passo para criar ou alterar o posicionamento de uma marca 

é identificar de que maneira ela é percebida pelos consumidores, para, só então, poder 

definir seu direcionamento. Esta definição sugere que sejam seguidas algumas 

alternativas, propostas por Kotler (2000) e Ries e Trout (1993), sem que haja obrigação 

de distinção, pois algumas se complementam e até se sobrepõem. 

 Posicionamento por atributos: Os produtos, assim como as pessoas, possuem 

diversas características, mas somente uma delas se destaca. Portanto, é preciso focar o 

atributo mais significativo e de difícil imitação para o produto se tornar um diferencial 

no mercado. 

 Posicionamento por benefícios: A marca pode ser definida como um conjunto 

de atributos, mas os consumidores não compram um produto pensando somente neste 

detalhe. Eles querem que o mesmo traga benefícios, sejam eles emocionais ou racionais. 

  Posicionamento pela mente ou lembrança: Destaca que, se uma marca está 

bem posicionada na mente do consumidor, o mesmo a lembrará no momento de decisão 

de compra. 

 Posicionamento por categoria: Defende que, se uma marca não pode ser a 

primeira em uma categoria, ela deve estabelecer uma nova categoria em que seja a 

primeira. Um exemplo de produto posicionado por categoria é sabonete Dove, que, para 

diferenciar-se dos demais existentes no mercado, trouxe em sua fórmula creme 

hidratante. 

 Posicionamento por aplicação ou uso: Pressupõe algum benefício da marca 

para uso específico do produto, como o caso do sabão em pó OMO, que possui diversos 

segmentos (OMO Cores, OMO Multiação, OMO Máquina...). 

 Posicionamento por usuário: Refere-se a um grupo específico de consumidor, 

baseado na premissa de que o posicionamento é um diferencial. Porém, esse grupo não 

deve ser muito amplo, pois o foco está na qualidade dos serviços prestados. 

 Posicionamento por concorrente: É a comparação feita com base em algum 

diferencial competitivo do produto concorrente, como a forma, a cor ou a sua 

composição. Pode também basear-se em algum potencial desenvolvido pelo mix de 

marketing do produto, como acontece com o cartão de crédito Visa, que ao adotar uma 

estratégia de distribuição/abrangência, posiciona-se como o cartão de crédito mais 

aceito no mundo para diferenciar-se dos demais. 

 Posicionamento por valor (qualidade e preço): O valor de uma marca pode 

ser entendido como a relação custo/benefício que ela proporciona a seus clientes. E as 
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empresas que mais utilizam este posicionamento são as fabricantes de aparelhos 

celulares, que travam uma batalha pela mente de seus consumidores. 

 Posicionamento por foco: Consiste em destacar uma palavra, um número ou 

uma expressão que se relacione com a marca. 

 Posicionamento por escada: Pode ser conceituado como os degraus que as 

marcas se encontram. Portanto, só é recomendado para aquelas que possuem um 

planejamento de crescimento, que desejam alcançar o primeiro lugar e, para isso, criam 

estratégias semelhantes às de sua principal concorrente.   

 A posição de uma marca reflete a maneira como ela é percebida por seus 

consumidores e pela própria organização. Portanto, estes dois elementos devem se unir 

através das estratégias definidas na gestão da comunicação e praticar ações que 

agreguem valor à marca. 

 

 

2.3 A NATURA1 
 

2.3.1 SURGIMENTO DE UMA IDÉIA 

  

 A história da Natura teve início muitos anos antes de sua fundação. Nasceu 

primeiramente como um ideal de um jovem, Antônio Luiz da Cunha Seabra, que 

gerenciava o setor de barbeadores elétricos de uma grande multinacional americana, 

Remington Rand, e regularmente mantinha diálogo sobre beleza com sua irmã, nove 

anos mais velha, que sonhava em um dia ser esteticista. Com o fechamento de seu setor, 

devido a um problema na importação dos barbeadores da Argentina, Seabra foi 

convidado a gerenciar um novo setor da empresa, porém, com seus 24 anos, decidiu que 

era hora de procurar novas oportunidades.  

Nesse mesmo ano foi apresentado a um francês, Jean-Pierre Berjeaut, que 

trabalhava como esteticista em São Paulo e mantinha um laboratório de cosméticos que 

se chamava Bionat. Seabra foi convidado a trabalhar no laboratório, que por mais 

inexpressivo que fosse, continha o que ele considerava mais importante: as fórmulas de 

cosméticos. O convite foi aceito e, a partir desse momento, nascia uma grande paixão. 

                                                 
1 Estas informações foram retiradas do site  da Natura = http://www.natura.com.br e também do site da 
Revista Vencer: http://www.vencer.com.br/materia_completa.asp?codedition=54&pagenumber=18 
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 Os produtos da Bionat eram desenvolvidos para uso exclusivo de mulheres e sua 

divulgação era feita de forma preconceituosa e estereotipada, enquanto Seabra via a 

oportunidade de levar os produtos também para os homens, bem como enxergava nos 

cosméticos um meio de elevar a auto-estima das pessoas. Com essas idéias ousadas, 

começava a nascer o que viria a ser a ideologia de beleza da Natura. 

 

 

2.3.2 A Empresa 

 

Após dois anos trabalhando com Jean-Pierre, Seabra resolveu montar sua própria 

empresa. Como pretendia manter a parceria, Pierre lhe ofereceu sociedade no Bionat. 

Seabra não aceitou. A solução encontrada foi criar uma nova sociedade, que faria 

também o papel do Bionat, na qual Seabra teria 20% e Jean Pierre, filho de seu ex-

patrão, os restantes 80%. A união foi perfeita e no final de agosto de 1969 nasceu a 

Jeberjeaut Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Quatro meses depois, em janeiro 

de 1970, a razão social foi mudada para Natura, pois remetia à visão e aos objetivos por 

eles buscados. 

A empresa só pôde ser chamada como tal por volta de 1975, já que possuía 

apenas um pequeno laboratório com capital equivalente a um carro popular da época.  

Mas isso não intimidava Seabra, que era o grande administrador, idealizador de 

produtos, vendedor, consultor de estética e analista da Natura. A partir deste contato 

direto com seus clientes e tendo o conhecimento de suas reais necessidades, Seabra 

percebeu que os cosméticos deveriam ser seus verdadeiros aliados para a busca do 

autoconhecimento e da percepção de vida. E a missão da Natura acabava de ser 

descoberta. 

 

 

2.3.3 Venda Direta 

 

        Nesta mesma década, a venda direta foi uma ferramenta escolhida para aliar 

duas paixões da empresa: a cosmética e as relações humanas, e para auxiliar no seu 

crescimento, já que era uma inovação no mercado daquela época.  Surgiram, assim, as 

Consultoras Natura que vendiam os produtos de porta-em-porta e fortaleciam o vínculo 

entre empresa e consumidor. Seabra chegou a este modelo de força de vendas pela 



 22 

experiência que adquiriu ao abrir uma pequena loja situada na cidade de São Paulo, 

onde além de negociar com os fornecedores e comprar matéria-prima, ajudava a criar 

produtos e embalagens, os vendia e dava consultas a seus clientes. Também teve como 

inspiração o modelo de vendas já consagrado pela Avon.  

