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Resumo 

 

  Esta pesquisa propõe analisar, comparativamente, os discursos publicitários das 

marcas Avon e Natura em suas linhas equivalentes, Renew e Chronos, respectivamente. 

Pretende, ainda, compreender quais os diferentes artifícios discursivos utilizados nas 

campanhas das marcas. Os objetivos são os de descrever como as publicidades são 

produzidas para tentar obter sucesso em sua empreitada de venda e refletir sobre o 

discurso “responsável” da Natura e o discurso da “beleza da juventude e da fama” da 

Avon, presentes nos comerciais televisivos que compõem o corpus deste projeto. A 

pesquisa proposta se fundamentará nos estudos do Círculo de Bakhtin, em especial nos 

conceitos de sujeito, diálogo, discurso, enunciado e signo ideológico para analisar o 

corpus em sua unidade (considerando seus elementos verbais e não-verbais). 

 

Palavras-chave: Discurso; diálogo; Bakhtin; Natura; Avon; publicidade. 



 

Abstract 

 

This research aims at analyzing, comparatively, the advertiser speeches from 

Avon and Natura brands on their equivalent lines, Renew and Chronos, respectively. It 

also aims at understanding which different discursive devices are used on campaigns of 

brands. The objectives are to describe how the ads are produced in order to try to 

succeed in its endeavor to sell and to reflect on the "responsible" speech of Natura and 

the discourse of "beauty of youth and fame" of Avon, found on television commercials 

which make the corpus of this project. The proposed research will build on the Bakhtin 

Circle studies, especially the concepts of subject, dialogue, discourse, and ideological 

sign to analyze the corpus in its unit (considering its verbal and nonverbal elements). 

 

Keywords: Speech; dialogue; Bakhtin Circle; Natura; Avon; publicity. 
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Introdução 

 

Ao se tomar como base um projeto de pesquisa em que se propõe a análise dos 

discursos de duas diferentes marcas (Natura e Avon), a partir de peças publicitárias 

televisivas de duas de suas principais linhas (Chronos e Renew), este primeiro relatório 

de pesquisa, um Relatório Parcial, tem por objetivo promover a contextualização das 

marcas e de suas linhas (ou submarcas), bem como uma análise minuciosa de cada uma 

das peças publicitarias televisivas selecionadas para o mesmo, dentre as que foram 

delimitadas para o corpus da pesquisa de que se fala.  

Como ponto de partida e procedimento crucial para tal nível de compreensão dos 

discursos das marcas, utilizar-se-ão, conforme previsto no projeto de pesquisa já 

mencionado, os escritos e estudos do Círculo de Bakhtin, o qual tem como cerne as 

reflexões do filósofo russo Mikhail Bakhtin. Tal pensamento proporcionará 

conhecimentos sobre sujeito, diálogo, discurso, enunciado e signo ideológico, conceitos 

que serão, aqui e no Relatório Final, apresentados e estudados, sem eliminar a 

possibilidade de uma melhor compreensão, sobre os que forem neste Relatório Parcial 

estudados, no próximo relatório, uma vez que a beneficiária terá, então, um maior 

tempo de estudo e novas possibilidades de entendimento, compreensão e leitura a 

respeito do pensamento escolhido, ou seja, o pensamento bakhtiniano. 

Apesar da separação dos conceitos elencados em subcapítulos, seu estudo e sua 

compreensão não se dão de forma separada e estanque, haja vista a importância que tem 

o conceito de diálogo dentro dos estudos da linha teórica escolhida. Desta forma, 

sujeito, diálogo, discurso, enunciado e signo ideológico serão conceitos 

importantíssimos que possibilitarão pensar, dialogicamente, no papel social ocupado 

pelas duas empresas enquanto sujeitos ativos, responsáveis por seus atos no tempo e no 

espaço midiático, bem como o diálogo (e as consequentes respostas), ou seja, a 

construção mútua (considerando o eu para mim, o eu para o outro e o outro para mim) 

de Natura e Avon, sujeitos de suas ações, em interação com seus potenciais 

telespectadores/clientes. 

Além disso, pensar-se-á na veiculação de seus discursos, por meio das peças 

publicitárias televisivas, vistos aqui como representativos e influenciadores de “fatias” 

distintas da sociedade capitalista brasileira, bem como a carga semântica, reflexo e 

refração da ideologia creditada e veiculada pelas marcas. 
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Este Relatório Parcial estruturar-se-á em capítulos, os quais contemplarão, 

basicamente, a contextualização histórica de cada marca, a explanação dos conceitos 

escolhidos para ele, selecionados dentre os que foram delimitados pelo corpus da 

pesquisa, bem como a análise minuciosa de cada uma das peças publicitárias televisivas 

escolhidas para o relatório, as quais, assim como os conceitos de que falamos acima, 

também foram selecionadas a partir do corpus desta pesquisa.  

Com a intenção de melhor direcionar a leitura deste relatório, os capítulos trarão, 

primeiramente, um pouco da história das marcas e, após isso, a explanação dos 

conceitos de sujeito, diálogo e signo ideológico, os quais possibilitarão um maior 

entendimento sobre as posteriores análises das peças publicitárias televisivas. Depois da 

finalização do relatório, será feita a apresentação das atividades desenvolvidas pela 

beneficiária. 
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1. Contextualização das marcas 

 

1.1. A Avon 

 

Fundada nos Estados Unidos, em 1886, pelo livreiro David H. McConnell, a 

Avon recebe inicialmente o nome de California Perfume Company (CPC). O nome da 

marca é mudado para Avon em 1939, como uma homenagem ao escritor inglês William 

Shakespeare, autor preferido de David H. McConnell e então morador da cidade de 

Statford-on-Avon. Em 1958, a Avon chega ao Brasil e, apenas um ano depois, instala 

sua primeira fábrica no país, a qual se localiza em São Paulo. 

A empresa apresenta a pretensão de oferecer às mulheres a oportunidade de 

terem seu próprio dinheiro. Segundo Avon, seria uma forma de conferir-lhes certa 

independência, já que, à época, nem direito ao voto elas tinham. Segundo o site
1 da 

empresa,  

 

Mais do que simplesmente um meio de ganhar dinheiro, o sistema 
oferecido pela Avon revolucionou a sociedade. Em 1886, época em 
que as mulheres exerciam apenas a função de dona-de-casa e o voto 
ainda era proibido para elas – direito adquirido 34 anos mais tarde –, 
nos Estados Unidos, graças aos produtos Avon, a mulher já começava 
conquistar a tão sonhada independência financeira. O sucesso das 
vendas foi tão surpreendente que abriu novos horizontes mostrando à 
sociedade o poder feminino no mercado de trabalho, na família e na 
comunidade. 

 

Essas informações, aliadas a outras disponibilizadas nos sites da marca, como, 

por exemplo, a visão da Avon (“Ser a companhia que melhor entende e satisfaz as 

necessidades de produtos, serviços e auto-realização das mulheres no mundo todo.”2), 

vêm reafirmar a hipótese lançada pelo projeto da pesquisa em questão, ou seja, a 

suposição de ser a garantia de sucesso e suposta independência feminina o principal 

objetivo discursivo da Avon. Por esse motivo, as peças publicitárias televisivas 

elencadas como corpus desta pesquisa exaltam mulheres sensuais, poderosas e de 

sucesso, modelos da perfeição contemporânea, exemplos a serem seguidos pelas 

mulheres do mundo todo. 

                                                           
1 http://www.br.avon.com/PRSuite/whoweare_main.page. Acesso em 03/01/2014.  
2 http://www.br.avon.com/PRSuite/whoweare_main.page. Acesso em 10/01/2014. 
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Em 1953, surge o primeiro comercial de televisão. Com a explosão da Segunda 

Guerra Mundial, a Avon contribui com os soldados americanos e os esforços de guerra. 

De acordo com o site da marca, 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Avon disponibiliza metade de 
suas instalações, em Suffern, para apoiar os esforços de guerra, 
produzindo kits para paraquedistas, recipientes para máscaras contra 
gases e produtos farmacêuticos. Enquanto isso, as revendedoras 
passam a vender também bônus de guerra. 

 

A reforçar o fato de a Avon ser uma empresa que se diz completamente voltada 

para a busca do sucesso e da realização das mulheres no mundo todo, ela criou, em 

1955, nos Estados Unidos, uma importante organização, a Avon Foundation, que 

começou por doar uma bolsa de estudos de 400 dólares, e depois se ligou a uma 

empresa que apoia causas voltadas para a mulher. Além disso, lançou, em 1992, no 

Reino Unido, a Avon Breast Cancer Crusade, uma campanha de apoio ao combate do 

câncer de mama que, com a venda de um pin com a fita rosa, arrecada fundos para a 

causa.  

Em 1989, a Avon anunciou a decisão de não mais realizar testes em animais. No 

entanto, há anos ela vem sendo questionada sobre isso. De acordo com o PETA (People 

for the Ethical Treatment of Animals), a Avon passou a realizar testes em animais para 

que pudesse atuar no mercado consumidor de países que os exigem legalmente, como 

ocorre na China, por exemplo. Mesmo assim, a empresa mantem, em seu site, a 

informação de que foi a primeira grande empresa a deixar de realizar testes em animais. 

No novo milênio, a Avon se reinventa e enfatiza as alianças com celebridades, 

sem perder seu principal foco: o fortalecimento da mulher no mundo todo. Suas alianças 

com celebridades, que aparecerão nos mais diversos meios de comunicação e veiculação 

de produtos da empresa, reforçam seu discurso idealista e repressor, conforme sugerido 

no projeto desta pesquisa. Ou seja, a empresa coloca em cena artistas como símbolo de 

poder e sucesso, modelos, atrizes, cantoras, que “oferecem” às telespectadoras a 

“fórmula mágica” para serem como elas, isto é, o uso dos produtos Avon que anunciam. 

Em 2003, a empresa cria, no Brasil, o Instituto Avon, que viria para implementar 

ações sociais no combate ao câncer de mama e à violência doméstica e, em 2009, 

inaugura o Centro de Prevenção de Câncer de Mama Instituto Avon, isto é, lança mão 

de projetos que apoiem a mulher na sociedade e estimulem a sua independência. No 

entanto, essa teoria torna-se um tanto quanto contraditória, a partir do momento em que 
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Avon coloca em cena, em seus comerciais, mulheres poderosas e sedutoras, que têm seu 

poder, na maioria das vezes, vinculado, implicitamente, à conquista dos homens. Ou 

seja, ao mesmo tempo em que a Avon estimula a independência feminina, seu sucesso e 

seu poder, a superação dos limites impostos a elas pela sociedade machista e ditatorial, 

apresenta às mulheres uma “fórmula secreta” para agradarem os homens, para serem 

exatamente o que eles querem e esperam das mulheres.  

No ano seguinte, é lançada a campanha Viva o Amanhã mais Verde, que propôs 

a restauração de áreas desflorestadas do planeta e que promoveu, em seu primeiro ano, a 

plantação de dois milhões de árvores na Mata Atlântica brasileira. Entretanto, a 

“questão ambiental” fica praticamente ausente da pauta das peças publicitárias 

televisivas elencadas como corpus desta pesquisa: em momento algum as atrizes dos 

comerciais são colocadas em contato com a natureza ou é feita qualquer menção a ela.  

Atualmente, a Avon comemora os seus 127 anos, 60 deles compartilhados com o 

Brasil, tendo chegado a mais de 100 países e alcançado o total de quase 6,5 milhões de 

revendedoras. A respeito disso, pode-se concluir que, mesmo que domine um discurso 

repressor e machista, a Avon faz sucesso entre o público feminino (que é o seu grande 

foco, assim como da grande maioria das empresas de mesmo segmento). Um dos 

motivos para tamanho sucesso pode ser as suas publicidades específicas e direcionadas, 

que “vão direto ao ponto”. Para isso, a empresa firma parcerias com ícones de sucesso e 

beleza, de modo a oferecer, às consumidoras, a falsa ideia de que, ao usar os produtos 

Avon, adquirirão todas as características por eles apresentadas.  

Além disso, tamanho sucesso pode justificar-se pela relação “estratégia de venda 

– público-alvo”: conforme sugerido no projeto desta pesquisa, as estratégias discursivas 

utilizadas pela marca (artistas como exemplos de perfeição contemporânea e sucesso, 

apelo sexual pela modelo que encara e posa para a telespectadora, músicas vibrantes, 

verbos no imperativo) estão intimamente ligadas às ideologias do público que pretende 

atingir (as classes B, C e D, ou seja, classes “mais baixas”), isto é, não são mais do que 

reflexo e refração das crenças e desejos dessas classes (sua ideologia), já que 

 

Para que o objeto, pertencente a qualquer esfera da realidade, entre no 
horizonte social do grupo e desencadeie uma relação semiótico-
ideológica, é indispensável que ele esteja ligado às condições sócio-
econômicas essenciais do referido grupo, que concerne de alguma 
maneira às bases de sua existência material. Evidentemente, o arbítrio 
individual não poderia desempenhar aqui papel algum, já que o signo 
se cria entre indivíduos, no meio social; é portanto indispensável que o 
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objeto adquira uma significação interindividual; somente então é que 
ele poderá ocasionar a formação de um signo. Em outras palavras, não 

pode entrar no domínio da ideologia, tomar forma e aí deitar raízes 

senão aquilo que adquiriu um valor social. (BAKHTIN, 2006, p. 44). 
 

Outro ponto merecedor de destaque aqui é a concepção de revendedora segundo 

a ideologia defendida pela Avon. Para ela, as pessoas (majoritariamente mulheres) 

responsáveis por revender seus produtos são chamadas de revendedoras. Esta 

denominação confere aos trabalhadores um caráter extremamente funcional: vender e 

gerar lucro à empresa. Segundo o dicionário Aulete de bolso3, revendedor significa “1 

Que(m) trabalha revendendo produtos.”, ou seja, o vocábulo tem um caráter puramente 

funcional, o único objetivo de um revendedor é revender determinado produto, sem que 

haja qualquer tipo de envolvimento entre comprador e revendedor. Ver-se-á que, em 

Natura, o vocábulo e, consequentemente, o seu significado, é outro. 

