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RESUMO 
 
O artigo traz alguns dos resultados da nossa dissertação de mestrado, em que buscamos 
investigar narrativas de consultoras no projeto Memória das Comunidades Natura. 
Localizada em museu virtual, a iniciativa se apresenta como focada na preservação das 
histórias de vida, embora se trate de estratégia de publicização da Natura, em que há a 
busca de aproximação e criação de vínculos entre enunciador e enunciatário por meio das 
histórias. Com abordagem qualitativa ancorada na Análise de Discurso de linha francesa, 
apresentamos aqui o estudo de uma das narrativas a fim de ilustrar como as lembranças 
pessoais se fundem ao universo da marca e reforçam o discurso da Natura. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  comunicação e consumo; narrativas; mulher; Natura; Museu da 
Pessoa. 
 
 
Introdução 

 

Na atualidade, construir e contar histórias que associem pessoas e fatos comuns a 

marcas tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada na comunicação das empresas, 

visando à criação de uma relação forte com os seus consumidores. Buscando uma 

aproximação baseada no efeito de real, no afeto e na consequente identificação do 

enunciador com o enunciatário, desenvolvem-se narrativas que se orientam para o consumo 

dos produtos e do discurso das corporações. Some-se a isso o interesse que a memória tem 

alcançado nos últimos tempos, inclusive na internet, pois “hoje em dia, cada vez mais as 

pessoas percebem a importância de terem suas próprias histórias como tema e como essa 

construção de vínculos é importante para a própria auto-estima”  (OLIVEIRA, 2009, p.2). 

Em consonância com essa valorização do passado e das histórias, a Memória das 

Comunidades Natura, objeto do nosso estudo, situa-se no Museu da Pessoa, portal definido 

como museu virtual que busca resgatar e preservar histórias de vida, construindo uma rede 

de memórias de pessoas comuns. Nesse espaço, respaldados pela reconhecida marca e 

protegidos pelo sentido de comunidade, os colaboradores, consultores, promotores, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade - Epistemologia e Linguagem do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestra em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM/SP, email: silviagdantas@gmail.com 
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fornecedores e consumidores da Natura apresentam seus depoimentos, associando sua 

trajetória de vida à marca. Eles evocam a memória, reinventam o ato de contar histórias e 

falar de si, trazem relatos pessoais sobre lembranças da infância, família, trabalho, 

momentos de alegrias, de dificuldades e de superação. Em meio a tudo isso, a marca surge 

na fala das depoentes, entremeadas por lembranças e sugestões de consumo dos produtos. 

Com abordagem qualitativa amparada pela teoria da Análise de Discurso de linha francesa, 

a pesquisa que serviu de ponto de partida para este artigo investiga o discurso de sujeitos 

enquanto trabalhadores que assumem a voz da empresa em meio às memórias pessoais. 

Elencamos como foco de investigação as narrativas femininas de consultoras, visto que elas 

constituem a grande força de venda da marca, correspondendo a mais de 400 mil 

revendedoras autônomas, que comercializam diretamente o produto com os clientes e não 

possuem vínculo empregatício com a empresa. 

 

Discurso e publicização 

 

Compreender a discursividade na Memória das Comunidades Natura nos exige 

partir da materialidade da linguagem, ou seja, das narrativas do portal, para buscar entender 

os significados que emergem das “histórias de vida”. Precisamos ressaltar que, na medida 

em que as consultoras são escolhidas pela empresa, o discurso passa a ser autorizado, de 

forma que temos, assim, o “discurso competente”, tomado como verdadeiro e legitimador 

de prescrições e apropriações do discurso marcário, pois “não é qualquer um que pode dizer 

a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância” (CHAUÍ, 

2007, p.19). O lugar de fala, a comunidade Natura, emerge como lugar de respaldo da 

marca, tendo em vista que o discurso está sempre associado às condições específicas de 

troca comunicacional em que ocorre, de forma que pode ser comparado a “um palco, com 

suas restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas 

sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico” (CHARAUDEAU, 2006, p.67). 