  

 

2.3.4 Primeiras Crises  

  

         Surgiram problemas pessoais na vida de Pierre que o levaram a propor o 

fechamento da empresa. Convidou Seabra a voltar a trabalhar com ele, mas não houve 

acordo, pois não pretendia se desvincular de seu sócio, Jean Pierre. Diante dessa 

desavença e com poucas chances de melhora, Seabra foi à luta e a Natura, recém-

nascida, superou sua primeira grande crise.  As dificuldades se fizeram presentes 

durante os próximos cinco anos e Jean Pierre esteve prestes a fechar seu negócio. Mas a 

cada proposta, encontrava um Seabra mais entusiasmado e confiante com seu 

empreendimento. 

 Em 1986 o Plano Cruzado marcou a crise da pré-maturidade da Natura. Os 

preços e a inflação foram congelados, gerando uma sensação de riqueza geral na nação. 

Mas logo eles voltaram ainda mais fortes para desespero de todos. Nesta mesma época, 

Seabra resolve se casar novamente e, em 1988, Jean-Pierre decide definitivamente sair 

da sociedade.  Foi um período difícil para a Natura, pois estava em andamento a 

reorganização dos negócios que resultaria na fusão das quatro empresas coligadas que 

compunham o grupo. A solução foi colocar os 1,3 mil funcionários dispersos nos sete 

prédios, todos com culturas diferentes, já que cada sócio possuía participação desigual 

na empresa. Eis que surge o modelo  peculiar de comando da Natura, exercido por três 

presidentes que praticam de forma harmônica o conjunto de valores e compromissos 

sociais da empresa.  

  

 

2.3.5 Internacionalização da Marca 

 

 No início da década de 90, a Natura divulgou suas Crenças e Razão de Ser e 

formalizou seu compromisso social, preparando-se para a abertura do mercado 

brasileiro às importações.    
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 O crescimento prosseguiu acelerado e a Natura deu início à internacionalização, 

em 1994, com participação nos mercados da Argentina, Chile e Peru, estabelecendo 

centros de distribuição e trabalhos de capacitação e formação de Consultoras. Para 

aperfeiçoar seus negócios, foi acrescentado, em 1999, a aquisição da Flora Medicinal, 

tradicional fabricante nacional de fitoterápicos. 

 Em plena expansão, a Natura atingiu, no ano de 2002, os freeshops de 

aeroportos brasileiros e em 2005 estreou na Europa com uma loja em Paris, a capital 

mundial dos cosméticos, impulsionando o crescimento da marca em outras partes do 

mundo. 

 

 

2.3.6 Portal Virtual 

  

 Tendo como objetivo reproduzir a dinâmica das relações humanas na Internet e 

visando uma melhor integração entre empresa e consumidor, a Natura inaugura, em 

abril de 2000, seu portal virtual – natura.net.  

 Foram criados ambientes específicos de navegação para atender os diferentes 

tipos de público, sejam eles consumidores finais, consultores, colaboradores, força de 

vendas ou profissionais da imprensa e da área da saúde.  

 Como o foco do site é o e-business, a Natura desenvolveu um programa 

específico para fortalecer as vendas o contato com seus clientes.  

 

 

2.3.7 Nova Marca Natura 

 

                                                                                          

                                logomarca antiga                          logomarca atual 

     

 Analisando as profundas transformações ocorridas na empresa no decorrer dos 

anos, percebeu-se que a marca Natura também precisava modificar-se para atender a 
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essas inovações. Diante disto, ela passou por um processo de reformulação do branding, 

com alterações profundas em sua logomarca. 

 Para poder identificar os principais valores da marca Natura vistos pela 

sociedade, foram realizadas pesquisas e entrevistas com colaboradores, consultoras e 

consumidores. Humanismo, criatividade, equilíbrio e transparência foram as 

características destacadas por eles que expressam o comportamento da empresa no 

mercado. Através delas e da inspiração nos valores, nas crenças e na Visão de Mundo 

Natura, a nova marca foi desenvolvida.  

 Diferente da anterior, a nova logomarca se destaca pelo uso de cores quentes, 

com traços leves e com movimento que traduzem a filosofia do Bem Estar Bem, a 

Razão de Ser da empresa. E a partir deste momento, a expressão Bem Estar Bem passa a 

ser a assinatura da marca Natura no Brasil.  

  

 

2.3.8 Novo Espaço Natura 

 

 Em 2000, teve início o terceiro ciclo de vida da empresa, tendo como destaque a 

construção do Espaço Natura.   

 Este novo espaço situa-se em Cajamar, São Paulo, e é um importante núcleo de 

operações que abriga um centro integrado de produção, logística, pesquisa e 

desenvolvimento de cosméticos, com unidades comerciais e de distribuição nas cidades 

de Itapecerica da Serra em São Paulo e Uberlândia e Mathias Barbosa em Minas Gerais.  

 Sua inauguração ocorreu no ano de 2001, juntamente com o lançamento da linha 

Ekos, composta por produtos que incorporam ativos da biodiversidade brasileira obtidos 

de forma sustentável. 

  No ano de 2006, aconteceu a inauguração da primeira Casa Natura no Brasil, na 

cidade de Campinas, interior de São Paulo. 

 

 

2.3.9 Linha de Produtos 

 

 Atualmente a Natura oferece um portfólio de produtos que inclui soluções para 

diversas necessidades dos consumidores homens, mulheres de todas as idades, tais 

como produtos específicos para a pele do rosto e do corpo, cuidado e tratamento dos 
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cabelos, maquiagem, perfumaria, produtos para o banho, proteção solar, higiene oral e 

linhas infantis. As principais linhas de produtos conceituais são: Chronos, Natura Ekos, 

Mamãe e Bebê, fragrâncias e perfumes, Natura Única, Faces de Natura e Tododia.  

 A utilização de refis para produtos de maior consumo e o cuidado com as 

embalagens são ações que refletem a atratividade e o impacto positivo dos valores da 

Natura, bem como a preocupação com a responsabilidade social. 

 

 

2.3.10 Responsabilidade Corporativa 

  

 A marca Natura não é sinônimo somente de produtos de qualidade. Suas crenças 

e valores constituem os verdadeiros ideais da empresa e  expressam a maneira como ela 

quer ser reconhecida pelos consumidores.   

 Há um trabalho intenso para consolidar uma forma de gestão empresarial 

socioambientalmente responsável que remeta a seus principais diferenciais. Para isso, 

ela se baseia em dois pilares: ter uma relação ética com seus públicos de 

relacionamento, ou seja, colaboradores, fornecedores, consultores, comunidades de 

entorno, governo, sociedade e acionistas e fazer uso de metas empresariais que sejam 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável.  

 É um grande desafio incorporar a sustentabilidade aos mecanismos de gestão, já 

que o principal objetivo é que esse tema influencie as tomadas de decisão e faça parte 

das práticas diárias. Por isso, a Natura sempre está buscando maneiras criativas que 

auxiliem na interação entre líderes de empresas e sua própria comunidade, construindo 

um processo contínuo de aprendizado, compartilhamento, avaliação e aprimoramento 

das atividades por eles realizadas. 