Flagra-se, novamente, uma dicotomia valorativa ao se pensar nos meios pelos 

quais são vendidos os produtos das duas marcas. Em Avon, os produtos são anunciados 

em catálogos. Segundo o dicionário Aulete de bolso4, “catálogo” é definido como: 

“1 Lista ordenada de nomes, produtos. 2 Relação de livros, revistas e documentos de 

uma biblioteca.”. Nota-se, novamente, o caráter específico e pontual de Avon, que 

cataloga seus produtos, o que remete ao objetivo exclusivo da venda. É um catálogo de 

produtos, sua única intenção é a venda. Em Natura, vê-se outra abordagem5. 

                                                           
3 Dicionário Aulete de bolso da língua portuguesa/Caldas Aulete. Porto Alegre, RS: L&PM; Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2011. 
4 Vide terceira nota de rodapé. 
5 Vide capítulo “A Natura”. 
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1.2. A Natura 

 

A Indústria e Comércio de Cosméticos Berjeaout Ltda foi fundada, no Brasil, 

em 1969, por Luiz Seabra, em sociedade com Jean Pierre Berjeaout. Em poucos meses, 

a empresa teria seu nome mudado para Natura, devido aos ativos vegetais presentes nos 

produtos. A primeira loja da empresa localizou-se na Rua Oscar Freire, em São Paulo, 

onde o próprio Luiz Seabra era o atendente. Tais informações, retiradas do site da 

Natura, remetem a uma suposta pretensão inicial, por parte da marca, de não se tornar 

uma grande líder de venda no segmento cosmético, além de refletir a mesma suposta 

simplicidade retratada em seus comerciais, em que a questão da venda dos produtos 

quase “passa despercebida”, de modo a insinuar que o que é realmente vendido pela 

empresa é a situação de bem-estar e harmonia consigo mesmo e com seu corpo. 

Segundo o site
6 da empresa, 

 

Estabelecemos com os nossos consumidores um relacionamento 
baseado no respeito e no compromisso com a verdade, seja por meio 
de nossas consultoras e consultores, dos nossos produtos ou dos 
veículos de comunicação. Procuramos abraçar a diversidade em nossa 
propaganda e nos posicionamos claramente contra a manipulação e o 
estereótipo. Não fazemos promessas exageradas sobre os benefícios 
dos nossos produtos e não influenciamos públicos vulneráveis. 
Aderimos a normas e códigos voluntários ou auto-regulatórios que 
expressem responsabilidade na comunicação, incluindo marketing, 
publicidade, promoção e patrocínios. 

 

 Essa e outras citações do texto institucional presente no site da Natura virão para 

reforçar o discurso ideológico firmado pela empresa em suas peças publicitárias 

televisivas selecionadas para compor o corpus desta pesquisa, isto é, um discurso de 

empresa que respeita plenamente as diversidades, valoriza a “beleza natural” das 

mulheres, posicionando-se contra o estereótipo, e que se preocupa com o planeta, ao 

cumprir seu papel social de respeito e cuidado com a flora e a fauna brasileiras. A 

Natura se comporta como uma empresa profundamente verdadeira e transparente, que 

não tem nada a esconder do seu público. Exatamente por isso, “apela” para o lado 

limpo, clean de suas propagandas, ao trazer à tona mulheres reais (no sentido de não 

serem artistas), com nome e idade, e com hábitos de vida distintos, o que justifica o 

cuidado e a preocupação da empresa ao desenvolver produtos que atendam as suas 

                                                           
6 http://www.natura.com.br/institucional/sobre-a-natura/principios-de-relacionamento/consumidores. 
Acesso em 03/01/2014. 
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diferentes necessidades. Desta forma, Natura se firma perante o seu público (classes A e 

B, ou seja, classes “mais altas”) como exemplo de cidadania, respeito, liberdade de 

expressão, ou seja, de maneira a refletir e refratar a ideologia sustentada por essas 

classes. 

Desde 2006, a Natura não realiza teste em animais durante o desenvolvimento 

de produtos ou matérias-primas, já que diz acreditar na relação do indivíduo com o 

outro e no respeito à natureza. No lugar dos testes em animais, a empresa realiza 

técnicas avançadas de avaliação, como modelos computacionais e testes in vitro. 

Segundo ela,  

 

A vida é um encadeamento de relações. 
Nada no universo existe por si só, tudo é interdependente. 
Acreditamos profundamente que na percepção da importância das 
relações exista a oportunidade de uma grande revolução humana na 
busca da paz, da harmonia, da beleza do ser. 
A busca permanente do aperfeiçoamento é que promove o 
desenvolvimento dos indivíduos, das organizações e da sociedade. No 
mundo, cada ser, cada organização, cada país, tem potencial para se 
aperfeiçoar e para aperfeiçoar suas ações. Acreditamos que o processo 
de busca desse aperfeiçoamento é sempre gerador de conquistas, 
enriquecimento e sabedoria. 
O compromisso com a verdade é o caminho para o aperfeiçoamento e 
a qualidade das relações. 
Na sociedade de consumo em geral e no mundo dos cosméticos em 
particular, tem prevalecido o engano, o ilusório, o falso, na busca do 
êxito a qualquer preço. A sociedade perde assim a oportunidade de 
viver relações baseadas em verdades, que personalizam e aperfeiçoam 
indivíduos e organizações. Acreditamos que o compromisso com a 
verdade é o caminho para uma evolução, transformadora, em todas as 
relações, tanto pessoais quanto de mercado. 

 

 Essa é mais uma maneira de reforçar o que foi dito acima. Novamente, a Natura 

se posiciona como uma empresa transparente, que preza pelo respeito ao consumidor, o 

qual teria sido conquistado por meio de promessas verdadeiras com relação aos seus 

produtos e de um tratamento dito de excelência. A construção ideológica da marca 

enfatiza os conceitos de paz, bem-estar, harmonia, e traz sempre a sensação de leveza e 

de limpeza, como se fosse uma empresa que nada tem a esconder (o que não será aqui 

investigado). Esta é apenas a estratégia de venda utilizada por ela para promover a 

conquista de seu público, e é isso que será analisado neste Relatório Parcial de Iniciação 

Científica. 
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A vida se manifesta através da diversidade. 
Quanto maior a diversidade maior a riqueza e vitalidade de todo o 
sistema, de toda a rede de relações. É assim na ecologia ambiental. 
Assim é também na ecologia das relações humanas. 
Acreditamos que do cultivo da interação entre os diferentes gera-se a 
energia necessária à evolução dos indivíduos, das organizações e da 
sociedade. 
A busca da beleza, enquanto aspiração da alma, da mente e do corpo, 
deve estar liberta de preconceitos e manipulações. 
A beleza é um legítimo anseio de todo ser humano. Em nossa 
sociedade esse anseio é manipulado com a imposição de estereótipos e 
preconceitos que estabelecem para a beleza padrões de idade, raça e 
comportamento. Acreditamos que na desmistificação desta atitude e 
na relação harmoniosa de nossa mente, cultivando e preservando 
nosso corpo, existe a possibilidade de a beleza cada vez mais se 
manifestar e ser percebida. 

 

Aqui, observa-se um discurso completamente contrário ao “encarnado” por 

Avon: a Natura coloca-se não só como uma empresa que respeita a diversidade, mas, 

mais do que isso, como uma empresa que valoriza e estimula a manifestação das 

diversidades. Segundo ela, diversidade é sinônimo de riqueza social e nacional e é 

preciso acabar com os estereótipos e preconceitos da sociedade moderna.  

Outro traço que reflete essa suposta postura responsável da Natura é tratamento 

para com os encarregados pela venda de seus produtos, os chamados consultores. 

Diferentemente do que se observa em Avon, em que os mesmos são chamados de 

revendedores, aqui se subentende um maior envolvimento da pessoa que vende. 

Entende-se que ela não apenas trabalha para gerar lucros para a empresa e para si 

mesma, mas também se interessa por sua ocupação. Segundo o dicionário Aulete de 

bolso7, o consultor é “1 Profissional que dá parecer sobre assunto de sua especialidade”, 

ou seja, soa como uma pessoa envolvida com o seu trabalho, determinada a entender e 

dominar a atividade de consultoria, o que lhe possibilita tirar dúvidas e esclarecer tudo o 

que for necessário ao cliente sobre determinado assunto.  

Essas diferenças nas escolhas lexicais das duas marcas carregam consigo um 

grande valor ideológico: mostra, por exemplo, que a Avon entende seus revendedores 

como “máquinas de fazer dinheiro”, o que concede à função um caráter única e 

exclusivamente lucrativo, mesmo que tente mascarar isso com a proposta de levar 

independência às mulheres do mundo todo. Por outro lado, essa diferença permite-nos 

inferir que a Natura compreende a necessidade de um envolvimento entre consultor e 

                                                           
7 Vide terceira nota de rodapé. 
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cliente, de modo a remeter ao famoso (dentro da empresa) conceito de relação, 

relacionamento. 

São apenas novas maneiras de reforçar o perfil ideológico de cada uma das 

marcas: mais uma vez, a Avon coloca-se como uma empresa objetiva, que vai direto ao 

ponto principal de sua atividade: a venda dos produtos. Já a Natura mostra-nos, 

novamente, suas preocupações com relação ao contato eu-outro, “dizendo”, novamente, 

se importar com as relações humanas, com o respeito e com a dedicação perante o 

cliente. 

Já se falou que, em Avon, o meio de divulgação dos produtos para a venda é o 

“catálogo”. Aqui, em Natura, o mesmo denomina-se “revista”. De acordo com o 

dicionário Aulete de bolso8, “revista” significa “Publicação periódica, ger. ilustrada, 

com artigos sobre assuntos diversos.”. 

 A partir disso, pode-se pensar no uso do léxico “revista” como uma pretensão de 

encobrir a intenção de venda. Como se pode constatar pelas peças publicitárias 

televisivas elencadas como corpus desta pesquisa, as quais serão mais à frente 

analisadas, é comum ver, em Natura, uma constante tentativa de mascarar sua intenção 

comercial, de modo que a venda, em si, praticamente inexista, destacando-se apenas os 

supostos valores “éticos e morais” da empresa. O mesmo significado nos traz a escolha 

do léxico “revista”. É como se fosse mais um modo de se informar e de se distrair, do 

que um meio de venda de produtos. 

                                                           
8 Vide terceira nota de rodapé. 
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1.3. Relatório de visita à fábrica da Natura
9
 

 

 Com o propósito de conhecer um pouco mais sobre a ideologia defendida pela 

empresa e averiguar as hipóteses já propostas no projeto desta pesquisa e, até aqui, 

confirmas por este Relatório Parcial, orientadora e orientanda realizaram uma visita à 

fábrica da Natura, localizada em Cajamar, São Paulo. O intuito da visita é, realmente, 

poder “observar mais de perto” o discurso da empresa, de maneira a buscar 

contribuições à análise do corpus descrito, além de novos pontos de vista. 

A visita foi agendada via e-mail, a partir de contato com pessoas responsáveis 

apenas pelo “setor de visitas” à empresa. Antecipadamente, uma data é acordada entre 

os visitantes e a empresa (no caso, o dia vinte de abril de 2013). Na fábrica, a visita é 

monitorada e guiada por funcionários especialmente designados para tal função, os 

quais, além de direcionarem os visitantes aos setores de visitação permitida, também 

falam sobre sua história e funcionamento.  

O texto dito pelo profissional que acompanha a visita do grupo, naturalmente, é 

um texto programado e previamente criado, aspecto que, além de contribuir para uma 

boa impressão a respeito da organização da empresa e respeito para com os visitantes, 

leva-nos a questionamentos sobre a necessidade de um discurso exatamente desenhado, 

em que nada deve fugir à programação. Isso nos leva a pensar sobre o conteúdo que foi 

selecionado para o texto, e o conteúdo que ficou de fora, isto é, o que foi dito e também 

o que não foi. 

Durante a visita, o que se nota é que a empresa mantem o mesmo discurso 

apresentado em suas peças publicitárias televisivas aqui analisadas: ao chegar na 

recepção da fábrica, pequenos ventiladores subterrâneos eram responsáveis por 

disseminar no ambiente a fragrância de erva doce, um dos grandes sucessos da empresa 

e, também, uma maneira de apresentar um aroma suave, aconchegante e acolhedor, que 

é como empresa e funcionários tentam manter seus visitantes a todo momento. 

Além disso, o ambiente repleto de plantas, árvores, vidros que permitem a 

visualização do ambiente externo, tudo o que rodeia o espaço da visita remete- nos a um 

ambiente extremamente limpo, claro, como ocorre também nas peças publicitárias 

televisivas “Natura Chronos” e “Natura Chronos 70+” aqui analisadas. Durante a visita, 

                                                           
9 Há cerca de três (3) meses, a beneficiária desta pesquisa tentou contato com a Avon, por meio de uma 
ferramenta de comunicação disponibilizada em seu site, pedindo permissão para agendar uma data para 
realização da visita à fábrica da empresa, localizada em São Paulo. No entanto, a beneficiária não obteve 
resposta até o presente momento. 
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o guia responsável pelo grupo exalta as “boas” características da empresa, 

características consideradas éticas, como a preservação do meio ambiente, a economia 

de água nos processos de produção e no uso pessoal, as fontes alternativas de energia, as 

áreas de floresta natural, enfim, todo um universo programado para dizer ao visitante e 

potencial consumidor que se trata de uma empresa extremamente responsável, que age 

com coerência e responsabilidade às suas crenças. 

Já se falou, aqui, das diferenças lexicais existentes em Avon e Natura. Durante a 

visita, outras escolhas vocabulares chamam a atenção. A todo momento, por exemplo, o 

responsável por guiar a visita frisava o modo pelo qual a empresa trata os seus 

funcionários: para a Natura, são os chamados “colaboradores”. Essa é mais uma forma 

por meio da qual a empresa pretende mascarar, assim como faz com a intenção da venda 

em suas peças publicitárias televisivas, sua posição de grande empresa, que possui 

grande número de funcionários e só. Não, Natura tenta de todas as formas transformar 

sua imagem em algo leve, que não lhe apresente risco de questionamentos e que 

deslumbre seus visitantes.  