Na comunidade, percebemos uma busca pelo sentido de veracidade ao apresentar 

consultoras e colaboradores como porta-vozes, em um cenário diverso do que seria se a 

própria empresa, por meio do seu departamento de comunicação, apresentasse conceitos e 

visões da corporação, como se dá no site corporativo. 

Além de situar-se em um museu virtual – que gera o sentido de historicidade –, as 

“histórias de vida” apresentam um ethos discursivo específico, ou ainda variados ethé, que 
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devemos levar em conta, visto que “a fé em um discurso, a possibilidade de que os sujeitos 

nele se reconheçam presume que ele esteja associado a uma certa voz (que preferimos 

chamar de tom)”, pois “o que é dito e o tom com que é dito são igualmente importantes e 

inseparáveis” (MAINGUENEAU, 1997, p.46). Embora não explícito, o ethos (ou tom) 

pode ser revelado pelo modo de expressão e, juntamente com o conteúdo, é responsável 

pela construção de sentido, de maneira que a forma de dizer associa-se a uma maneira de 

ser do enunciador. De fato, o tom tem a função de comprovar o que é dito, já que pela 

enunciação, ele encarna o seu conteúdo. “O ethos não age no primeiro plano, mas de forma 

lateral. Ele implica uma experiência sensível do discurso, mobiliza a afetividade do 

destinatário” (MAINGUENEAU, 2008b, p.57). 

Nos depoimentos da Memória das Comunidades Natura, podemos perceber, em 

uma visão mais geral, a existência de um ethos memorialista quando as consultoras 

apresentam lembranças e detalhes históricos, que dá lugar a um ethos publicitário na 

medida em que elas começam a falar sobre a atividade junto à Natura. A esse respeito, 

ponderamos que esses depoimentos remetem ao gênero “histórias de vida”, no entanto, não 

devem ser considerados como tais no sentido estrito3. De fato, ao serem apropriadas por 

uma estratégia comunicacional, as narrativas surgem como publicização da marca Natura, 

já que o discurso é construído com pano de fundo corporativo, implicando numa edição de 

acontecimentos e experiências pessoais, aliados a apreciações sobre a corporação e seus 

produtos, que interessam à Natura e que transmitem a imagem desejada de consultoras bem 

sucedidas. 

A presença em um museu virtual focado na preservação das memórias, somado ao 

declarado objetivo da comunidade de resguardar as histórias das suas consultoras, já 

proporciona um imaginário a respeito desse gênero e do ethos memorialista. Dessa forma, 

“o simples fato de um texto pertencer a um gênero de discurso ou a certo posicionamento 

ideológico induz expectativas em matéria de ethos” (MAINGUENEAU, 2008b, p.60). 

Sendo assim, mesmo não pertencendo a esse gênero, mas procurando se aproximar dele, as 

narrativas fazem parte dessa formação ideológica, que acarreta um certo tom para o 

discurso. Nessa comunidade, presume-se a enunciação de histórias de vida. No entanto, o 

ethos inicial memorialista das narrativas não se sustenta, afastando-se do modelo 

preestabelecido de história de vida e aproximando-se bastante do discurso corporativo. 

                                                 
3 Em razão disso, ao nos referirmos especificamente às histórias de vida das consultoras, presentes nessa 
comunidade, utilizamos o termo entre aspas. 
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Nesse ponto, atentamos para a relação entre comunicação e consumo, pois, nessa 

comunidade, os depoimentos evidenciam o consumo dos discursos da Natura, o que revela 

uma marca da contemporaneidade, em que o conteúdo simbólico das empresas é 

consumido, ainda que não haja a aquisição dos produtos. Nas narrativas, também há a 

publicização a respeito de produtos e ações sociais da empresa, que se misturam ao 

conteúdo de lembranças e acontecimentos do cotidiano das consultoras. 