 

 

2.3.11 Campanhas Publicitárias 

 

 As campanhas publicitárias da Natura sempre foram criadas com linguagem e 

abordagem inovadoras, desde seu primeiro anúncio, em 1976, na Revista Cláudia.  

 A cada época elas quebram paradigmas e divulgam os valores da empresa com a 

finalidade de serem abstraídos pelos consumidores e virem a tornar-se sua marca 

registrada.  
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Anos 70: Anúncio publicado na Revista Cláudia, da Editora Abril em Julho de 

1976, salientava as diferenças da Natura e da Cosmética Terapêutica. Foi uma 

campanha diferenciada para a época, pois trazia apenas um longo texto e uma ilustração 

com um corpo feminino de traços bem delicados. O conteúdo já começava com uma 

crítica às promessas da indústria de cosméticos sem levar em conta o clima de nosso 

país e as características da pele e dos cabelos da mulher brasileira. O texto continua 

informando que a Natura oferece à mulher a cosmética terapêutica que são produtos 

feitos a partir de ativos naturais e adaptados ao nosso clima. Finaliza orientando a 

leitora a procurar uma consultora Natura para conhecer nossos produtos. 

Anos 80: No lançamento do Óleo Seve (1983) e da linha Chronos (1986) novas 

campanhas foram veiculadas em revistas femininas do país. Em 1988 foi ao ar o 

primeiro comercial na televisão, da marca L'arc En Ciel. Protagonizado pelo ator 

Antônio Fagundes, o filme veiculado pelas Rede Globo e Manchete apresentava o 

perfume masculino Tema. O curioso é que a mensagem era dirigida às consultoras 

Natura informando que elas iriam conhecer essa grande novidade em seus encontros. 

Para os consumidores em geral, o recado era que uma consultora Natura em breve iria 

lhe mostrar a novidade. 

Anos 90: Em 1992, nasce o conceito Mulher Bonita de Verdade, que passou a 

nortear as campanhas de Chronos. Composta por anúncios em diversas revistas, a 

campanha tinha como principal objetivo valorizar a beleza de cada mulher e recusar 

padrões de beleza impostos pela sociedade. Sem imagens de mulheres, o anúncio, 

criado pela Agência Guimarães e Associados, se resumia a um texto dizendo quem é a 

mulher bonita de verdade.  

• A linha de shampoo Simbios foi o primeiro produto Natura a ter um 

comercial veiculado na televisão, em 1993. O filme explorava o conceito de 

alternância do produto que era oferecido em duplas permitindo que a 

consumidora trocasse de shampoo sem trocar de marca, quando seu cabelo 

estivesse “cansado” do produto em uso. 

• A campanha da linha Natura Mamãe e Bebê, veiculada no Dia das Mães de 

1994, seis meses após o lançamento da linha, lançou uma nova linguagem que 

expressava toda a complexidade de seu conceito, de uma forma muito delicada. 

O grande diferencial da campanha, criada pela Guimarães Profissionais de 

Comunicação, foi refletir o princípio da “Verdade em Cosmética”, com a 
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inserção de imagens, textos e locuções absolutamente verdadeiros. Foi utilizada 

uma carta real escrita por uma mãe a seu filho e a modelo contratada posou junto 

a seu bebê. Em 1996, foi produzido um novo filme comercial para a linha 

Mamãe e Bebê . Com o objetivo de fortalecer o vínculo entre mãe e filho, a 

campanha tinha como protagonistas a jornalista Daniela Scaranzi e seu filho. 

• Mulher Bonita de Verdade pela primeira vez na TV (1996) O 

questionamento dos estereótipos teve seu lugar no conjunto de campanhas da 

linha Chronos que celebrava a beleza da mulher em todas as idades. Uma das 

crenças da Natura, a busca da beleza sem preconceitos, era colocada através da 

participação de consumidoras de Chronos de diferentes idades em anúncios de 

revistas e TV. Eram as “mulheres bonitas de verdade”, consumidoras que tinham 

orgulho da sua idade. A linguagem causou impacto e sedimentou, com sucesso, 

o conceito e a excelência do produto entre as clientes.  A campanha criada pela 

Guimarães foi um grande marco na época e até hoje norteia a comunicação de 

Chronos. 

Anos 2000: Nova logomarca Natura, que significou uma grande evolução para a 

 empresa. 

• Encarte veiculado no mês de maio em revistas de circulação nacional 

mostrava a nova Maquiagem Natura, ressaltando as cores do portfólio e o design 

sofisticado das embalagens. 

• Lançamento da campanha de Chronos Comunicação Celular, que contou 

com um filme publicitário e anúncios em revistas apresentando a nova versão 

desse produto. 

  2001: Em 25 de Março de 2001, a Natura deu início a uma nova etapa em sua 

comunicação com a campanha publicitária de Natura Ekos desenvolvida pela Agência 

Guimarães. O principal objetivo era ressaltar o compromisso da Natura ao lançar no 

mercado uma linha de produtos baseada no uso sustentável de ativos da biodiversidade 

brasileira, a partir do resgate da sabedoria popular na utilização desses ativos. Foram 

produzidos anúncios para os públicos geral, feminino, jovem e masculino, além de um 

filme de 30 segundos para a TV. Todo o material publicitário utilizava imagens da 

Reserva Extrativista do Médio Juruá, no Amazonas, local de onde é extraída a andiroba 

utilizada nos produtos da linha Natura Ekos.   
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• Em 6 de Maio entrou no ar a campanha da Maquilagem Natura que abordava 

o diferencial desta linha com a assinatura “Tratamento de pele, agora em cores”. 

• Em 30 de Junho deu início a campanha publicitária de Chronos – Mulher 

Bonita de Verdade, composta por quatro anúncios e um filme para a TV, na qual 

enfatizava, de maneira inovadora, a verdadeira beleza da mulher brasileira.  

  2002: Nova campanha Natura Ekos, no mês de Abril, que chamava a atenção do 

público para a importância da utilização sustentável dos recursos da biodiversidade 

brasileira. 

• Nova campanha Natura Chronos, no mês de Maio, com o tema “Cada idade 

tem sua beleza. E cada beleza tem sua idade”. 

• Campanha Gente Bonita de Verdade, no mês de Setembro, que expressava 

os valores, as crenças e as paixões da Natura. 

• Campanha Mamãe e Bebê, contando com um filme comercial e anúncios em 

diversas revistas, reforçava a importância da relação entre o pai e o bebê.  

  2003: Primeira campanha da linha Chronos desenvolvida pela Agência Lew 

Lara, que divulgava o lançamento do Elastinol como ativo presente na formulação dos 

cremes desta linha. 

• Linha Natura Ekos lança o Perfume do Brasil Breu Branco em anúncios para 

revistas e em um filme para a TV. 

• Investimento em ação de merchandising, pela primeira vez, na Novela 

“Mulheres Apaixonadas” da Rede Globo. 

  2004: Lançamento do Perfume do Brasil Priprioca. 

• Lançamento da campanha institucional “Bem estar Bem”, composta por oito 

filmes para TV e diversos anúncios em revistas.  

• Natura na Novela “Celebridade”, da Rede Globo, em ação de merchandising. 