No entanto, ainda que a empresa tente mascarar o possível trabalho intenso realizado 

pelos chamados “colaboradores”, há, contra a marca, diversos processos por LER 

(Lesão por Esforço Repetitivo) e por outros problemas gerados pelo trabalho e seu 

ambiente. A empresa mantem, então, os mesmo traços discursivos disseminados por 

suas peças publicitárias televisivas: a permanente tentativa de mascarar qualquer 

posicionamento duvidoso, de maneira a exaltar imensamente os belos feitos da empresa. 
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2. Fundamentação teórica 
 

 Nesta seção, tratar-se-á da apresentação dos conceitos elencados para a análise 

do corpus deste projeto de pesquisa, e, de certa maneira, exigidos por ele, uma vez que 

se faz imprescindível atender às necessidades do objeto de pesquisa, o qual não deixa de 

apresentar a ótica e os conceitos por meio dos quais precisa ser estudado, de maneira a 

conceder-lhe a melhor compreensão possível.  Portanto, sob a perspectiva bakhtiniana 

da análise do discurso, dentre os conceitos de sujeito, diálogo, discurso, enunciado e 

signo ideológico, propostos pelo projeto desta pesquisa, selecionou-se, para este 

Relatório Parcial, os conceitos de sujeito, diálogo e signo ideológico, os quais serão 

revisados no Relatório Final, em que será possível tecer melhores reflexões, devido ao 

maior tempo de estudo, por parte da beneficiária, da teoria bakhtiniana. Além disso, o 

Relatório Final de Iniciação Científica contemplará os outros conceitos propostos pelo 

projeto, isto é, discurso e enunciado, além de outros conceitos que orientadora e 

orientanda julgarem necessários para a compreensão do corpus analisado. 

Aqui, faz-se necessária a separação da fundamentação teórica em subcapítulos, 

devido apenas a uma questão organizacional, de modo que os conceitos estarão 

intimamente ligados, e se completarão uns aos outros no decorrer das análises 

propriamente ditas, haja vista ser um dos principais conceitos difundidos pelo Círculo 

de Bakhtin, o conceito de diálogo. 

 

2.1. Sujeito 

  

Eis um dos principais conceitos da concepção bakhtiniana, o conceito central de 

seus pensamentos, em torno do qual se desenvolveram todos os outros. Para Bakhtin, o 

sujeito é um ser de linguagem, constituído por ela ao mesmo tempo em que a constitui. 

Sem a linguagem o sujeito inexiste, pois é apenas a partir do momento em que se funde 

com ela que ele é capaz de conceber o mundo e, então, nele agir. Segundo os 

pensamentos bakhtiniano, cada sujeito é único e ocupa uma posição importante e 

igualmente única no mundo. Ele não é assujeitado, conformado, não; o sujeito 

bakhtiniano é ativo e, mais do que isso, consciente de e responsável por seus atos. 

Se cada sujeito é único, como é para Bakhtin, ele nunca é acabado, concluso em 

seus pensamentos, pois só o seu outro é quem possui o excedente de sua visão. O sujeito 

apenas consegue determinado acabamento quando analisado, visto a partir do excedente 
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de visão de seu outro, isto é, o único que pode vê-lo como ele jamais se verá, pois é o 

único que detém a alteridade. A partir da visão do meu outro exotópico, eu me 

completo, e assim acontece em cada relação eu-outro, para Bakhtin: os sujeitos são 

sempre incompletos, há sempre uma parte deles que só os seus outros podem enxergar 

e, dessa maneira, ceder-lhes novos significados. É por isso que o sujeito nunca é 

acabado. De acordo com Bakhtin (2003, p. 42): 

 

Quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha frente, 
nossos horizontes concretos, tais como são efetivamente vividos por 
nós dois, não coincidem. Por mais perto de mim que possa estar esse 
outro, sempre verei e saberei algo que ele próprio, na posição que 
ocupa, e que o situa fora de mim e à minha frente, não pode ver: as 
partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar — a cabeça, o 
rosto, a expressão do rosto —, o mundo ao qual ele dá as costas, toda 
uma série de objetos e de relações que, em função da respectiva 
relação em que podemos situar-nos, são acessíveis a mim e 
inacessíveis a ele. Quando estamos nos olhando, dois mundos 
diferentes se refletem na pupila dos nossos olhos. 
Graças a posições apropriadas, é possível reduzir ao mínimo essa 
diferença dos horizontes, mas para eliminá-la totalmente, seria preciso 
fundir-se em um, tornar-se um único homem. Esse excedente 

constante de minha visão e de meu conhecimento a respeito do outro, 
é condicionado pelo lugar que sou o único a ocupar no mundo: neste 
lugar, neste instante preciso, num conjunto de dadas circunstâncias — 
todos os outros se situam fora de mim. 

 

Assim como os discursos não têm um ponto final, já que serão eternamente 

reverberados, os sujeitos também não o têm: seus atos, atos de linguagem, serão sempre 

vistos de maneiras diferentes pelo diferentes sujeitos que estiverem “à sua frente” (uma 

vez que todos os sujeitos são únicos), e sempre surgirão respostas diferentes, o que 

depende de quem é o outro a receber esses atos. Por isso é que o sujeito não pode ser 

acabado, finalizado; não pode ter um ponto final. Segundo Bakhtin (idem, p. 34): 

 

Se eu mesmo sou um ser acabado e se o acontecimento é algo 
acabado, não posso nem viver nem agir: para viver, devo estar 
inacabado, aberto para mim mesmo — pelo menos no que constitui o 
essencial da minha vida —, devo ser para mim mesmo um valor ainda 
por-vir, devo não coincidir com a minha própria atualidade. 

 

O sujeito bakhtiniano nunca é, mas está sempre em constante processo de vir-a-

ser. Nesse processo, esse sujeito pensante e ativo é inteiramente responsável por seus 

atos, e não pode ter um álibi na existência, isto é, não há desculpas para a existência. O 

sujeito bakhtiniano deve existir e encarar a existência com responsabilidade, mesmo 
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que, para a vida, não haja roteiro, regras, caminhos traçados; mesmo que não haja certo 

e errado. Ele é guiado por sua ética inerente e deve co-responder a ela, sem álibis ou 

justificativas. Mesmo o “simples fato” de não saber viver não lhe serve de desculpa: 

como um ser pensante, constituído pela linguagem, localizado no tempo e no espaço e 

em interação com os seus outros, o sujeito bakhtiniano deve encarar a vida, o que é 

possível apenas vivendo. 

A consciência desse sujeito dá-se graças à linguagem: por meio dela, ele se torna 

capaz de compreender o mundo, as coisas, os outros, o todo que o envolve. Dessa 

maneira, e apenas dessa maneira, o sujeito é capaz de agir, em resposta a esse mundo 

que, agora, ele compreende. Também a linguagem, sem o sujeito, nada é. Eles 

enriquecem-se mutuamente, posto que, sem sujeitos ativos, a linguagem, na verdade, 

não existe. Ela precisa de ação, precisa ser colocada em prática. De acordo com Bakhtin 

(ibidem, p. 78): 

 

Se, com minha atividade, crio o corpo exterior do outro em termos de 
valores, é graças a essa ótica determinada precisamente pela alteridade 
do outro, uma ótica que é orientada para a frente de mim mesmo e não 
é invertível para a minha direção. A vivência que o herói tem de seu 
corpo - corpo interior a partir dele mesmo - envolve-se em seu corpo 
exterior para o outro, para o autor, encontra sua consistência estética 
através da reação de valor deste. Todos os componentes desse corpo 
exterior que envolve o corpo interior, enquanto fenômeno estético, são 
dotados de uma dupla função, uma função expressiva e impressiva, à 
qual corresponde a dupla orientação ativa do autor e do contemplador. 

 

Ao lado do conceito de responsabilidade, intimamente ligado à condição do 

sujeito em relação ao seu outro, está o conceito de respondibilidade. Isso quer dizer que 

os atos dos sujeitos sempre gerarão respostas. E é por isso que ele deve ser responsável: 

se seus atos (agir não se restringe às ações físicas; para Bakhtin, pensar é igualmente 

agir) terão consequências quando em contato com seu exterior, seus outros, é preciso 

agir conscientemente e responsavelmente, o que está perfeitamente ao alcance do sujeito 

bakhtiniano, uma vez que não lhe cabe o arrependimento ou o álibi da existência. É 

necessário encarar a realidade e assumir suas escolhas.  

Já que é único e insubstituivelmente singular, o sujeito bakhtiniano encontra-se 

localizado em seu tempo histórico e seu espaço, nos quais deixará marcas suas, que se  

constituem da bagagem passada e que se projetarão para o futuro. Quando age, o sujeito 

posiciona-se intencionalmente, assume seu papel de sujeito responsável e singular. Nas 

palavras de Bakhtin (2003, p. 44): 
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A contemplação estética e o ato ético não podem abstrair o fato de que 
o sujeito desse ato e dessa contemplação artística ocupa na existência 
um lugar concreto, único.  
O excedente de minha visão, com relação ao outro, instaura uma 
esfera particular da minha atividade, isto é, um conjunto de atos 
internos ou externos que só eu posso pré-formar a respeito desse outro 
e que o completam justamente onde ele não pode completar-se. 

 

São essas, portanto, as características do sujeito para Bakhtin: trata-se de um 

sujeito livre para escolher, já que compreende o mundo a partir da linguagem, mas 

responsável por suas escolhas e pelas consequências delas, isto é, o sujeito não tem álibi 

na/da existência. Trata-se, ainda, de um sujeito único e insubstituível, que ocupa um 

lugar que é seu no tempo e no espaço; sujeito histórico. Ele nunca estará completo em 

si, pois depende do excedente de visão de seus outros para completar-se. Somente eles 

veem-no de maneira que ele nunca conseguirá, pois cada sujeito, a partir de seu lugar 

único no espaço, possui um ângulo de visão e um conhecimento únicos. Mesmo quando 

“um outro” complementa o sujeito, ele não está completo, pois cada outro sujeito o 

completará de uma maneira única, resultado da junção entre esses dois sujeitos.  

 

É nesse sentido que o homem tem uma necessidade estética absoluta 
do outro, da sua visão e da sua memória; memória que o junta e o 
unifica e que é a única capaz de lhe proporcionar um acabamento 
externo. Nossa individualidade não teria existência se o outro não a 
criasse. A memória estética é produtiva: ela gera o homem exterior 

pela primeira vez num novo plano da existência. (idem, p. 55). 
 

Aqui, Natura e Avon são consideradas sujeitos, como são compreendidos pela 

concepção bakhtiniana, isto é, conscientes de seus atos, responsáveis por eles e por sua 

repercussão, ativos e donos de seu lugar único no existir. É desta maneira que são 

encaradas as marcas, e por isso serão analisados, aqui, seus modos de agir no mundo. 

Não há certo e errado, mas uma ética pessoal de cada uma delas.  

 

2.2. Diálogo 

 

Trata-se, também, de um dos mais importantes conceitos disseminados pelo 

pensamento do Círculo de Bakhtin e indispensável para a análise do corpus desta 

pesquisa. Não se pode dizer, aqui, sobre o nível de importância dos conceitos elencados 

para analisar o objeto de estudo, mas certamente o conceito de diálogo tem indiscutível 
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destaque. Isso se justifica por ser uma das primeiras propostas desta pesquisa a de 

analisar, dialogicamente, os discursos das marcas. Certamente, coloca-los (os discursos) 

em diálogo, como o termo é compreendido por Bakhtin, possibilita a apreensão de 

conhecimentos mais profundos e o alcance de nossos objetivos. 

O primeiro passo é dizer que, segundo a teoria bakhtiniana, dialogar, estabelecer 

diálogo não significa estar em concordância com o outro enunciado, mas colocar os 

discursos (e, consequentemente, seus sujeitos) em situação de embate. Isso se explica 

graças ao fato de ser a linguagem a grande responsável pela expressão humana. A partir 

da linguagem, o sujeito compreende o mundo e suas coisas, e pode, assim, manifestar-

se. No entanto, não há, no discurso, uma unidade: língua e linguagem não têm dono, são 

patrimônio de todos os sujeitos. Por isso, a língua é heterogênea, o que nos leva, como 

num círculo, de volta ao conceito de diálogo, conforme é compreendido por Bakhtin 

(2006): trata-se, então, de uma arena onde se enfrentam as diferentes ideologias, 

representativas das diferentes classes sociais, as quais manifestam-se graças à 

linguagem, digladiando-se.  

Sabe-se que, para Bakhtin, os atos de linguagem são tão concretos quanto os atos 

mais “físicos”, que poderiam ser entendidos como mais concretos do que aqueles. Na 

verdade, tudo o que configurar uma resposta a algo (e, por resposta, entende-se qualquer 

forma de reação) que já aconteceu e que for gerar respostas futuras, ou seja, tudo o que 

fazemos desde que tomamos consciência de nossa existência no mundo, é ato. O 

conjunto de atos de um sujeito possibilitará que se trace seu perfil. Não há, para 

Bakhtin, certo e errado: os sujeitos devem agir conforme sua ética inerente, respeitar 

seus próprios princípios. É diante deles que o sujeito deve ser responsável, isto é, agir 

conforme sua ética inerente, consciente de que seus atos repercutirão eternamente e 

estabelecerão diálogo com atos do passado e do futuro.  

 

Em suma, em toda enunciação, por mais insignificante que seja, 
renova-se sem cessar essa síntese dialética viva entre o psíquico e o 
ideológico, entre a vida interior e a vida exterior. Em todo ato de fala, 
a atividade mental subjetiva se dissolve no fato objetivo da enunciação 
realizada, enquanto que a palavra enunciada se subjetiva no ato de 
descodificação que deve, cedo ou tarde, provocar uma codificação em 
forma de réplica. Sabemos que cada palavra se apresenta como uma 
arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 
orientação contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua 
expressão, como o produto da interação viva das forças sociais. (idem, 
p. 66). 
 