Entendida aqui como processo que ultrapassa o formato industrial da publicidade e 

corresponde a uma transmutação da comunicação da marca para outros suportes em 

formatos diferentes, a publicização está ligada ao “efeito de turvação” apontado por 

Quessada (2003). Esse autor defende que se tornou difícil perceber as fronteiras entre 

conteúdo publicitário e o não-publicitário, entre comunicação e informação, entre o que tem 

ou não função comercial. Para ele, essa opacidade dos limites faz com que a publicidade 

transborde sobre o cotidiano e seu discurso seja assimilado com um sentido de comunhão, 

como uma maneira de manter o senso comum na sociedade, o que evoca o caráter político 

que ela conquistou. 

Vemos, assim, o consumo invadir a novela, um cantor exibir uma marca durante 

um show, de forma que entretenimento, informação e publicidade se confundem. A 

publicidade se ramifica e surge às vezes disfarçada, outras nem tanto. Carrascoza (2008) 

sugere o conceito de árvore e grama de Deleuze e Guattari para ilustrar como a publicidade 

alastra-se em todas as direções, como grama: sem hierarquia, de forma plural, com 

ramificações que geram outras ramas, diferentemente da árvore, que possui estrutura 

hierárquica, fixa e raiz profunda. Como explica o autor, sendo rizoma, a publicidade nos 

dias atuais apresenta características de conexão, multiplicidade e heterogeneidade, que “não 

tem mais uma raiz que possa ser cortada. Ela conecta uma haste a outra, espalha-se como os 

tubérculos, as trepadeiras, o capim, a relva” (CARRASCOZA, 2008, p.138-139). 

Para os profissionais da publicidade, surge um novo cenário ao qual eles precisam 

se adaptar. Segundo Casaqui (2010), o publicitário precisa encontrar novas formas de 

apresentar o discurso a fim de provocar a persuasão e obter “a vinculação de consumidores 

a marcas, a mercadorias, a corporações, sem que se assuma diretamente a dimensão 

pragmática do apelo à aquisição de produtos, ou que dissemine essa função em níveis de 

interlocução e contratos comunicacionais de outro plano” (CASAQUI, 2011, p.8). 

Este parece ser o objetivo da Memória das Comunidades Natura, em que há o 

intuito de vincular o conteúdo marcário aos afetos e memórias das consultoras, nessa fase 
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em que “a publicidade se imiscui em todos os interstícios da vida, inunda todos os 

continentes, apodera-se de todos os referenciais, tira partido de todos os registros [...] 

parece mais onipresente e intrusiva do que nunca” (LIPOVETSKY, 2007, p.177). Assim é 

que podemos associar a publicização ao rizoma, no sentido de que se espalha sem controle 

e sem fronteiras, dificultando a identificação e levando a comunicação de marcas a permear 

o imaginário entre informação e diversão. 

Como tentativa de ocultar esse teor publicitário e enfatizar o consumo das 

memórias e dos afetos, a Memória das Comunidades Natura também apresenta fotos das 

depoentes, numa função de ancoragem da história, ao representar um efeito de realidade 

(BARTHES, 2004) para a narração da experiência das consultoras, unindo lembranças 

pessoais, relatos e pensamentos sobre o trabalho, afetos e impressões sobre o consumo. 

Assim, as fotografias são parte importante, uma vez que identificam o indivíduo e 

produzem significados de proximidade, além do efeito de realidade. Em uma comunidade 

virtual como essa, localizada no universo da web repleto de histórias variadas, a 

apresentação da imagem junto ao depoimento parece conferir credibilidade e 

verossimilhança às histórias, pois, no dizer de Barthes, é prova do acontecimento: “sua 

realidade é a de ter estado aqui, pois há, em toda fotografia, a evidência sempre 

estarrecedora do isto aconteceu assim” (BARTHES, 1990, p.36).  