• Lançamento da campanha de fim de ano “Feliz Brasil para você”, iniciativa 

que uniu cultura e publicidade, com encontro entre a música brasileira, a arte 

popular e a animação digital. 

  2005: No Carnaval, mais uma vez a Natura promoveu o encontro de música, arte 

popular e animação digital com o comercial “Feliz Brasil”. 

• Nova campanha de Chronos divulgando a idéia de que a mulher pode ser 

bonita, sensual e criativa qualquer que seja a sua idade. 
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• Na novela “Senhora do Destino”, da Rede Globo, o conceito da linha 

Mamãe e Bebê foi divulgado ao público, assim como a história de superação de 

consultores e consultoras da Natura, no Programa “Mais Você”, da mesma 

emissora de TV. 

• Apresentação da linha Chronos e do conceito da Mulher Bonita de Verdade 

na novela “América”, da Rede Globo. 

• Campanha de Refis, realizada para reforçar o conceito de sustentabilidade 

que norteia as ações da empresa.  
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3 METODOLOGIA 

 

 Pesquisa é definida por Gil (2002) como um procedimento racional e sistemático 

que visa proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Ela é desenvolvida 

mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de 

métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Este processo envolve inúmeras 

fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação dos 

resultados. 

 As metodologias empregadas na realização dos projetos de pesquisa não se 

diferem somente pela nomenclatura. Para Samara (2002), elas se distinguem conforme 

as fontes de dados utilizadas, a amplitude do estudo segundo os objetivos, o tipo de 

análise que se pretende fazer – quantitativa ou qualitativa – de acordo com o controle 

das variáveis em estudo.     

 Neste projeto a pesquisa assumiu natureza qualitativa quando o pesquisador, 

conforme Michel (2005, p.33), “compreende e interpreta”. Conforme Godoy (1995), os 

estudos de pesquisa qualitativa diferem entre si quanto ao método, à forma e aos 

objetivos. Para que se possa identificar uma pesquisa deste tipo, é essencial verificar tais 

características:  

1. Ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; 

2. Caráter descritivo; 

3. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação 

do investigador; 

4. Enfoque indutivo. 

Para Samara (2002), a pesquisa qualitativa pode ser realizada a partir de 

entrevistas individuais ou discussões em grupo, que permitem identificar, por meio da 

análise do objeto de estudo, pontos comuns e distintivos presentes na amostra escolhida.  

 O projeto também apresentou características de pesquisa quantitativa quando o 

pesquisador, segundo Michel (2005, p.33), “descreve, explica e prediz”. Para Dias 

(2000), esta pesquisa normalmente se mostra adequada quando existe a possibilidade de 

medidas quantificáveis de variáveis e interferências a partir de amostras de uma 

população, diferentemente da pesquisa qualitativa, que se caracteriza pela ausência de 

análises estatísticas. 
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 Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para obter melhores 

informações sobre o tema abordado.  Michel (2005, p.32) afirma que o estudo 

exploratório “deve ser acompanhado de anotações, registros, notas de aula, 

apontamentos que se relacionam com o tema de interesse, de forma a se constituir numa 

memória importante para o registro e redação do trabalho”. O estudo exploratório “não 

elabora hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e 

buscar maiores informações sobre determinado assunto de estudo” (BEUREN, 2004, 

p.49). 

 Também foi realizada uma pesquisa descritiva que Michel (2005) informa ter o 

propósito de analisar fatos ou fenômenos em sua natureza para, assim, analisar suas 

relações, conexões e interferências.  

 Segundo Beuren (2004, p. 81), “a pesquisa descritiva tem como principal 

objetivo descrever características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis. Uma de suas características mais 

significativas será na utilização de técnicas de coleta de dados”. 

 A técnica utilizada é a análise de conteúdo, que, para Bardin (1977), é um 

conjunto de técnicas que tem a finalidade de obter a descrição do conteúdo das 

mensagens e os indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

 

 

3.1 UNIVERSO DA PESQUISA 
 

Na concepção de CASTRO, (1978, p.14) “é crucial saber o momento e o local 

exato onde fazer a observação, a fim de que possamos obter dados tratáveis e que 

verifiquem nossa teoria”, portanto as informações serão levantadas em locais 

preestabelecidos: anúncios publicitários institucionais veiculados nos anos de 1976, 

1992 e 2001.                                                                                                                                                                      

 
 
 

3.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 

 Para Gil (2002), toda pesquisa começa com algum tipo de problema ou 

indagação. Nesse mesmo sentido, Triviños (1987) observa que os trabalhos de pesquisa, 
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geralmente colocam questões na qual representam o que o pesquisador deseja 

esclarecer; elas são profundamente orientadoras de trabalhos e partem das idéias 

colocadas na formulação do problema e dos objetivos de pesquisa. Em face disso, o 

presente trabalho pretende responder as seguintes questões de pesquisa: 

Como a Natura se posiciona através de seus anúncios publicitários 

institucionais? Que estratégias utiliza? 

 Para responder a estas questões, foram analisadas amostras não probabilísticas 

por conveniência, que, segundo Samara (2002, p.94), “são selecionadas por critérios 

subjetivos do pesquisador, de acordo com sua experiência e com objetivos de estudo.” 

Estas amostras podem ser subdivididas em não-probabilísticas por conveniência, 

julgamento ou cota.  

Neste projeto, as amostras não-probabilísticas foram por conveniência, pois    

“são selecionadas de acordo com a conveniência do pesquisador” (SAMARA,  2002, 

p.94). Fizeram parte delas os anúncios publicitários institucionais da Natura publicados 

nos anos de 1976, 1992 e 2001, que estão presentes no site oficial da empresa.  

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 
 

 Como instrumentos de pesquisa, foram utilizadas as seguintes técnicas: 

 - Estudo de dados primários, que conforme Malhotra (2001, p.155) “são aqueles 

originados pelo pesquisador com o objetivo específico de abordar o problema em 

estudo”. 

 - Estudo de dados secundários, estes são dados coletados para outros objetivos 

que não os do problema em pauta, mas que podem auxiliar na pesquisa de forma rápida 

e barata. Bautista citado por Malhotra (2001, p.125) informa que “os dados secundários 

podem ser um meio imediato e econômico de descobrir informações precisas sobre itens 

da pesquisa; desde que as informações venham de fontes confiáveis e oportunas.” 

 - Análise do conteúdo dos anúncios publicitários da Natura para identificar as 

estratégias utilizadas, a existência de pontos em comum, os aspectos importantes em 

relação à teoria e o posicionamento da marca em relação aos anúncios.  

 - Aplicação do roteiro de análise de conteúdo descrito por Roersch (1999), que 

apresenta os seguintes passos: 
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 1. Ler com atenção os depoimentos, suas notas provenientes de observação, ou o 

texto impresso que se pretende interpretar. 

 2. Analisar a entrevista, ou o texto, linha por linha ou destacar elementos do 

texto como, por exemplo, os parágrafos. 

 3.  Formular conceitos que representem tais unidades. 

 4. Elaborar uma categorização dos conceitos que representam o mesmo 

fenômeno, atribuindo um nome para cada categoria. 