23 
 

O diálogo ocorre, então, entre as diferentes posturas ideológicas dos sujeitos. 

Assim como a linguagem é heterogênea, plural, representativa de todos os discursos, a 

relação dialógica se dá da mesma maneira, segundo a concepção bakhtiniana. No 

momento do diálogo entre sujeitos, conforme proposto por Bakhtin, isto é, numa 

situação de embate, não há uma voz que prevaleça sobre outra: elas estão exatamente no 

mesmo “nível”, com a mesma força.  

“Mais do que “construção” ou “arquitetônica”, a obra é acima de tudo 

heterologia, pluralidade de vozes, reminiscência e antecipação dos discursos passados e 

futuros; cruzamento e ponto de encontros; ela perde de repente sua posição 

privilegiada.” (BAKHTIN, 2003, p. 18). 

 

2.3. Signo ideológico 

 

O conceito de signo ideológico foi principalmente difundido no livro Marxismo 

e Filosofia da Linguagem, o qual tem, por alguns, sua autoria designada a Bakhtin e, 

por outros, a Volochinov. Nesse texto, é feita, dentre outras, uma reflexão acerca do 

signo, de como ele é visto por Bakhtin e por Saussure. 

Para a linguística saussuriana, a língua opera sobre o falante, possui autonomia 

sobre ele. Entende-se a língua como um sistema de signos, uma estrutura simbólica 

responsável por estabelecer a comunicação entre falantes. Os signos não teriam, para 

Saussure, mais do que a função de passar a frente uma informação, e seriam 

constituídos por sua matéria acústica e pelo significado, o conteúdo. Aqui, o falante não 

seria capaz de modificar a língua; as mudanças viriam apenas com o tempo e os falantes 

é que se adaptariam a elas.  

Já Bakhtin entende a língua de uma maneira bem mais dialógica, pode-se dizer. 

Para ele (2006, p. 45), “O ser, refletido no signo, não apenas se reflete, mas também se 

refrata.”. Segundo os estudos de seu Círculo, a língua seria uma ocorrência social, mais 

do que simples forma de comunicação, tratar-se-ia de uma maneira de compreender o 

mundo, uma vez que “tudo que ocorre no organismo pode tornar-se material para a 

expressão da atividade psíquica, posto que tudo pode adquirir um valor semiótico, tudo 

pode tornar-se expressivo” (idem, p. 51).  

Para Bakhtin (ibidem, p. 92), “Todo sistema de normas sociais encontra-se numa 

posição análoga; somente existe relacionado à consciência subjetiva dos indivíduos que 

participam da coletividade regida por essas normas.”, isto é, não se pode impor um 
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sistema de normas, como é a língua definida por Saussure, sem que se leve em conta a 

atuação intelectual dos indivíduos da sociedade por ele afetada. 

A partir do momento em que um sujeito adquirisse a linguagem, ele seria capaz 

de tomar decisões, isto é, agir. Assim sendo, os signos, aqui, são encarados como uma 

forma de posicionamento e, a partir do momento em que a língua torna-se patrimônio de 

uma sociedade, “uma corrente evolutiva ininterrupta” (BAKHTIN, 2006, p. 91), os 

signos passam a ser uma forma de refletir e refratar os valores de determinados grupos, 

ou seja, passam a ser ideológicos, já que 

 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É 
portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de 
todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas 
despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram 
caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. 
(idem, p. 40). 

  

e “As relações de produção e a estrutura sócio-política que delas diretamente deriva 

determinam todos os contatos verbais possíveis entre indivíduos, todas as formas e os 

meios de comunicação verbal: no trabalho, na vida política, na criação ideológica.”. 

(ibidem, p. 41). 

 Nas palavras de BAKHTIN (2006, p. 96): “A palavra está sempre carregada de 

um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as 

palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou 

concernentes à vida.”.  
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3. Análise das peças publicitárias televisivas 

 

Nesta seção, analisar-se-ão as peças publicitárias televisivas escolhidas para este 

Relatório Parcial. Quando da delimitação do corpus da pesquisa, escolheram-se as pelas 

publicitárias segundo um critério de equivalência comparativa. Isto é, as peças serão 

colocadas em diálogo que, para a concepção bakhtiniana, caracteriza uma situação de 

embate, às duplas, que serão compostas por uma peça de cada marca, equivalentes entre 

si (as peças publicitárias que compõem cada dupla de análise são direcionadas para o 

público feminino pertencente praticamente à mesma faixa etária).  

Foram selecionadas, então, as peças publicitárias televisivas que divulgam os 

produtos para serem usados por mulheres a partir dos trinta (30) anos (30+ para a 

Natura e 35+ para a Avon) e aquelas que divulgam os produtos para serem usado a 

partir dos sessenta (60) anos (60+ para a Avon e 70+ para a Natura). Duas a duas, 

portanto, as peças publicitárias serão aqui analisadas, pautando-se nos e aplicando os 

conceitos bakhtinianos selecionados para este Relatório Parcial. 

Antes disso, porém, falar-se-á brevemente sobre cada uma das linhas (Chronos, 

da Natura, e Renew, da Avon), pois algumas informações complementares serão 

importantes na medida em que ajudarão a constituir a imagem discursiva veiculada por 

cada marca em cada uma de suas linhas aqui analisadas.  

 

3.1. A linha Avon Renew 

 

Em 1992, é lançada uma linha revolucionária de produtos anti-idade: a Anew, 

que chegaria ao Brasil em 1993 com o nome de Renew. Com ela, a Avon se torna a 

primeira empresa a levar a tecnologia anti-idade do Ácido Alfa Hidróxido (AHA) para o 

mercado popular.  

Avon Renew viria para revolucionar o mercado de produtos para o tratamento 

facial. A promessa, desde o começo, é de ativos para uma pele renovada e com 

aparência muito mais jovem. A intenção é não só uma mudança física, mas também 

comportamental. Teoricamente, o uso dos produtos Renew tem o poder de fazer com 

que as mulheres sintam-se mais confiantes e, com isso, obtenham mais sucesso em suas 

carreiras profissionais e também no âmbito emocional.  

Outro ponto a ser analisado é a classificação cedida à linha: “anti-idade”. Isso só 

reforça ainda mais a ideologia veiculada pela marca, ou seja, a de que não é possível 
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atrelar beleza ao envelhecimento. É preciso manter-se jovem para ser bela, essa é a 

única maneira de obter sucesso e poder. É como se se quisesse parar o tempo, congelar 

os corpos, “conservá-los em formol” para que permaneçam para sempre jovens e belos. 

A escolha dos léxicos nos diz muito a respeito das intenções da marca: Anew, 

como ela é chamada nos Estados Unidos, por exemplo, equivale à expressão em 

português “novo em folha” e Renew significa “renovar”. Fica explícita a principal 

intenção da marca, conforme proposto no projeto desta pesquisa: formatar as mulheres, 

apagar todas as suas características (físicas e psicológicas) que não estejam de acordo 

com os modelos contemporâneos e criar novas perspectivas a elas, isto é, revelar-lhes 

um mundo de sucesso e poder. Com isso, Renew (ou Anew) oferece ao seu mercado 

consumidor a ilusão da alusão do produto ao sucesso. Como se usar um produto para 

tratar a pele pudesse transformar as mulheres comuns nas modelos que são divulgadas 

pela marca em seus comerciais. 

A esmagadora maioria das peças publicitárias televisivas de Avon, de um modo 

geral, trazem à tona pessoas belas (de acordo, é claro, com a concepção contemporânea 

de beleza), que esbanjam segurança, autoconfiança e poder sobre os outros (graças a sua 

“perfeição”). Seus produtos funcionam, então, assim como ocorre em Natura Chronos, 

como signos ideológicos, que traduzem toda a ideologia defendida pela marca: o 

imediatismo dos resultados, a promessa de sucesso, de beleza e de aceitação perante a 

sociedade moderna.  

Assim se constitui a linha Renew: suas propagandas (em todos os meios) são 

recheadas de propostas idealizadas (e utópicas), o que leva as clientes à ilusão (mesmo 

que inconscientemente) de que conseguirão alcançar os níveis de sucesso profissional e 

pessoal das modelos em cena, desde que usem os produtos da marca. Destaca-se, ainda, 

a intensa exaltação dos produtos e da venda: não há certo “disfarce” (como observa-se 

em Natura Chronos) dos objetivos finais, eles estão explícitos e ficam mais ainda ao 

final das propagandas, quando uma voz entoa algo como “Fale com uma revendedora 

Avon e peça...”.  

 

3.2. A linha Natura Chronos 

 

A linha Chronos surgiu da crença de que a beleza deve estar 
livre de qualquer tipo de preconceito e padrão e de que as mulheres 
devem encontrar e valorizar a sua própria beleza. As campanhas 
publicitárias, veiculadas a partir de 1996, foram inovadoras ao trazer, 
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pela primeira vez, em comerciais de cosméticos, mulheres reais, de 
várias idades - a Mulher Bonita de Verdade. 

 

Não se poderia começar este subcapítulo de maneira diferente: o fragmento de 

texto retirado do site
10 da linha Chronos marca claramente as diferenças no discurso das 

duas linhas (Chronos e Renew). Enquanto, em Renew, destaca-se uma ideologia 

massificadora, que pretende formatar as mulheres, como se fosse possível coloca-las em 

moldes (iguais, é claro), Chronos dá vida a um discurso de inclusão, de quebra de 

preconceitos por meio da valorização de “todas as belezas”. 

Ao contrário de Renew, Chronos diz valorizar qualquer “tipo” de beleza, ao 

passo em que traz à cena, em seus comerciais, mulheres “reais” (isto é, não são atrizes), 

com nome e idade. Dessa forma, o discurso em Chronos torna-se mais cristalino, soa ser 

muito mais verdadeiro, diferentemente do que pode ocorrer em Avon, onde são feitas 

promessas “mirabolantes” e “utópicas”, e que dificilmente poderão ser realizadas 

apenas com o uso dos produtos anunciados. 

Além disso, nas peças publicitárias televisivas de Chronos, a venda é algo que 

fica em segundo plano, já que os produtos praticamente não são mencionados, e a 

alusão à marca é feita, normalmente, apenas ao final das peças. Esta é mais uma 

maneira de mostrar que o “carro-chefe” das marcas são os seus discursos: os produtos, 

por melhores que sejam, jamais atingiriam seus públicos-alvo, não fosse o discurso 

ideológico encarnado pelas marcas. Enquanto Natura conquista com sua sinceridade, 

respeito e valorização da diversidade e preservação do meio ambiente, Avon agarra 

todos os que buscam uma solução específica e imediata para seus “problemas”, por 

meio da promessa incutida nos comerciais de que, ao usar os produtos Renew, é 

possível ser como modelos “perfeitas” e de sucesso. 

Enquanto Renew classifica-se como uma linha “anti-idade”, conforme 

explicitado acima, Chronos é uma linha “antissinais”, ou seja, sua promessa não é frear 

o envelhecimento, fazer com que as mulheres deixem de ganhar anos de vida, mas 

disfarçar e tratar os sinais de envelhecimento. Dessa maneira, Chronos novamente 

exclui, como diz fazer parte de seus ideais, as promessas inatingíveis, de maneira a 

deixar, ao alcance de suas consumidoras, a suposta exaltação de sua beleza natural. 

 

                                                           
10 http://www.natura.com.br/nossasmarcas/chronos. Acesso em 17/01/2014. 
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3.3. Avon Renew Reversalist 

 

 A peça publicitária televisiva Avon Renew Reversalist11 tem por objetivo 

apresentar um conjunto de produtos destinados ao tratamento da pele de mulheres 

pertencentes à faixa etária dos trinta e cinco (35) aos quarenta e cinco (45) anos. A 

propaganda inicia-se com uma mulher que posa, vestida de preto, num fundo 

inicialmente prateado12. 

 

 

Figura 1 

 

 

Figura 2 

                                                           
11 Segue o link de acesso à peça mencionada: http://www.youtube.com/watch?v=K1HMhIUh1tA.   
12 Figura 2. 
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Nesse primeiro momento, ao apresentar a modelo em cena, a câmera surge de 

baixo13, de modo a mostrar, antes de tudo, o seu corpo. Surge, então, a primeira 

“contradição” no discurso de Avon. Se se trata de uma peça publicitária televisiva que 

pretende anunciar produtos para o cuidado facial, porque ela se inicia mostrando o 

corpo da modelo selecionada para encená-la? A partir dessa questão, é possível pensar a 

respeito do discurso ideológico veiculado pela marca. Conforme sugerido no projeto 

desta pesquisa, a Avon dominaria um discurso de repressão e formatação das 

diversidades encontradas na sociedade feminina contemporânea, a partir da 

apresentação (na esmagadora maioria das vezes), em sua publicidade, de mulheres 

pertencentes aos padrões contemporâneos (e capitalistas) de beleza (altas, magras, 

elegantes e belas). 

O posicionamento da câmera, portanto, revela e estimula um olhar machista 

sobre a mulher: ele impõe a necessidade de cada vez mais mulheres tornarem-se parte 

desses padrões de beleza considerados ideais. Ao colocar em cena, na maioria das 

vezes, mulheres “perfeitas”, segundo esses padrões já mencionados, Avon vai, 

gradualmente, formatando, limitando a sociedade feminina, o que gera, nas 

telespectadoras, a vergonha de serem como são e o desejo de se tornarem “ideais” como 

aquelas modelos que são retratadas pela marca, ou seja, mulheres que esbanjem sucesso, 

segurança e poder de sedução.  

Depois desse momento de foco no corpo da modelo, seu rosto de feições 

sedutoras ganha enfoque14 e uma voz feminina começa a falar o texto do comercial: 

“Pele mais jovem? Eu quero uma pele nova. Eu quero o que Avon tem pra mim!”. 

 

                                                           
13 Figura 1. 
14 Figuras 3 e 4. 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 

 

No momento dessa fala, outras imagens da modelo chamam a atenção para o 

perfil da linha (Renew). Ao passo em que posa, ela encara a telespectadora15, como se 

confirmasse o texto que é dito (aqui, percebe-se que a voz feminina representa a dela, 

como se ela falasse diretamente com a telespectadora, como se a intimasse ainda mais) e 

a convidasse a ser como ela. Para isso, bastar usar os produtos da marca. Isso é o que 

fica subentendido na peça: para se ter poder e sucesso, para ser uma mulher sedutora e 

segura de si, basta usar os produtos Renew, e o “mundo” cairá aos seus pés. 

                                                           
15 Figuras 5, 6 e 7. 
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Figura 5 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 

 

Em meio às “caras e bocas” da modelo, o nome da marca surge em imagem16 no 

momento em que será citado pelo texto do comercial. Observa-se, então, a intensa 

presença da venda em Avon Renew, diferentemente do que ocorre em Natura Chronos. 

Em Renew, a todo o momento são citados marca e produtos, ou seja, não há a tentativa 

de camuflar a intenção de venda e apenas aludir à marca, ou apenas veicular uma 

ideologia (que consiste, como vimos, em reflexo e refração daquela que é “encarnada” 

por seu público-alvo), que estaria “timidamente” ligada ao produto anunciado. 

 

 

Figura 8 

                                                           
16 Figura 8. 
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 Após esse momento, em que ocorre a primeira apresentação da marca e a 

ausência da modelo, esta volta à cena e metaforiza um momento de prazer17, como um 

jorro que conflui com a música18, uma espécie de gemido sedutor, que está claramente 

atrelado ao seu poder de sedução e conquista que, por sua vez, está intimamente ligado 

ao uso dos produtos anunciados. Não menos oportuno, o fundo, nesse momento, é 

vermelho, ou seja, há em cena mais uma alusão ao desejo e ao prazer, além de ser, o 

vermelho, a cor da embalagem dos produtos Renew Reversalist veiculados.  

 

 

Figura 10 

 

 

Figura 11 

                                                           
17 Figuras 10 e 11. 
18 Mais à frente, tratar-se-á da trilha sonora escolhida para a peça publicitária televisiva em questão. 
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Após a suposta cena de prazer vivenciada pela modelo, é apresentado um 

produto da linha, a partir da continuação da fala feminina e de sua colocação em cena. O 

texto diz: “Apresentamos Renew Reversalist: o primeiro com activinol.”. Na medida em 

que o texto é narrado, imagens a ele relacionadas são apresentadas19, de maneira a 

evidenciar, novamente, as aparentes e supostas clareza e sinceridade, mas, 

principalmente, objetividade da marca, ao não esconder de seus clientes sua verdadeira 

intenção: a venda. 

 

 

Figura 12 

 

 

Figura 13 

                                                           
19 Figuras 12 e 13. 
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É apresentado, então, o rosto da modelo, sobre o qual se consolida, em imagem, 

o texto “tecnologia activinol”20, uma maneira de dizer que, graças a essa tecnologia, a 

modelo de idade não revelada, mas que deveria representar mulheres pertencentes à 

faixa etária dos 35 aos 45 anos, é dona de tamanhas autoconfiança e sedução.  

 

 

Figura 14 

 

Todas essas imagens, aqui congeladas para objeto de estudo, são lançadas 

rapidamente, como que em flashes, durante a breve fala acima citada. Com a 

continuação do texto, outras imagens surgem: “Ajuda a renovar a pele. Setenta e três 

por cento sentiram ter uma pele nova.”.  Quando se fala em renovar a pele, a modelo 

aparece com as mãos no rosto21, e logo é dividida (ou multiplicada) em frações 

menores22, até que se “estabiliza” para a entrada do dado de porcentagem23, que vem 

com a intenção de conferir maior veracidade à informação que é veiculada. Tanto o 

produto é capaz de levar a sensação de uma pele renovada para quem o usa, que setenta 

e três por centro das mulheres que usaram sentiram ter uma pele nova. 

No entanto, o texto escrito, novamente junto ao rosto da modelo, acaba por 

quebrar, para quem usa de um pouco de senso crítico, a extrema verdade sugerida pelos 

dados. Ele diz: “73% das mulheres sentiram ter uma pele nova da noite para o dia
24”. 

Será mesmo possível usar um creme anti-idade para o rosto por um dia e, no dia 
                                                           
20 Figura 14. 
21 Figura 15. 
22 Figuras 16, 17 e 18. 
23 Figura 19. 
24 Grifo nosso. 
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seguinte, acordar com uma pele nova? O texto do comercial gera certa dúvida e 

incerteza, não parece tão verídico como pode ter parecido antes. Seria utopia demais, 

uma espécie de mágica, como é sugerido no projeto desta pesquisa: os produtos Renew 

são apresentados, nas peças publicitárias televisivas selecionadas para o corpus da 

pesquisa, como uma espécie de “fada madrinha” capaz de transformar as mulheres 

(como acontece com a princesa Cinderela) do dia para a noite. No entanto, no conto de 

fadas, o feitiço se desfaz. Essa é uma possibilidade de interpretação sobre os produtos e 

como eles são veiculados pela marca. 

 

 

Figura 15 

 

 

Figura 16 
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Figura 17 

 

 

Figura 18 

 

O texto do comercial toma continuidade e, nesse momento fica ainda mais 

explícito que a voz da narradora é a mesma que a da modelo, o que cede, às 

informações veiculadas, um tom verídico de depoimento. O texto diz: “Minha pele não 

parece só mais jovem, parece nova!”. Se a modelo é a narradora da peça, o ar de 

depoimento que isso inspira significaria maior credibilidade para marca, pois tratar-se-ia 

de uma pessoa que usou o produto e afirma ter sentido sua pele renovada. No entanto, a 

mulher que encena a propaganda é, nitidamente, uma modelo, uma pessoa contratada 
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para tal e profissional no que faz. A partir disso, imagina-se que ela não use realmente o 

produto, até porque ela não aparenta pertencer à faixa etária a qual se destina o produto.  

Supõe-se que o público ao qual se destinam as peças publicitárias televisivas de 

Avon Renew aqui elencadas, ou seja, as classes B, C e D, não esteja “preocupado” (ou 

interessado) em compreender determinados aspectos de sua propaganda, e que não se 

proponha ao questionamento das informações veiculadas, o que justifica tamanho 

sucessos de seus produtos no pelo mundo todo.  

Para confirmar a hipótese de ser a modelo a narradora da peça, as imagens 

mostram, novamente, ela encarando a telespectadora25, isto é, a afirmar e ilustrar o que 

diz ao exibir sua “pele perfeita”. Com poses sensuais, tocando seu rosto, a modelo, de 

certa maneira, convida a telespectadora a ter uma pele como a dela, uma pele renovada 

por Renew Reversalist. 

 

 

Figura 19 

 

                                                           
25 Figuras 19, 20 e 21. 
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Figura 20 

 

 

Figura 21 

 

 O texto continua com “Reversalist faz isso, e só a Avon tem. Agora você pode 

ter: Renew Reversalist. Você pede, Avon entrega. Fale com uma revendedora Avon e 

peça Renew Reversalist!”. A peça publicitária televisiva de Renew se encerra com a 

clara intenção de venda, novamente: os produtos são mostrados, a modelo encara mais 

uma vez a telespectadora e “confirma” o que diz, posa, como no começo da peça, agora 

ao lado da marca “Renew Reversalist”26. 

 

                                                           
26 Figuras 22, 23 e 24. 
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Figura 22 

 

 

Figura 23 
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Figura 24 

 

Como se não fosse suficientemente apelativo todo o conteúdo apresentado pela 

marca, haja vista a modelo sensual, as cores chamativas, a música vibrante, a peça 

publicitária televisiva termina com o texto falado “concretizado” em imagem27: “Você 

pede, Avon entrega”. Ao lado dele, os produtos Renew Reversalist. A fala seguinte 

(“Fale com uma revendedora Avon e peça Renew Reversalist!”) consiste na “tacada 

final” de Avon: os verbos no imperativo (fale e peça) intimam, depois de todo esse 

“espetáculo”, a, até então, telespectadora, a transformar-se numa consumidora e usar 

(principalmente, comprar) os produtos veiculados. Afinal, só assim ela pode ser como a 

modelo que encena a propaganda. Como uma solução para quem não conhece uma 

revendedora Avon, a marca ainda fixa o telefone e o site para compras, ao lado do 

catálogo com Renew Reversalist na capa. 

 

                                                           
27 Figura 25. 
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Figura 25 

 

 

Figura 26 

 

A trilha sonora que complementa a peça é a música The Adventures of Pippi 

Longstrup, da banda eletrônica londrina Fear of Tigers. O primeiro álbum de estúdio foi 

lançado em 2009 e, em 2010, a banda contou com a divulgação da música nesta peça 

publicitária televisiva de Renew. 
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3.4. Natura Chronos 

 

A peça publicitária televisiva Natura Chronos28 tem por objetivo apresentar o 

hidratante antissinais 30+, destinado ao tratamento da pele de mulheres pertencentes à 

faixa etárias dos trinta (30) aos quarenta e cinco (45) anos. Essa propaganda inicia-se 

mostrando, fora de foco, uma mulher que olha a paisagem através da janela do prédio 

em que está, enquanto bebe algo em uma xícara. Neste momento, a logomarca da 

Natura aparece centralizada na imagem29 e começa a tocar uma música calma. 

 

 

Figura 27 

 

Já nesse ponto, muitas divergências podem ser notadas entre os discursos de 

Chronos e Renew. Esta, na peça publicitária anteriormente analisada, mostrou-nos, em 

cena, uma modelo sensual, posando dentro de um estúdio. Tratava-se, realmente, de 

algo congelado dentro dos moldes contemporâneos e capitalistas do mercado da beleza. 

Aqui, em Chronos, observa-se uma mulher em seu ambiente de trabalho, vestida 

normalmente (para essa ocasião), sem vestir ou fazer algo que chame demais a atenção 

da telespectadora, que a atraia, seduza-a. Trata-se de uma pessoa “comum”.  

                                                           
28 Segue o link de acesso à peça mencionada: http://www.youtube.com/watch?v=7CNJvTRoTeM. 
29 Figura 27. 
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Com o desenrolar da peça, essa mulher caminha em direção à câmera, encara-a, 

não como em Renew, sensualmente, mas brevemente, e logo abaixa os olhos, enquanto 

a imagem divide-se em duas30, no momento em que “entra em cena” uma segunda 

mulher que, diferentemente da primeira, caminha pela areia da praia, usando roupas que 

aparentam ser para a prática de exercícios físicos. Com a divisão da imagem, as duas 

mulheres em cena são identificadas: uma, a do escritório, chama-se Andréa, e a outra, a 

da praia, chama-se Patricia. Entre elas, surge o símbolo 30+, ou seja, o símbolo que 

identifica o produto de Chronos a elas indicado.  

 

 

Figura 28 

  

Exatamente no momento congelado pela imagem31, começa a ser falado, por 

uma voz masculina, o texto do comercial: “Mesmo com a mesma idade, cada rosto 

conta uma história diferente.”, quando mostram, as próximas imagens, quais são as 

profissões e as idades específicas32 dessas duas mulheres que encenam a peça 

publicitária televisiva de Natura Chronos. Esses artifícios utilizados pela marca 

traduzem valores que coincidem com os revelados por ela em seu site, isto é, a 

transparência e a verdade.  
                                                           
30 Figura 28. 
31 Figura 28. 
32 Figuras 29 e 30. 
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A propaganda de Chronos soa muito mais “sincera” e verdadeira que a de 

Renew. Exatamente por atender a um público mais exigente (classes A e B), conforme 

sugerido no projeto desta pesquisa, percebe-se que a marca opta por trabalhar suas 

propagandas de modo a encobrir a intenção de venda, o que deixa prevalecer, sobre os 

produtos, seus supostos valores, os quais serão comprados e “vestidos” por seus 

consumidores. Ou seja, em Chronos, vendem-se valores, enquanto em Renew vendem-

se promessas. Ambos os “produtos” vendidos (valores e promessas) não se pode afirmar 

serem verdadeiros ou não. O que se sabe é que, diante das estratégias discursivas das 

marcas, os produtos veiculados pelas peças transformam-se em signos ideológicos, 

carregados das características ideológicas “encarnadas” pelas empresas. 

 

 

Figura 29 
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Figura 30 

 

 As imagens e seus textos revelam que Patricia é publicitária e Andréa é 

empresária. Apenas essas informações já nos induzem a tirar algumas conclusões, 

devido aos estereótipos criados por nossa sociedade contemporânea, confirmados e 

aceitos, aqui, por Natura Chronos. Supõem-se, então, comportamentos distintos para 

essas diferentes mulheres. A publicitária teria uma vida mais “desregrada”, com 

horários mais flexíveis, enquanto a empresária lidaria mais com compromissos 

estanques. Com o decorrer da peça, essas hipóteses se confirmarão. 

As próximas imagens nos mostram que as duas mulheres, mesmo que tenham a 

mesma idade, apresentam estilos de vida diferentes – conforme já anunciado pela voz 

masculina que fala o texto do comercial. Patricia vive mais ao ar livre33, gosta de 

praticar esportes, enquanto Andréa passa mais tempo em ambientes fechados e de 

trabalho34. Junto a essas imagens, o narrador prossegue com o texto: “Fatores externos, 

herança genética e estilo de vida influenciam no estado da pele.”. Essa foi a forma que 

Chronos encontrou de dizer à sua consumidora que se preocupa com ela, e que pensou 

em cada detalhe de seus produtos, apesar de eles nem terem aparecido em cena ainda. 