 5. Identificar algumas propriedades destas categorias, como a freqüência com 

que o fenômeno ocorre, sua extensão, intensidade ou duração. 

 6. Identificar as dimensões de cada propriedade ao longo de um continuum, 

como, por exemplo, a freqüência poder variar de sempre a nunca ou a duração de longa 

a curta. 

 7. Buscar padrões nos casos analisados (semelhanças e diferenças). 

 8. Procurar levantar algumas hipóteses para futuros estudos. 

 - Aplicação, análise e interpretação dos dados e avaliação dos resultados. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

  O trabalho analisou o conteúdo dos anúncios publicitários institucionais da 

Natura, dos anos de 1976, 1992 e 2001, para identificar as estratégias utilizadas. 

a) Para selecionar um anúncio publicitário institucional de cada década fez-se 

uma pesquisa no site oficial da empresa para verificar quais foram os que mais se 

destacaram no mercado.    

b) Para identificar o posicionamento da Natura em cada anúncio publicitário 

institucional escolhido, observou-se que estratégias são utilizadas em cada um deles. 

c) Descreveram-se as estratégias utilizadas em cada anúncio publicitário 

institucional selecionado, comparando-as com as quatro etapas propostas por 

Aristóteles: exórdio, narração, provas e peroração. 

d) Seguiu-se o roteiro proposto por Roersh. 
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4 OS ANÚNCIOS DA NATURA 

 

4.1 ANÚNCIO DE 1976 
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4.1.1 Descrição e Análise 

 O anúncio veiculado na Revista Claudia do ano de 1976 alerta as mulheres sobre 

a diferença dos cosméticos estrangeiros, que não são adequados ao clima tropical 

característico do Brasil, para os produzidos em nosso país.  

 Com um texto longo e explicativo, o anúncio deixa claro que a marca Natura é 

sinônimo de Cosmetologia Terapêutica, termo utilizado para referir-se a algo que faz 

uso de matérias-primas naturais para a formulação de seus produtos. Por isso o mesmo é 

associado à marca, já que a finalidade de ambos é rejuvenescer a pele, combater rugas e 

flacidez e demais sintomas de envelhecimento precoce. Além de conter tratamentos 

específicos para acne, celulite e disfunções capilares que podem surgir.  

 Após a explicação do modo como a Natura produz seus cosméticos e dos 

benefícios que eles proporcionam às suas consumidoras, o texto apresenta uma inovação 

no setor de vendas: o surgimento das consultoras-esteticistas, responsáveis pela 

apresentação dos produtos da Natura e da venda dos mesmos na própria casa das 

consumidoras. E para facilitar a comunicação entre ambas, há a divulgação de números 

telefônicos das cidades de Porto Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, 

Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que estas duas últimas possuem também o 

endereço de onde se localizam as lojas. 

 Para ilustrar o texto, há uma imagem de uma deusa grega que representa a beleza 

feminina e remete à maior preocupação da Natura: embelezar a mulher brasileira com 

saúde, através de seus cosméticos naturais.  

 

O esquema aristotélico 

Exórdio: O assunto a ser tratado no anúncio é introduzido pelo título “Natureza, um 

tema fascinante para anúncios de cosméticos. Mas cuidado”. Diante disso, percebe-se 

que ele abordará temas relacionados com a natureza, com os anúncios de cosméticos e o 

cuidado que se deve ter com estas mensagens. 

Narração: Inicia-se no primeiro parágrafo com “No Brasil” e segue até “milagres”. 

Neste trecho é apresentado que, no Brasil, as mulheres estão pouco sensibilizadas com a 

publicidade de cosméticos e estão adquirindo produtos no exterior, de formulação mais 

científica, não sendo adequados ao clima tropical característico do país em que vivem. 

Já outras optam por não cuidar da saúde de seus cabelos e de sua pele porque não se 

sentem seguras na escolha do cosmético mais adequado, ou ainda há aquelas que 
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acreditam que não existe qualquer diferença entre marcas, pois todas prometem fazer 

milagres.   

Provas: A explicação das constatações presentes na narração do anúncio começa em 

“Tudo isso” e vai até “último período”, quando se afirma que a falta de conhecimento 

sobre a diferença entre os cosméticos estrangeiros e nacionais traz resultados ruins para 

a consumidora brasileira. Como argumento, o anúncio destaca que, depois dos dois 

últimos séculos de desenvolvimento industrial, foi possível descobrir que os cosméticos 

que têm em sua fórmula ingredientes sintéticos e artificiais não curam e podem até 

agredir a pele e os cabelos das mulheres. E a partir disso, a cosmetologia passou a 

estudar novas matérias-primas naturais para a formulação de cosméticos adequados às 

necessidades das brasileiras. 

Peroração: Inicia-se com o parágrafo que tem como sub-título “Em vez da cor e do 

cheirinho das plantas, a cor, o cheirinho e as próprias plantas”. Nele há a explicação de 

que a Natura é sinônimo de cosmetologia terapêutica, onde os cremes, loções e 

emulsões são formulados com matérias-primas naturais, que preservam a natureza e 

também a beleza da mulher brasileira. Isto constitui a fase um e dois, onde o leitor é 

predisposto em favor do anunciante e há a amplificação do que já havia sido 

mencionado no anúncio. A fase três, que visa estimular as paixões do leitor, é percebida 

no parágrafo que começa em “em contraste” e vai até “neste país”, onde são expostos os 

problemas estéticos mais comuns entre as mulheres, com a afirmação de que o 

propósito da Natura é cuidar particularmente deles. Ainda destaca que os produtos não 

servem somente para enfeitar por uma noite, mas sim para embelezar com saúde. Por 

fim, a fase quatro inicia-se no parágrafo que tem como sub-título “A influência do clima 

e a reação da pele”, que recapitula o que foi exposto anteriormente, como o perigo dos 

produtos com nomes estrangeiros para a pele e os cabelos da mulheres brasileiras. A 

seguir, destaca o local onde os produtos da Natura são vendidos e informa que as 

consultoras-esteticistas são as profissionais capacitadas para indicar as fórmulas mais 

adequadas às necessidades de cada consumidora e que, para recebê-las em casa, basta 

ligar para o telefone correspondente à sua cidade mais próxima.  

 

Estratégia  

 Para persuadir as mulheres brasileiras de que os produtos da marca Natura são os 

mais indicados para seu tipo de pele, o anúncio faz uso, primeiramente, da estratégia de 

comparação, que, segundo Lupetti (2006), acontece quando os atributos de um produto 
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são comparados com os de seu concorrente. Neste caso, nota-se que o mesmo não é 

citado de forma explícita no texto, pois se utiliza a expressão “produtos com nomes 

estrangeiros” para se referir aos cremes e loções comprados fora do Brasil, que são, 

segundo o anúncio, prejudiciais à saúde da pele, dos cabelos e de qualquer outra parte 

viva do corpo.   

 Paralela a esta ferramenta de persuasão, há a estratégia de informação, que, 

para Lupetti (2006), tem como característica principal dar prioridade às informações de 

um produto e/ou empresa e é muito utilizada para comunicar o lançamento do mesmo. 