 

                                                           
33 Figuras 31, 34 e 35. 
34 Figuras 32 e 33. 
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Figura 31 

 

 

Figura 32 
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Figura 33 

 

 

Figura 34 
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Figura 35 

 

Observam-se, então, grandes diferenças entre os comerciais, aqui tratados, de 

Chronos e Renew. Enquanto Renew remete-nos imediatamente ao meio artístico, a partir 

do momento em que traz à tona um cenário programado, criado, isto é, fictício, uma 

música vibrante e dançante e uma modelo a encenar sua peça publicitária televisiva, que 

realmente figura como um modelo de perfeição segundo os moldes contemporâneos de 

beleza feminina, na tentativa de mostrar às mulheres que é possível ser como ela, desde 

que usem os produtos da marca; Chronos apresenta-nos duas mulheres, de diferentes 

hábitos e estilos de vida, em ambientes reais e igualmente distintos, os quais fazem 

grandes referências à natureza, de maneira a enfatizar sua intenção de mostrar que, 

mesmo com a mesma idade, elas não têm, obrigatoriamente, as mesmas necessidades no 

que diz respeito ao cuidado de sua pele.  

É esse o discurso adotado por Natura Chronos. Dessa maneira, a linha consegue 

alcançar diferentes mulheres, de diferentes comportamentos. Portanto, ao mesmo tempo 

em que Chronos individualiza suas possíveis consumidoras, ao dizer “Tem um para sua 

história” (slogan que é dito ao final dessa peça publicitária televisiva), consegue abarcar 

um número cada vez maior de clientes, justamente por dizer “Tem um para sua 

história”, isto é, “tem pra todos os ‘gostos’” e necessidades. 
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As imagens seguintes apresentam, pela primeira vez na peça publicitária 

televisiva tratada, os produtos da linha Chronos
35. Mesmo em se tratando de uma peça 

voltada ao público feminino pertencente à faixa etária dos trinta (30) aos quarenta e 

cinco (45) anos, ela apresenta-nos todos os hidratantes antissinais lançados até o 

momento pela linha Chronos, o que dá ênfase ao seu grande “diferencial” em 

comparação com produtos equivalentes desenvolvidos por outras marcas: a existência 

de diferentes produtos para tratar as diferentes intensidades de sinais da pele. A fala do 

narrador complementa o que mostra a imagem: “Poucos sinais. Sinais. Muitos sinais.”. 

 

 

Figura 36 

 

 Depois, dá-se prosseguimento à propaganda, ao se continuar mostrando e 

falando sobre os produtos36: “Chronos é a única linha com fórmulas específicas para 

cada intensidade de sinais, dentro da mesma faixa etária.”. Nesse momento, voltam a 

aparecer as duas mulheres, novamente em cenas que enfatizam as diferenças entre elas: 

Andréa aparece preparando um jantar para um homem que, aparentemente, é seu 

companheiro, que a observa, enquanto Patricia está se divertindo com amigos num bar 

ou restaurante. Observa-se que, mais do que “dizer” ser uma linha que trata as diferentes 

                                                           
35 Figura 36. 
36 Figuras 37, 38 e 39. 
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intensidades de sinais na mesma faixa etária, Chronos pretende mostrar que é livre de 

preconceitos, sem pretensão de formatar os físicos e os hábitos das mulheres, o que é 

completamente diferente do que ocorre em Avon Renew. Ao apresentar duas mulheres, 

ambas com seus hábitos particulares, Natura Chronos diz respeitar as diferenças físicas 

e até mesmo ideológicas existentes entre suas consumidoras. Trata-se de mais uma 

“jogada” discursiva utilizada pela empresa, já que, dessa maneira, abrange um número 

cada vez maior de consumidoras. 

A escolha desse discurso justifica-se graças às pretensões de venda, isto é, as 

técnicas discursivas orientam-se para apenas para o público-alvo da empresa. Não se 

questionarão as verdadeiras crenças dos fundadores das marcas, não é isso que está “em 

jogo”. Trata-se, apenas, das estratégias perante seus públicos, pois, segundo Bakhtin,  

 

toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 
Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 
ouvinte. Toda palavra serve a um em relação ao outro. Através da 
palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 
relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre 
mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na 
outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território 
comum do locutor e do interlocutor. (2006, p. 115). 

 

 

Figura 37 
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Figura 38 

 

 

Figura 39  
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Figura 40 

 

 

Figura 41 
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Como num ciclo que se encerra, ao final da peça, Andréa e Patricia são 

colocadas, novamente, lado a lado37, como se fossem (e, na verdade, são) expostas a 

uma comparação.  

 

 

Figura 42 

 

A peça acaba por concluir, então, que graças a todas as diferenças presentes ente 

as duas mulheres, a primeira apresenta poucos sinais de envelhecimento da pele, 

enquanto a segunda apresenta os sinais esperados para sua idade. A partir desse 

discurso, Chronos frisa sua suposta intenção de oferecer às diferentes mulheres (não só 

física, mas também psicologicamente, o que fica explícito na peça publicitária televisiva 

aqui analisada) um tratamento especial, não apenas no que diz respeito aos produtos 

pela marca oferecidos, mas também soa como se a empresa pudesse compreender e 

aceitar quaisquer diferenças existentes entre elas. Dessa maneira, Chronos, ao mesmo 

tempo em que individualiza suas consumidoras, quando diz compreender suas 

diferenças, consegue abarcar um número cada vez maior delas, já que tem tudo de que 

cada uma delas precisa. 

                                                           
37 Figura 42. 



55 
 

3.5. Avon Renew Platinum 

 

A peça publicitária televisiva Avon Renew Platinum38 tem por objetivo 

apresentar produtos destinados ao tratamento da pele de mulheres pertencentes à faixa 

etária a partir dos sessenta (60) anos, já que esse é o último produto anti-idade trazido 

pela linha (isto é, não há, na linha, produtos para faixas etárias superiores a essa). A 

peça publicitária em questão inicia-se com uma modelo, nesse caso a atriz Jacqueline 

Bisset39, que, de dentro de um estúdio e sobre um fundo roxo – a cor das embalagens 

dos produtos Renew Platinum –, encara a telespectadora. Ela surge rapidamente do lado 

direito do vídeo, até que é focalizada e uma voz feminina começa a falar por ela: “Eu 

não minto a minha idade; a minha pele, sim.”. 

 

 

Figura 44 

 

                                                           
38 Segue o link de acesso à peça mencionada: http://www.youtube.com/watch?v=ptVgrprq2bU.   
39 A atriz britânica Jacqueline Bisset começou a se destacar no cinema em 1967, depois de trabalhos 
como modelo fotográfica e alguns pequenos papeis frente às câmeras. Nesse ano, trabalhou com Stanley 
Donen em Two for the Road e com Peter Sellers, John Huston, Woody Allen e David Nivem em Casino 

Royale. Seu principal trabalho foi em A Noite Americana. 
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Figura 45 

 

Jacqueline Bisset aparece, aqui, da mesma maneira que a modelo da peça 

publicitária televisiva Avon Renew Reversalist, isto é, colocada como um padrão de 

beleza e atitude a ser seguido por todas as mulheres de sua faixa etária. Assim como 

ocorre lá, aqui ela mimetiza todo o poder que uma mulher, mesmo que seja de mais 

idade, “precisa” ter. Por isso, seu olhar esbanja atitude e segurança, além de muita 

sedução. Dessa maneira, ela intima a telespectadora, e a convida a ser como ela é.  

É claro que todo o poder de Jacqueline Bisset está inteiramente atrelado ao uso 

dos produtos anunciados, dos quais um aparecerá logo, após uma imagem marcante da 

atriz: pela primeira vez na peça publicitária, revela-se que ela está em um estúdio 

fotográfico, já que aparece em cena toda a iluminação utilizada para as fotos. Essa 

imagem40 revela o tom apelativo da publicidade de Avon Renew, que, além de colocar 

em cena uma modelo de perfeição de acordo com os moldes contemporâneos, de pele 

clara e olhos azuis, a representar a beleza mantida e restaurada de uma mulher fora de 

seu tempo, apresenta-nos, na mesma “modelo”, uma atriz renomada e de sucesso, que 

vem aqui atuar como ícone, referência a qualquer mulher de sua época, que admirou sua 

beleza e seu talento no trabalho.  

Aqui, Bisset não é somente bela e talentosa, mas também dona de toda a 

segurança feminina. Ela sabe o que quer, e encara a telespectadora como se quisesse 

chama-la a ser como ela, fazê-la decidir também o que quer para si: ser uma simples 

dona de casa, que cuida de sua família, ou ir em busca de seu sucesso pessoal, 

conquistar poder sobre homens e mulheres? 

                                                           
40 Figura 46. 
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Ao apresentar todas essas mensagens por traz de uma “simples” venda de 

produto, Avon questiona a concepção de família, visto que as mulheres, 

independentemente de sua idade (como é comprovado pelas duas peças publicitárias 

televisivas da marca analisadas neste Relatório Parcial), são sempre representadas 

sozinhas, como se não precisassem emocionalmente de mais ninguém, desde que 

tenham todo o poder em suas mãos. Percebe-se como a publicidade de Avon é 

preconceituosa: ao mesmo tempo em que nos apresenta mulheres sozinhas, 

autossuficientes, donas de suas vidas, de seu sucesso e dinheiro, como se não 

precisassem de mais ninguém para serem felizes, sua postura está sempre atrelada ao 

poder sobre os homens, ou seja, elas nada seriam se não tivessem sempre em busca de 

agradar alguém (isto é, um homem). Toda a beleza das mulheres apresentadas está 

ligada à segurança e à sedução que elas mimetizam. E tudo isso é, sempre, visivelmente 

voltado e direcionado ao público feminino, sim, mas como um apelo para que as 

mulheres que virem a peça publicitária sejam como as modelos, apenas com a nítida 

finalidade de conquista sobre o público masculino.  

 

 

Figura 46 

 

 Depois das imagens da atriz, aparece, então, o grande “destaque” da peça, isto é, 

o produto anunciado, o Avon Renew Platinum
41. O texto do comercial, agora dito por 

outra voz, a voz de uma apresentadora, anuncia: “Apresentamos Renew Platinum, uma 

grande inovação da Avon.”. 

 
                                                           
41 Figura 47. 
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Figura 48 

 

 

Figura 49 
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Figura 50 

 

 As diferenças entre as peças publicitárias televisivas de Chronos e Renew são 

latentes. Um dos pontos que mais chamam a atenção é a apresentação do produto. Em 

Chronos não se pode dizer que não há qualquer alusão aos produtos, pois não é o que 

acontece, mas, normalmente, eles são apenas brevemente citados, sem que haja uma 

extrema “impressão” de tentativa de venda. Já em Renew, o produto é, na maioria das 

vezes, o grande “astro” das peças publicitárias. Mesmo que a marca contrate modelos e 

atrizes para encenarem as peças, o produto ainda assim “consegue” obter maior 

destaque, pois, além das imagens impactantes com suas embalagens, os textos narrados 

ainda se encarregam de divulga-los. São citados, às vezes, até mesmo os ativos e 

tecnologias presentes nos produtos, como se pode concluir pela figura 51 e pelo texto do 

comercial que, nesse momento, continua: “Com a revolucionária tecnologia paxillium, 

criada para ajudar a restaurar o formato das células”.  

A partir disso, entende-se que as linhas, Chronos e Renew, possuem estratégias 

discursivas distintas, o que se pauta, indiscutivelmente, em seus públicos-alvo, 

igualmente distintos, conforme sugerido no projeto desta pesquisa. Renew dá vida a um 

discurso imediatista, que visa diretamente a venda do produto, sem que haja qualquer 

mascaramento dessa intenção. Já a linha Chronos prende-se muito mais à ideologia que 

veicula (que, até certo ponto, é a ideologia de toda a marca Natura), a partir da ênfase, 

em suas peças publicitárias televisivas aqui analisadas, à leveza da vida e ao bem-estar. 

Graças a isso, a empresa depende, mais do que Avon, em Renew, da capacidade de seu 

público de ligar as informações veiculadas e, mesmo que inconscientemente, concluir 
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que, ao usar os produtos da linha Chronos, conquistar-se-á tamanhos bem-estar e 

felicidade, como é sugerido em suas peças publicitárias televisivas. 

Também em Renew, como já foi dito, a condição de beleza, poder e 

autoconfiança das modelos está nitidamente atrelada ao uso do produto anunciado, o 

que leva a telespectadora a desejar o produto, para fazer parte do mesmo mundo que 

aquelas. Portanto, aqui, em Renew, também é vendida uma ideologia, que é pautada nos 

padrões de beleza, na valorização do lado físico em detrimento do emocional – que, 

como fica claro a partir da análise das peças, depende do aspecto físico para permanecer 

bem – no imediatismo da venda e na promessa de eficácia de seus produtos. No entanto, 

o produto, em Renew, também é muito “marcado”, tornando muito mais “fácil” e 

automática essa relação “condição das modelos versus uso dos produtos Renew”. 

 

 

Figura 51 

 

 A imagem seguinte42 àquela da anunciação da tecnologia utilizada no produto 

Renew Platinum aproveita-se de um jogo de imagens computadorizadas para relacionar 

a pele da atriz Jacqueline Bisset à “revolucionária tecnologia paxillium”, como se ela 

sofresse os efeitos benéficos de tamanha tecnologia contida no creme anti-idade Renew 

Platinum. É nesse ponto em que se pode, também, visualizar com mais clareza o que foi 

dito acima: os produtos, nas peças publicitárias televisivas de Renew aqui analisadas, 

são realmente colocados em cena e, mais do que isso, em ação, o que fica claro nesse 

momento em que há a simulação da ação do produto veiculado. Ou seja, em Chronos 

                                                           
42 Figura 52. 
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essa referência explícita ao produto ocorre com uma intensidade muito menor do que 

em Renew. Tratam-se, apenas, de estratégias discursivas distintas.  

 

 

Figura 52 

 

 Ao se dar continuidade ao comercial, a sequência de imagens apresenta mais 

uma maneira de apelo da marca à compra do produto, a partir da apresentação da atriz 

Jacqueline Bisset, que toca o seu rosto, de maneira a chamar a atenção da telespectadora 

tanto para sua beleza, quanto para a condição de sua pele43. O texto do comercial diz: 

“A pele parece mais jovem, firme, definida. Recupera o contorno do rosto.”. Ela posa 

para a câmera que a fotografa, enquanto a câmera do comercial, “os olhos do 

telespectador – e da marca –”, foca no seu rosto, que se ilumina pelo flash da 

fotografia44. Suas beleza e sedução chamam a atenção da telespectadora e a convidam a 

ter suas mesmas características. 