Os traços de sua utilização podem ser verificados em todo o texto do anúncio, tendo 

como destaque as seguintes frases, que informam as qualidades dos produtos, os locais 

de venda e o surgimento das consultoras-esteticistas: “... No Brasil, cosmetologia 

terapêutica é Natura. Onde você encontra tratamentos a base de cremes, loções, 

emulsões que empregam exclusivamente matérias-primas naturais, para preservar a 

saúde e a beleza da pele e dos cabelos...”, “... você não vai encontrar Natura num 

iluminado balcão de perfumaria, ali na esquina (...) só uma consultora-esteticista da 

equipe Natura está capacitada a lhe indicar quais as formas da cosmetologia Natura 

adequadas aos cuidados de sua pele e dos seus cabelos...”.  

  

Posicionamento 

 Para criar o posicionamento da Natura neste anúncio foi preciso, primeiramente, 

identificar como ela era percebida pelos consumidores.  

 Por se tratar de uma marca nova no mercado, optou-se por utilizar ferramentas 

que atingissem o público-alvo de forma clara, utilizando linguagem adequada à época e 

à realidade do mesmo. Este direcionamento pode ser definido, segundo Kotler (2000) e 

Al Ries e Trout (1993), como posicionamento por usuário, que tem como foco 

principal atingir um grupo específico de consumidor com produtos e/ou serviços de 

qualidade.  No anúncio em questão, as mulheres brasileiras são o público-alvo, e os 

cremes e loções específicos para sua pele são os produtos de qualidade que a marca 

apresenta.  

 Há também a presença de argumentos que evidenciam a diferença entre os 

produtos da Natura e os comprados no exterior, como se pode verificar no trecho: “um 

dos perigos desses produtos com nomes estrangeiros é que eles não têm só o nome 

estrangeiro. Foram criados para a pele de mulheres que vivem num clima seco e frio, ao 

passo que você vive neste Brasil em que domina o clima quente e úmido (...) Natura é a 
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única cosmetologia que respeita isso...”.  Estes argumentos podem ser definidos como 

posicionamento por concorrente, que segundo Kotler (2000) e Al Ries e Trout (1993), 

é um tipo de comparação feita com base em algum diferencial competitivo do produto 

concorrente e/ou algum potencial desenvolvido pelo seu mix de marketing. O 

concorrente da Natura, neste anúncio, é o cosmético vindo do exterior, que possui marca 

reconhecida mundialmente e é a opção de compra de grande número de mulheres. Para 

se diferenciar destes inúmeros cremes e loções existentes, a Natura faz uso da 

cosmetologia terapêutica como diferencial competitivo, pois, além de ser uma prática 

não utilizada pelas demais empresas, traz benefícios para as mulheres que investem nos 

produtos com esta inovação.   

 Com a explicação do termo “cosmetologia terapêutica” para o público-alvo, o 

anúncio faz uso de outra ferramenta de persuasão: a exaltação dos benefícios que os 

produtos da Natura trazem para quem os utiliza. Este direcionamento pode ser definido 

como posicionamento por benefícios, quando, segundo Kotler (2000) e Al Ries e 

Trout (1993), a marca é percebida como um conjunto de atributos, e os consumidores 

compram algum produto pertencente à mesma para que ele traga benefícios, sejam eles 

racionais ou emocionais. Neste anúncio, os benefícios citados são de ambas as naturezas 

- emocionais e racionais, pois as frases revelam que os produtos são formulados a partir 

de matérias-primas naturais (ao contrário dos produtos estrangeiros que são 

superficiais), que preservam a saúde e a beleza da pele e dos cabelos. Também cuidam 

do rejuvenescimento da pele, combatem rugas e flacidez e demais problemas estéticos 

comuns à maioria das mulheres.   

  

Adequação à época 

 O anúncio apresenta poucas imagens e muito texto, o que é característica comum 

da publicidade da época em que o mesmo foi veiculado – anos 70.  

 Neste período, a mulher brasileira, público-alvo do anúncio em questão, na 

maioria das vezes tinha como profissão ser dona-de-casa e, portanto, dispunha de tempo 

para se dedicar à leitura, o que explica o grande número de informações no anúncio.  

 A concorrência com os produtos estrangeiros é outro ponto peculiar do anúncio, 

pois reflete o período de introdução da marca Natura no contexto brasileiro e as 

dificuldades que ela estava enfrentando.  
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Marcas da Responsabilidade Social 

 As marcas da responsabilidade social podem ser notadas, principalmente, a 

partir do quinto parágrafo do texto, que explica como iniciaram as práticas da 

cosmetologia terapêutica e o que ela traz de benefícios para a mulher e para o meio em 

que ela vive. 
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4.2 ANÚNCIO DE 1992 
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4.2.1 Descrição e Análise 

 

 O anúncio do ano de 1992 apresenta o conceito Mulher Bonita de Verdade que 

passa a nortear as campanhas da linha Chronos, especializada em cremes para o rosto 

para mulheres com mais de 30 anos. 

 Para explicar ao público quem é esta mulher bonita de verdade, são utilizados 

quatro parágrafos com afirmações que definem a beleza feminina como sinônimo de 

auto-conhecimento, bem estar, aceitação das diferenças raciais e, principalmente, 

valorização da vida e das mudanças que ela traz para toda mulher.  

 Ao fundo do texto há a imagem dos números 30, 45 e 60, que remetem às idades 

que os cremes anti-sinais da Chronos são apropriados, juntamente com a logomarca da 

empresa. 

 

O esquema aristotélico 

Exórdio: O conceito Mulher Bonita de Verdade, frase que está em destaque em todos 

os parágrafos, introduz o assunto que será tratado no anúncio, juntamente com os 

números 30, 45 e 60, que estão inseridos ao fundo do texto.   

Narração: Inicia-se no primeiro parágrafo e segue até o quarto, que finaliza com a frase 

“Ela vive o seu tempo e muda com ele”. Em cada um deles, há a explicação de quem 

realmente é a mulher bonita de verdade: aquela que não cabe em padrões de beleza ou 

ideais de perfeição, que quer parecer bem e estar bem, que explora sua natureza com 

graça e sabedoria, que não tem idade, que tem vida, vive o seu tempo e muda com ele. 

Prova: Pode ser percebida no último parágrafo do anúncio, com a frase “Inspirada na 

mulher bonita de verdade, a Natura lança um Sistema de Tratamento que não é anti-

tempo nem anti-idade”. Ela refere-se à linha Chronos, formulada para mulheres acima 

de 30 anos, que necessitam de cuidados especiais para a pele. A frase prova também que 

a Natura se preocupa com o bem-estar de suas consumidoras e que o tratamento é 

somente um complemento para que elas se tornem ainda mais bonitas. 

Peroração: Neste caso, em especial, o término do anúncio não possui as quatro fases, 

pois é marcado pela logomarca da Natura.  
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Estratégia  

 A utilização do conceito “mulher bonita de verdade” é o que se pode chamar de 

estratégia indiferenciada, pois, segundo Lupetti (2006), é uma ferramenta utilizada 

para fixar marcas de empresas ou linha de produtos, que é o caso da linha Chronos. 

 Também é utilizada a estratégia de informação para definir ao público-alvo do 

anúncio quem realmente é esta mulher bonita de verdade. Este tipo de estratégia, para 

Lupetti (2006), tem como característica priorizar as informações de um produto ou de 

uma empresa, e normalmente é utilizada para comunicar o lançamento de produtos.  