 

                                                           
43 Figura 53. 
44 Figura 54. 
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Figura 53 

 

 

Figura 54 

 

 Além disso, junto à imagem de Jacqueline Bisset, que permanece posando, uma 

informação escrita chama a atenção: “82%* observaram contornos definidos.”. O 

asterisco leva-nos a uma pequena e ilegível nota de rodapé, como é possível notar na 

figura 55. 
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Figura 55 

 

 As imagens seguintes vêm para finalizar o comercial e reforçar ainda mais a 

imagem do produto, como normalmente ocorre em Avon Renew. A narradora da peça 

diz: “Renew Platinum faz isso. E só a Avon tem. Renew, o anti-idade preferido do 

Brasil.”. Primeiramente, é colocada a embalagem do produto sobre um fundo preto e 

roxo, que é a cor dela45. Nessa cena, o produto é personificado como um astro, pois 

recebe os flashes das fotografias, como se estivesse “desfilando no tapete vermelho”. 

Por um momento, ele toma o lugar da atriz e, com um jogo de luzes, ganha a cena. 

Depois disso, Jacqueline Bisset aparece novamente ao fundo da cena46 e, desfocado, à 

sua frente, um ventilador é responsável por fazer seus cabelos se esvoaçarem, o que 

garante muito mais sensualidade à pose que a atriz faz. Essa imagem aparece 

exatamente no momento em que a voz feminina diz “E só a Avon tem.”, o que traz uma 

dupla aparição da marca, tanto na fala quanto no texto escrito que aparece em primeiro 

plano, “sobre” Jacqueline Bisset. 

 

                                                           
45 Figura 56. 
46 Figura 57. 
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Figura 56 

 

 

Figura 57 

 

A imagem seguinte traz a mesma contradição encontrada na peça publicitária 

televisiva Avon Renew Reversalist, em que o foco inicial da propaganda é destinado ao 

corpo da modelo, quando a câmera rapidamente sobe até o seu rosto. Nesse momento, 

há uma cena, aproximadamente meio segundo de foco nas pernas de Jacqueline Bisset, 

que entrelaça os dedos das mãos, pousando-as sobre o joelho47.  É de se questionar o 

motivo de Avon para trazer, mesmo que por uma fração de minuto, o foco a uma parte 

do corpo da atriz. Como já mencionado neste relatório, a Avon se utiliza de um discurso 

que valoriza a beleza acima de tudo. As modelos, em suas peças publicitárias 

televisivas, são colocadas como moldes ideais de beleza, como modelos a serem 

                                                           
47 Figura 58. 
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seguidos pelas telespectadoras. Como? Consumindo o produto anunciado. Assim sendo, 

essa e outras cenas de ênfase ao corpo, bem como ao rosto e olhar das modelos nada 

mais são do que mais uma forma de intimar a telespectadora e enfatizar, impor um 

modelo físico e comportamental, considerado ideal segundo a sociedade 

contemporânea. 

 

 

Figura 58 

 

Depois disso, a narradora diz “Renew, o anti-idade preferido do Brasil.”, 

enquanto Jacqueline Bisset encara e sorri para a telespectadora ao lado do mesmo texto, 

escrito em cena48, de maneira a confirmar a informação dita.  

 

 

Figura 59 

                                                           
48 Figuras 59 e 60. 
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Figura 60 

 

 Como é comum nas peças publicitárias televisivas de Renew, o encerramento se 

dá com o popular “Você quer? Agora você pode.”, aqui entoado pela voz que representa 

a de Jacqueline Bisset, além de ser acompanhado pelas imagens, em que a atriz 

primeiramente aparece séria, quando entoa a pergunta49, e depois sorri, quando a 

responde50. Depois disso, dá lugar à narradora do comercial, que diz: “Fale com uma 

revendedora Avon e peça Renew Platinum.”, enquanto as imagens mostram o catálogo 

Avon com os produtos Renew Platinum na capa e, ao lado dele, telefone e site da 

empresa51. 

 Novamente, a Avon se utiliza dos verbos no imperativo, maneira por meio da 

qual desperta, na telespectadora, a sensação de que tem a “necessidade” de procurar 

uma revendedora dos produtos da marca. Atrelado aos outros artifícios usados pela 

empresa, o uso dos verbos no imperativo apenas vem significar, mais uma vez, o 

discurso imediatista da marca, que não mascara sua intenção de venda, e deixa 

explícitos os meios pelos quais a concretiza. Junto de seus produtos, vende também uma 

ideologia, uma espécie de conjunto de crenças, que não são mais do que reflexo e 

refração da ideologia de seu público-alvo. Dessa maneira, Avon conquista seu público, a 

partir do momento em que diz pensar o mesmo que ele, ou seja, quando reforça os laços 

de proximidade e inclui a necessidade de uso dos produtos da marca.   

 
                                                           
49 Figura 61. 
50 Figura 62. 
51 Figura 63. 
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Figura 61 

 

 

Figura 62 

 

 

Figura 63 
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 Avon finaliza essa peça publicitária televisiva com Jacqueline Bisset fazendo um 

“V” com os braços, de maneira a substituir a letra “v” do nome “Avon”52.  

 

 

Figura 64 

 

Essa seria mais uma tentativa de conquistar seu público-alvo, isto é, ao se 

apresentar uma atriz renomada, bonita, poderosa e sexy, que afirma, implicitamente, 

usar os produtos Avon, e os relaciona a tudo de bom e positivo que pode haver e que já 

houve em sua vida de sucesso. Dessa maneira, Avon instiga suas telespectadoras a 

quererem ser como Jacqueline Bisset, ou seja, a serem bonitas, dentro dos padrões 

contemporâneos de beleza, poderosas, decididas, seguras de si mesmas, o que só pode 

ser conquistado, de acordo com a peça publicitárias televisiva analisada, a partir do uso 

dos produtos veiculados. 

                                                           
52 Figura 64. 
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3.6. Natura Chronos 70+ 

 

A peça publicitária televisiva Natura Chronos 70+53 tem por objetivo apresentar 

produtos destinados ao tratamento da pele de mulheres pertencentes à faixa etária a 

partir dos setenta (70) anos, já que esse é o último produto antissinais trazido pela linha 

Chronos (isto é, não há, na linha, produtos para faixas etárias superiores a essa). Um 

ponto, na peça, torna-se muito interessante e nos chama a atenção: a voz masculina que 

a narra desde seu início aparenta um tom “doce” e delicado, mas, ainda mais intrigante é 

o texto falado, completamente discrepante daquele que é dito na peça publicitária 

televisiva de Avon acima analisada. O texto completo do comercial diz:  

 

A história da mulher de setenta é a história de uma grande mulher. 
Sempre quis mais. Mais liberdade. Mais dona de si. Desafiou seu 
tempo. Inovou o jeito de ser e de se ver. E ainda tem muito para 
conquistar. A mulher de setenta inventou a mulher de hoje. Natura 

Chronos 70+. Agora, tem um para a sua história.  
 

Enquanto o texto é dito, diversas mulheres são apresentadas, seguindo o mesmo 

padrão da primeira peça publicitária televisiva de Natura Chronos aqui analisada, com 

seus nomes e idades divulgados. O que chama a atenção no texto é o jogo de sentidos 

feito com a expressão “a mulher de setenta”. As duas possibilidades (a de se tratar da 

mulher com idade entre setenta [70] e setenta e nove [79] anos e a de se tratar da mulher 

da década de 1970) se misturam. A grande “sacada” dessa peça publicitária é, 

exatamente, esse jogo, que traz à tona diversos acontecimentos que envolveram as 

mulheres nos anos setenta.  

Com a Revolução Industrial iniciada no século XVIII, surgiram diversas 

mudanças no que diz respeito aos métodos de produção da época, incluindo o 

surgimento de maquinário e o crescimento do uso da energia a vapor. Mas outras 

mudanças que excederam o âmbito industrial também merecem destaque. Com a 

ampliação do mercado de trabalho, as mulheres passaram a ter oportunidades de 

emprego (mesmo que com salários extremamente baixos e inferiores aos dos homens) 

nas fábricas, o que as faz deixar de exercer apenas a função de donas de casa. Além 

disso, como os homens eram alistados para participar da Segunda Guerra Mundial, as 

mulheres tornaram-se a mão de obra substituta à dos homens, além de passarem a 

                                                           
53 Segue o link de acesso à peça mencionada: http://www.youtube.com/watch?v=Vs7S8W00-Rg. 
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assumir o posto de chefes de suas famílias. É claro que, quando os homens retornaram 

da guerra, muitos conflitos surgiram diante do “novo” lugar da mulher na sociedade, 

uma vez que as mulheres “deveriam” voltar a trabalhar em casa, cuidar dos filhos, 

cozinhar e, quando muito, exercer alguns trabalhos artesanais. 

As manifestações feministas realizadas da década de 1970 tiveram um grande 

incentivo. Em 1968, ocorreu, na cidade de Atlanta, Estados Unidos, um famoso protesto 

conhecido como “Bra-Burning”, ou “Queima dos Sutiãs”, em português, em que cerca 

de quatrocentas (400) mulheres, ativistas do Women’s Liberation Movement, 

aproveitaram-se do concurso Miss America e jogaram, no local, diversos objetos que 

representavam a “ditatorial” beleza feminina, como sutiãs, espartilhos, sapatos de salto 

alto, maquiagens, cintas, etc. Os objetos não foram queimados, mas a mídia atribuiu 

esse nome ao movimento, devido ao seu caráter considerado “incendiário”. A intenção 

das manifestantes era protestar contra a exploração comercial das mulheres e a visão 

opressiva que existia sobre elas. 

A partir de 1970, portanto, diversas reivindicações feministas ocorreram. As 

mulheres que têm aproximadamente setenta (70) hoje, nasceram por volta de 1940, ou 

seja, em 1970, tinham idades em torno de trinta (30) anos. Isso quer dizer que foram 

essas as mulheres que participaram da onda de movimentos reivindicatórios que 

ocorreram tanto no Brasil quanto no exterior. Natura Chronos, então, ao dizer “a 

mulher de setenta”, fala sobre a mulher de setenta (70) anos de hoje, que foi também 

aquela mulher que participou das manifestações nos anos setenta (70). Ao trazer à tona, 

em sua peça publicitária televisiva, os acontecimentos que envolveram as mulheres e 

sua luta contra a opressão, Chronos estabelece, com eles, uma situação dialógica, 

questiona-os, renova-os e lhes dá novos significados, isto é, uma nova forma de lhes 

enxergar. Como é dito pela marca, “a mulher de setenta inventou a mulher de hoje”, ou 

seja, se essas mulheres não tivessem passado por tudo o que passaram, muitas 

conquistas e direitos não teriam sido possíveis.  

Chronos, então, enriquece o seu discurso “defensor da liberdade” ao colocar nele 

traços de acontecimentos passados que foram tão importantes para a construção da 

sociedade atual. Há uma mescla do discurso feminista na peça publicitária de Chronos, 

que diz reconhecer o valor da mulher enquanto cidadã, que lutou por seus direitos. A 

partir do momento em que “se apropria” desse discurso, Chronos o reinventa, ele ganha 

uma nova “roupagem”, pois a ele são ligadas as crenças da empresa. Segundo Bakhtin, 
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Os enunciados não são indiferentes uns aos outros, nem auto-
suficientes; são mutuamente conscientes e refletem um ao outro. Cada 
enunciado é pleno de ecos e reverberações de outros enunciados, com 
os quais se relaciona pela comunhão da esfera da comunicação verbal 
(...) Cada enunciado refuta, confirma, complementa e depende dos 
outros; pressupõe que já são conhecidos, e de alguma forma os leva 
em conta. (1997, p. 61). 

 

 Isso quer dizer que os enunciados de Chronos refletem e refratam outros 

anteriores, e serão refletidos e refratados por enunciados futuros, o que caracteriza uma 

situação dialógica, como é compreendida por Bakhtin, de enunciados em embate, a 

digladiar-se. Seu discurso se apropria de outros, de maneira a estabelecer diálogo com 

eles, e recriá-los a partir de uma nova ótica. 

A peça publicitária televisiva Natura Chronos 70+ inicia-se com uma música 

calma, instrumental, e uma imagem clara dá origem ao logotipo da Natura, que aparece 

girando em cena54. Aos poucos, a imagem fica transparente e permite, à telespectadora, 

que veja o que tem por trás dela. Isso pode estar atrelado à imagem transparente que a 

Natura tenta passar aos seus consumidores. Por isso, ela faz uso de efeitos 

computadorizados que emitam, ao telespectador, a mesma sensação de empresa limpa, 

verdadeira, transparente e sincera. 

 

Figura 65 

                                                           
54 Figura 65. 
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Aos poucos, forma-se a imagem do rosto de uma mulher que sorri por trás do 

logotipo da marca, que está se “esvaindo” 55. Nesse momento, o texto do comercial 

começa a ser narrado, e as imagens se encaixam com ele e o complementam. Quando o 

texto diz “grande mulher”, a primeira mulher, que já tem seus nome e idade revelados (é 

a Irléa, de setenta e oito [78] anos), ergue um pouco a cabeça, como se estivesse 

lisonjeada pelo elogio e assumisse a posição de “grande mulher” 56. 

 

 

    Figura 66 

 

                                                           
55 Figura 66. 
56 Figura 67. 
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    Figura 67 

  

 Conforme o texto do comercial é falado, ele se encaixa com as imagens das 

mulheres que são mostradas. Todas elas têm seus nomes e idades mencionados, como é 

comum ocorrer nas peças publicitárias televisivas de Natura Chronos, especialmente 

nas que são aqui analisadas. Entende-se que a Natura pretende, com sua publicidade, 

cada vez mais mostrar ao seu público-alvo que ela defende os mesmos “princípios” que 

ele. Dessa maneira, seu discurso soa-lhe verdadeiro e comum, próximo. É assim que se 

dá a conquista do telespectador por parte das marcas: seus discursos ideológicos 

correspondem com os discursos ideológicos de seus públicos-alvo. É por isso que as 

duas marcas possuem estratégias discursivas tão distintas: seu público-alvo não é o 

mesmo. Cada uma pretende atingir uma fatia da sociedade, e, mais do que isso, uma 

fatia com determinado modo de pensar (isto é, ideologia). 