 

Posicionamento 

 Para se posicionar perante o público-alvo, o anúncio utiliza o posicionamento 

por usuário que, para Kotler (2000) e Al Ries e Trout (1993), refere-se a um grupo 

específico de consumidor. Como esse grupo não deve ser muito amplo para que a 

qualidade do serviço ou produto não seja alterada, nota-se claramente no anúncio o 

público-alvo que a empresa pretende atingir: mulheres acima de 30 anos. 

 

Adequação à época 

 Em um período em que padrões de beleza são notoriamente ditados pela mídia, a 

Natura declara aversão a esta tendência e lança o conceito “Mulher Bonita de Verdade”, 

que introduz a linha Chronos, composta por cremes feitos especialmente para mulheres 

de 30, 45, 60 e acima de 60 anos, que necessitam de cuidados especiais para a pele do 

rosto.   

 Este anúncio reflete a liberdade e a beleza natural da mulher brasileira, que é 

bonita não apenas porque possui traços exóticos, mas principalmente porque exala 

graça, sabedoria, felicidade e sabe se cuidar da melhor forma.  

 

Marcas da Responsabilidade Social 

 O anúncio do ano de 1992 não possui marcas da responsabilidade social. 
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4.3 ANÚNCIO DE 2001 

 

 

 

5.3.1 Descrição e Análise 

 

 O anúncio do ano de 2001, de página dupla, traz como ilustração oito fotos de 

crianças alegres, aparentemente pertencentes à classe inferior.  

 Abaixo das imagens, há um pequeno texto que confirma suas origens: nasceram 

na Reserva Extrativista do Rio Cajari, no Amapá. Também informa que seus pais 

aprenderam com seus genitores e agora passaram a lhes ensinar a cuidar da natureza, 

pois acreditam que é dela que se extraem os poderes vitais para o corpo e para a alma.  

 Este conceito de educação passada de pai para filho, de sabedoria e respeito com 

a natureza é que a Natura deixa claro que pretende cultuar e divulgar para o mundo 

através de suas campanhas publicitárias. Para que isto seja possível, o texto informa que 

estão sendo realizadas pesquisas a fim de resgatar os conhecimentos do povo desta 

região, para que possam vir a produzir materiais provenientes da biodiversidade 

brasileira, extraídos de maneira sustentável, e que podem auxiliar no seu sustento. 
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 Com esta ação, a Natura pretende integrar a natureza brasileira com a natureza 

de cada ser humano, além de trazer benefícios para ambos e servir de exemplo para 

outras empresas que se preocupam em melhorar o mundo em que se vive.  

 Para estimular a prática de ações como esta, na parte inferior das páginas há uma 

linda imagem da Reserva Extrativista do Rio Cajari, no Amapá, citado anteriormente. 

Também deixa implícito que a Natura está comprometida com o desenvolvimento 

sustentável para contribuir com a evolução da sociedade de forma eficaz. 

 

O esquema aristotélico 

Exórdio: Neste anúncio, diversas imagens de crianças sorridentes são utilizadas como 

parte introdutória do assunto a ser abordado logo a seguir, juntamente com uma 

imagem, na parte inferior do anúncio, de uma floresta à beira de um rio, denominada de 

Reserva Extrativista do Rio Cajari, no Amapá. 

Narração: A narrativa tem início no primeiro parágrafo e segue até a frase “E os filhos 

de seus filhos”. Neste trecho, há a explicação de que as crianças em destaque são filhas 

de extrativistas da Reserva do Rio Cajari, no Amapá (o mesmo que ilustra o anúncio) e 

com eles aprenderam que a natureza é uma fonte de riqueza, que possui poderes 

essenciais para o ser humano.  

Provas: A enumeração das provas começa com a frase “É essa sabedoria que a Natura 

está pesquisando e resgatando”, onde mostra que a empresa está procurando se 

aprofundar mais na cultura de diferentes povos, como os extrativistas do Amapá, a fim 

de contribuir com a preservação da fauna e da flora brasileira. O trecho “E 

transformando em produtos que perpetuam esse conhecimento” deixa explícito a 

maneira que a Natura escolheu para realizar esta ação de responsabilidade social: 

formulando produtos com extratos naturais, o que também fica comprovado com a frase 

a seguir: “Produtos com ativos da nossa biodiversidade, extraídos de forma sustentável, 

gerando recursos para a vida nestas comunidades”. 

Peroração: Para finalizar, utiliza-se a frase “Produtos que, acima de tudo, integram a 

natureza brasileira à natureza humana de cada brasileiro”. Com isso, pode-se perceber 

que foram utilizadas as quatro fases indicadas por Aristóteles, pois, ao mesmo tempo, o 

anúncio desperta a atenção do leitor para a marca Natura, amplifica o que foi exposto, 

estimula suas paixões (a necessidade de preservar a natureza) e recapitula o que foi 

mencionado (formular produtos com ativos naturais). 
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Estratégia 

 O anúncio utiliza apelo emocional ao destacar a imagem de crianças humildes, 

filhas de extrativistas do Amapá. Também faz uso de frases que explicitam a maneira 

simples e exemplar com que foram educadas. 

 Ao abordar estes fatos, a Natura passa a utilizar a estratégia de posicionamento 

como forma de divulgar sua preocupação em pesquisar, resgatar e perpetuar a história e 

as práticas dos povos da região norte do Brasil. Este tipo de estratégia, segundo Lupetti 

(2006), é muito utilizada para associar a marca de um produto a uma palavra que tenha 

significado importante para quem o está consumindo. Neste caso, a Natura verificou que 

os brasileiros sentem necessidade de colaborar com a preservação da natureza e lançou 

uma linha de produtos que respeita e incentiva esta prática.  

 

Posicionamento 

 O anunciante em questão, Natura, se posiciona como uma empresa que valoriza 

a biodiversidade brasileira e preserva os costumes, a cultura e as crenças de cada região 

ao formular produtos que são extraídos de maneira sustentável. Assim, ao consumi-lo, o 

cliente também estará contribuindo para a conservação da natureza.    

 Portanto, o posicionamento verificado é chamado de posicionamento por 

benefícios, que, para Lupetti (2006), é a maneira ideal para ser utilizada pelo anunciante 

que pretende unir sua marca a algum benefício, emocional ou racional, que a mesma 

poderá trazer.   

 

Adequação à época 

 No ano de 2001 teve início uma nova etapa na comunicação da Natura. O 

lançamento da linha Natura Ekos marcou esta fase de inovação da marca, lançando 

produtos formulados a partir de ativos da biodiversidade brasileira.  

 A escolha por esta mudança parte, principalmente, da análise do comportamento 

de seus consumidores em relação ao ambiente em que estão inseridos. Eles não estão 

preocupados somente com seu bem-estar, mas em como melhorar as condições de vida 

de toda sociedade, pois, com isto, estarão contribuindo para a formação de um futuro 

melhor para seus filhos e demais familiares.  

Marcas da Responsabilidade Social 

 A preocupação com a natureza e com o bem-estar de seus consumidores faz com 

que a Natura seja intitulada uma empresa ambientalmente responsável, que adota 
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práticas que minimizam ações negativas e potencializam as positivas que atingem o 

meio ambiente. 

 É o que pode ser chamado de responsabilidade social da Natura, já que para 

Churchill Júnior (2003, p.40), “este é o termo usado para descrever as obrigações de 

uma empresa para com a sociedade”. 

 Sua responsabilidade para com as gerações futuras, a educação ambiental e o 

cuidado no gerenciamento do ciclo de vida de seus produtos exemplifica o que Kotler 

(1992) acrescenta sobre o tema. Ele afirma que a prática da responsabilidade social pode 

envolver, entre outros itens, atividades que não só beneficiam a comunidade, mas que 

também podem melhorar as relações para com ela, o que acaba gerando uma imagem 

positiva para a empresa. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Todo anúncio publicitário faz uso de ferramentas persuasivas para comunicar, 

entreter e encantar seu público-alvo. E o que faz com que ele seja único são as 

estratégias utilizadas.  

 Porém, elas precisam estar fundamentadas em criatividade e muito estudo para 

que a mensagem atinja seu objetivo principal. 

 Para entender como ocorre este processo, foram utilizados como base para o 

estudo anúncios publicitários institucionais da Natura dos anos de 1976 (primeiro 

anúncio), 1992 (Mulher Bonita de Verdade – Linha Chronos) e 2001 (produtos com 

ativos da biodiversidade brasileira). A escolha dos mesmos se deu por meio da 

constatação de que eles representam os períodos de maior desenvolvimento da marca e 

sua comunicação é inovadora para a época em que foram veiculados. Os discursos 

possuem características peculiares e obedecem as quatro etapas básicas: exórdio, 

narração, provas e peroração, que representam, respectivamente, a introdução, a 

narrativa, os exemplos e o término do texto.  

 A identificação destas etapas auxiliou no entendimento das estratégias utilizadas 

em cada anúncio e de como a comunicação da marca foi sendo desenvolvida ao longo 

dos anos. Em 1976, as ferramentas persuasivas foram de encontro com as necessidades 

das mulheres brasileiras, público-alvo do anúncio, que careciam de produtos de beleza 

nacionais, produzidos especialmente para a sua pele e que obtivessem bons resultados. 

A solução encontrada foi fazer uso destas informações no próprio anúncio, comparando 

os cosméticos estrangeiros com os novos produtos da Natura, que utilizavam fórmulas 

extraídas de matérias-primas naturais, adaptadas ao clima tropical. No ano de 1992, o 

público-alvo do anúncio continuou o mesmo, porém, a comunicação foi direcionada 

para quem possuía idade acima de 30 anos, que, de acordo com o anúncio, é a 

verdadeira “mulher bonita de verdade”. Este foi o conceito que passou a nortear as 

campanhas da Chronos, linha especializada em produtos anti-sinais, que visou e ainda 

visa destacar que toda mulher é bela, basta ela saber viver bem e estar bem consigo 

mesma. As estratégias utilizadas têm como base a constatação do aumento do número 

de mulheres que passaram a recorrer às cirurgias plásticas, clínicas estéticas e 

tratamentos anti-idade para obterem uma aparência jovem e bonita. Já no ano de 2001, o 

anúncio não teve um público específico, pois seu tema era de interesse da maioria das 

pessoas: a preservação da natureza. Nele foram utilizadas imagens da Reserva 



 48 

Extrativista do Rio Cajari, no Amapá, que abrigava centenas de pessoas, entre elas, as 

crianças que também ilustravam o anúncio. No decorrer do texto, fica explícito que a 

Natura pretendia resgatar os valores que povos como estes ensinam a seus filhos – o 

valor à vida e à natureza que os sustenta. Esta é uma estratégia que também foi utilizada 

após a verificação de que as pessoas sentiam necessidade de preservar o meio ambiente.  

 Diante destas constatações, fica claro que, antes de produzir qualquer material 

publicitário, é imprescindível que se faça um planejamento estratégico contendo, entre 

outros elementos, a análise SWOT, que contempla as forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças, pois com ela é possível realizar um levantamento de dados externos e internos 

da empresa.  

 A partir da definição destes dados, é possível escolher quais estratégias de 

criação e de campanha serão utilizadas. Para o desenvolvimento de uma estratégia de 

criação, é necessário partir, de acordo com Corrêa (2004), da verificação do problema 

que a comunicação pretende resolver. Após, é preciso posicionar o produto ou serviço, 

escolher o tema da campanha, sua abordagem e, por fim, criar seu slogan. Isto auxilia na 

escolha da estratégia de campanha, que, segundo Lupetti (2006), as principais são: 

estratégia de informação, estratégia de testemunho ou testemunhal, estratégia de 

comparação, estratégia de humor, estratégia ofensiva, estratégia de defesa, estratégia 

indiferenciada e estratégia de posicionamento/reposicionamento.   

 O posicionamento do produto ou serviço é outro fator que deve ser levado em 

consideração, pois tem como base a análise da demografia e da competitividade e sem o 

conhecimento destes dois fatores, o resultado poderá ser ineficaz. 

 Para facilitar o entendimento deste tema, Kotler (2001) sugere que sejam 

seguidas algumas alternativas: posicionamento por atributos, posicionamento por 

benefícios, posicionamento pela mente ou lembrança, posicionamento por categoria, 

posicionamento por aplicação ou uso, posicionamento por usuário, posicionamento por 

concorrente, posicionamento por valor (qualidade e preço), posicionamento por foco, 

posicionamento por escada.  

 Nos anúncios estudados, é possível verificar as estratégias de posicionamento, 

comparação, informação e indiferenciada. Já seus posicionamentos são por usuário, 

concorrente e benefícios.  

 A constante preocupação da Natura para com o meio ambiente pode ser 

verificada desde o seu primeiro anúncio, em 1976, até os veiculados nos dias atuais. 

Com isso, surgem questões referentes à sua real intenção: A Natura preocupa-se 
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realmente com o meio ambiente ou esta é uma de suas principais estratégias de 

marketing? Suas ações são de Responsabilidade Social ou Marketing Social? 

 Segundo Dias (2007), o termo marketing social foi criado a partir do pressuposto 

de que, se o marketing tem o poder de incentivar as pessoas a comprar, também pode 

incentivá-las a adotar uma postura positiva para si e para a sociedade. Ele visa 

influenciar o comportamento de determinados grupos sociais ou até mesmo da 

população de um modo geral, a fim de melhorar suas condições de vida.  

 Já o termo responsabilidade social, para Etzel (2003), pode ser totalmente 

compatível com o conceito de marketing, pois, para ele, a compatibilidade depende de 

duas coisas: quão amplamente uma empresa percebe seus objetivos de marketing e 

quanto tempo ela pretende esperar para atingir seus objetivos. 

 A partir da análise dos anúncios e das pesquisas bibliográficas realizadas, 

acredito que a Natura pratica ações de responsabilidade social em sua comunicação, 

pois seu objetivo principal é construir um mundo melhor, comercializar produtos e 

serviços que promovam o bem-estar às pessoas, fazendo com que elas mantenham uma 

relação harmoniosa com a natureza.  
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