Isso justifica a eficácia dos dois estilos de peças publicitárias (pois, se não 

fossem eficazes, deixariam de circular no meio midiático, o que não ocorre; os perfis e 

os estilos das peças publicitárias televisivas de Natura Chronos e Avon Renew 

permanecem os mesmos há um bom tempo): elas não buscam atingir o mesmo público, 

pois seria praticamente inaceitável se buscassem, e conseguissem, mesmo que possuam 

discursos tão discrepantes um do outro.  
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A próxima mulher a ser apresentada é Ligia, de setenta (70) anos57. Com sua 

imagem, coincide o texto “Sempre quis mais.”. Ela sorri para a câmera e a paisagem 

desfocada atrás dela é verde, aparentemente uma paisagem arbórea, o que remete, 

inevitavelmente, ao discurso sustentável de Natura, que, de uma forma ou de outra, está 

sempre presente em grande parte de sua publicidade, mesmo que, em si, o produto 

veiculado não tenha nenhuma relação explícita com a natureza e sua preservação.  

 

 

    Figura 68 

 

 Depois de Ligia, aparece em cena Maria Célia, de setenta e três (73) anos58. Ela 

aparenta ser uma senhora jovem, despojada e moderna. Propositalmente, o trecho do 

texto, que é dito pelo narrador, que coincide com sua imagem é “Mais liberdade. Mais 

dona de si.”. Logo após Maria Célia, Themis, também de setenta e três (73) anos59, 

posa, aparentemente com a mão na cintura (aparentemente, pois a câmera só filma as 

mulheres, quando sozinhas, do colo para cima) ao mesmo tempo em que sorri para 

câmera, com ares de mulher segura. O texto que coincide com sua imagem é uma parte 

de “Mais dona de si.” e “Desafiou seu tempo.”. 

                                                           
57 Figura 68. 
58 Figura 69. 
59 Figura 70. 
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    Figura 69 

 

 

    Figura 70 
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Após terem sido apresentadas essas quatro (4) mulheres, as três (3) últimas 

aparecem em uma cena que esbanja espontaneidade. Elas são “flagradas” abraçadas, 

enquanto riem com expressões bastante alegres60. Nesse momento, o narrado diz 

“Inovou o jeito de ser.”. O ambiente, novamente, remete ao verde, à natureza. Notam-se 

grandes diferenças entre as peças publicitárias televisivas de Chronos e Renew. 

Chronos, com se pode notar pelas análises aqui apresentadas, utiliza-se de um discurso 

que soa mais verdadeiro, lembra o real, as experiências vividas por qualquer pessoa. Já 

Renew, ao apresentar modelos e atrizes em suas peças publicitárias, enfatiza e mostra 

valorizar um discurso idealista e repressor, que busca, nitidamente, formatar a sociedade 

feminina segundo princípios de exaltação da beleza e do comportamento considerados 

“ideais” (a beleza contemporânea, de corpos magros e cabelos lisos, a postura segura e a 

expressão de poder), segundo o que dizem as grandes marcas e revistas. 

Com esse discurso, Chronos pretende atingir um público “engajado”, 

preocupado com a sociedade. Teoricamente, um público que reflete sobre os problemas 

enfrentados atualmente, e que compreende que, hoje, somos evoluídos o suficiente para 

excluirmos os padrões e manter a ética no modo de agir. Chronos “conversa” com quem 

se preocupa com o meio ambiente, com quem admira tudo o que é natural, ou pelo 

menos soa natural. Por isso, suas peças publicitárias são aparentemente limpas, claras, 

“simples”, transmitem segurança, respeito ao consumidor, sensação de verdade na 

informação veiculada. Aparentemente, Chronos respeita as diferenças nos modos de 

agir e de pensar das pessoas, além de valorizar as diversidades, e até estimular sua 

manifestação.  

Por outro lado, Renew busca atingir classes econômicas inferiores às que busca 

atingir Chronos, além de focar em um público despreocupado, interessado, 

principalmente, em comprar um produto que prometa tudo o que ele procura encontrar. 

O público ideal de Renew é um público deslumbrado com a sociedade contemporânea, 

que dá valor e importância aos modelos e que quer fazer parte desse sistema capitalista 

inconsequente. A questão ambiental sequer é mencionada ou feita a ela qualquer alusão, 

nas peças publicitárias televisivas aqui analisadas. É por isso que, em suas propagandas, 

Renew se preocupa em exaltar o físico das modelos e atrizes, e não suas atitudes no dia-

a-dia, até porque, nas peças, o cenário não é real e as mulheres que as encenam não 

passam por momentos “normais”, “comuns”, mas por momentos de fama, em que são o 

                                                           
60 Figura 71. 
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centro das atenções dentro de um estúdio. Consequentemente, é essa ideologia de 

exaltação da fama e do sucesso que busca e em que acredita seu público.   

 

 

    Figura 71 

 

Depois da cena em que aparecem Maria Célia, Ligia e Themis juntas, outra 

mulher é apresentada à telespectadora. É Margarida, de setenta e um (71) anos. Quando 

ela aparece, o texto do narrador diz “E de se ver.” (em complemento a “Inovou o jeito 

de ser.”). Nessa cena, Margarida tem o olhar um pouco voltado para cima, como se 

refletisse tudo o que já viveu, e como se sua vida lhe viesse como um filme. Como se 

completasse o texto dito pelo narrador, ela parece pensar em como a mulher era vista 

em seu tempo, e como é vista agora61. Margarida é negra, esse é um fato que não pode 

ser desconsiderado. Ela é a única negra dessa peça publicitária televisiva, e a próxima 

cena desperta uma outra reflexão.  

Margarida aparece, na cena seguinte, mais próxima da câmera e olhando para 

ela62. O narrador diz “E ainda tem muito para conquistar.” e pode-se notar, nela, uma 

discreta ascendida com a cabeça, como se confirmasse e concordasse com o que é dito. 

Esse momento não diz respeito apenas ao que as mulheres já conquistaram, mas fala 
                                                           
61 Figura 72. 
62 Figura 73. 
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também sobre os negros. Fica nítida a apologia a e o diálogo com o que eles já 

conquistaram e ainda conquistarão. Percebe-se como a propaganda de Chronos trata de 

diversos temas “em um só”. Dessa maneira, a marca tenta agradar e abarcar cada vez 

mais pessoas dentro dos “limites” de seu público-alvo, ao mesmo tempo em que trata de 

forma “descompromissada” de temas que ainda são tão polêmicos hoje em dia.  

 

 

    Figura 72 
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    Figura 73 

 

Depois disso, aparece em cena Yolanda, de setenta e dois (72) anos. Enquanto 

ela sorri em um fundo que remete à natureza63, o texto diz: “A mulher de setenta...”. 

 

                                                           
63 Figura 74. 
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    Figura 74 

 

O texto prossegue com “... inventou a mulher de hoje”, enquanto traz à cena 

Catharina, de setenta (70) anos que, como as outras, sorri para a câmera64. 

 

                                                           
64 Figura 75. 
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    Figura 75 

 

Depois disso, finalmente o produto anunciado é apresentado em imagem. Sua 

embalagem gira até ficar completamente virada para frente65, em uma cena clara e 

“limpa”, que convida o telespectador a usá-lo, enquanto o narrador da peça publicitária 

televisiva diz: “Natura Chronos 70+. Agora, tem um para a sua história.”. 

                                                           
65 Figura 76. 
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    Figura 76 

 

 

    Figura 77 
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Nesse momento, o plano de fundo claro proporciona destaque à embalagem do 

produto. Com o prosseguir do vídeo, a marca “Chronos”, como está escrita na 

embalagem, é projetada para fora dela, o que resulta no final da propaganda66.

                                                           
66 Figura 77. 
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Considerações finais 

 

Neste capítulo, far-se-á uma breve reflexão acerca das conclusões conquistadas 

por meio do tempo de análise desprendido aos discursos das marcas, o qual se reflete 

neste Relatório Parcial. 

Como vimos por meio das peças publicitárias televisivas de Avon Renew aqui 

analisadas, a empresa toma conta de um discurso extremamente repressor e machista, 

que tem como pretensão formatar a sociedade feminina contemporânea, traços 

perceptíveis graças às estratégias discursivas utilizadas pela marca, como a veiculação, 

em suas propagandas, de mulheres como modelos de perfeição física e psicológica 

(segundo os moldes contemporâneos de beleza e comportamento), a exaltação de seus 

corpos e de sua sensualidade, os verbos no imperativo que, de maneira explícita 

induzem e quase obrigam as telespectadoras a tornarem-se também clientes. 

Por outro lado, como foi possível notar a partir das análises das peças 

publicitárias televisivas selecionadas e também a partir dos relatos sobre a visita 

realizada à fábrica da empresa, Natura Chronos apropria-se de um discurso de suposta 

valorização da vida, das diversas formas de expressão da identidade, da informação 

verdadeira e honesta acima de qualquer intenção de venda. Dessa maneira caracteriza-se 

o discurso da marca, de maneira geral, que valoriza a vida, a felicidade e o bem-estar. 

 

Os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da ciência, da 
arte e da religião cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano, 
exercem por sua vez sobre esta, em retorno, uma forte influência e dão 
assim normalmente o tom a essa ideologia. Mas, ao mesmo tempo, 
esses produtos ideológicos constituídos conservam constantemente um 
elo orgânico vivo com a ideologia do cotidiano; alimentam-se de sua 
seiva, pois, fora dela, morrem, assim como morrem, por exemplo, a 
obra literária acabada ou a ideia cognitiva se não são submetidas a 
uma avaliação crítica viva. Ora, essa avaliação crítica, que é a única 
razão de ser de toda produção ideológica, opera-se na língua da 
ideologia do cotidiano. Esta coloca a obra numa situação social 
determinada. A obra estabelece assim vínculos com o conteúdo total 
da consciência dos indivíduos receptores e só é apreendida no 
contexto dessa consciência que lhe é contemporânea. A obra é 
interpretada no espírito desse conteúdo da consciência (dos indivíduos 
receptores) e recebe dela uma nova luz. É nisso que reside a vida da 
obra ideológica. Em casa época de sua existência histórica, a obra é 
levada a estabelecer contatos estreitos com a ideologia cambiante do 
cotidiano, a impregnar-se dela, a alimentar-se da seiva nova secretada. 
É apenas na medida em que a obra é capaz de estabelecer um tal 
vínculo orgânico e ininterrupto com a ideologia do cotidiano de uma 
determinada época, que ela é capaz de viver nesta época (é claro, nos 



85 
 

limites de um grupo social determinado). Rompido esse vínculo, ela 
cessa de existir, pois deixa de ser apreendida como ideologicamente 
significante. (BAKHTIN, 2006, p. 121-2). 

 

Conforme já foi dito, ambas as marcas possuem diferentes públicos-alvo, o que 

justifica a boa aceitação de suas peças publicitárias televisivas, as quais se destinam a 

mulheres de mesma faixa etária, apenas com a variação das classes sociais a que 

pertencem. Essa variação “encarrega-se” de diferenças tão explícitas nos discursos das 

marcas, uma vez que “A situação e os participantes mais imediatos determinam a forma 

e o estilo ocasionais da enunciação” (BAKHTIN, 2006, p. 116). 
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Descrição das atividades  

 

Nesta seção, serão descritas as atividades realizadas, no que diz respeito a esta 

pesquisa, até o presente momento pela beneficiária, sob a supervisão de sua orientadora, 

bem como as atividades a serem realizadas até o período final de vigência da bolsa. 

Devido ao fato de a proposta ter sido aprovada pela FAPESP e, consequentemente, a 

pesquisa iniciada oficialmente, em Novembro/2013, a beneficiária ainda não possui 

participação em eventos nesse primeiro semestre de vigência da bolsa, uma vez que se 

tratou de um período conturbado passado pela FCL UNESP/Assis, em que a 

universidade tentava recuperar o tempo em que suas atividades estiveram paralisadas, 

devido ao longo período de greve enfrentado pela mesma.  

No entanto, a beneficiária já possui experiência no que diz respeito à 

participação em eventos, uma vez que, desde o seu primeiro ano no curso, apresenta 

trabalhos em congressos e simpósios na área de Análise do Discurso. Além disso, no 

segundo semestre de vigência da bolsa concedida pela FAPESP, a beneficiária 

compromete-se a participar ativamente dos mesmos.  

 

Atividades realizadas 

 

1. Primeiro Bimestre: Embasamento teórico e historicização do corpus;  

2. Segundo Bimestre: Continuação do embasamento teórico, pesquisa contextual 

sobre as propagandas das empresas Avon e Natura e início das análises do 

corpus;  

3. Terceiro Bimestre: Embasamento teórico, análise parcial do corpus, elaboração e 

entrega do Relatório Científico de Progresso à FAPESP; 

 

Etapas 1º Bim 2º Bim 3º Bim 

    
Embasamento teórico X X X 
Contextualização X X  
Análise do corpus  X X 
Relatório Parcial   X 
Relatório Final    
Eventos    
GED X X X 
Orientação X X X 
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Atividades a serem realizadas 

 

1. Quarto Bimestre: Embasamento teórico, análise das peças publicitárias 

televisivas escolhidas como corpus desta pesquisa de maneira dialógica;  

2. Quinto Bimestre: Reflexão acerca da construção das imagens das marcas Avon e 

Natura, veiculadas nas peças publicitárias televisivas analisadas;  

3. Sexto Bimestre: Elaboração e entrega do Relatório Científico Final à FAPESP. 

 

Etapas 4º Bim 5º Bim 6º Bim 

    
Embasamento teórico X X X 
Contextualização    
Análise do corpus X X X 
Relatório Parcial    
Relatório Final   X 
Eventos X X  
GED X X X 
Orientação X X X 

 