Ainda precisamos lembrar que, para o sujeito Natura, essa comunidade torna-se 

um espaço de destaque, na medida em que estar presente com sua narrativa adquire um 

caráter de premiação simbólica, já que o convite parte da empresa diante do desempenho da 

consultora. Nessa situação, tendo em vista o contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 

2006), as depoentes tendem a ponderar o discurso em função do lugar da sua fala, 

procedendo a um trabalho de gestão da memória no intuito de selecionar o que deve ser 

relatado e evitar o que pode ir de encontro aos interesses da corporação ou da imagem que 

se deseja construir. Além disso, a aparente valorização das vozes das consultoras, como 

forma de enaltecimento de seu papel, também possui função estratégica para a construção 

da imagem da empresa, que identifica nessas trabalhadoras a sua grande força de vendas, ao 

passo que também oculta ou dissimula a precariedade das condições do trabalho, já que elas 

não possuem vínculos empregatícios com a corporação. 
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A dominação masculina presente no discurso das consultoras 

 

Nesses depoimentos que se voltam a preservar a história de vida das consultoras, 

afloram variadas alusões aos papéis sociais femininos, seja como filha, esposa, mãe, 

profissional, dentre outros. Nesse sentido, apesar das transformações sociais e do inegável 

avanço feminino no mercado de trabalho ocorrido no último século, acarretando grandes 

mudanças nos âmbitos familiar e pessoal, e do orgulho com que as consultoras falam da 

atividade profissional, as narrativas analisadas apontam resquícios da dominação masculina, 

como podemos verificar, por exemplo, na permanência da responsabilidade feminina pelas 

tarefas domésticas; na demasiada relevância atribuída pelas mulheres ao casamento e na 

significativa quantidade de depoentes que informam abandonar os empregos fixos por 

exigência do marido ou com o nascimento dos filhos. Além disso, o destaque conferido à 

busca do “corpo perfeito” na contemporaneidade impressiona, e parece afetar muito mais as 

mulheres, que, valendo-se de todas as técnicas possíveis, continuam investindo tempo, 

dinheiro e energia na manutenção da aparência de juventude e beleza, como percebemos em 

muitos depoimentos. 

Em seu conhecido ensaio sobre a dominação masculina, Bourdieu (2010) analisa 

como a mulher incorpora, por meio de esquemas de percepção e avaliação dificilmente 

acessíveis à consciência, os princípios da visão dominante masculina que a leva a achar 

normal, ou mesmo natural, a ordem social tal como ela é. Isso se deve ao um longo trabalho 

de “socialização do biológico e de biologização do social” (2010, p.9), para o qual 

contribuem as instituições, como Família, Igreja, Escola e Estado, e também os homens 

com a violência simbólica, por ele definida como:  

Violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se 
exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e 
do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do 
reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. (BOURDIEU, 
2010, p.7-8) 

Segundo o autor, a dominação masculina envolve um sistema de estruturas 

duradouramente inscritas nas coisas e nos corpos sob a forma de predisposições, 

percepções, pensamentos e ações orientadas pela valorização do masculino e submissão do 

feminino. Busca-se, com isso, tornar a construção social naturalizada e não perceptível, em 

torno de uma clivagem entre os habitus feminino e masculino, que classifica todas as 

práticas e permeia todos os espaços sociais: família, universo escolar, mundo do trabalho, 
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universo burocrático e campo da mídia. Nesse ponto, faz-se necessário trazer o conceito de 

habitus – “sistema de esquemas geradores de práticas que, de maneira sistemática, exprime 

a necessidade e as liberdades inerentes à condição de classe e a diferença constitutiva da 

posição” – que é “a fórmula geradora que se encontra na origem do estilo de vida” 

(BOURDIEU, 2008, p.164-165). Assim,  

As mudanças visíveis que afetaram a condição feminina mascaram a 
permanência de estruturas invisíveis que só podem ser esclarecidas por um 
pensamento relacional, capaz de pôr em relação a economia doméstica, e 
portanto a divisão de trabalho e de poderes que a caracteriza, e os 
diferentes setores do mercado de trabalho (os campos) em que estão 
situados os homens e as mulheres (BOURDIEU, 2010, p.126, grifo do 
autor).  

De fato, as condições como vivem homens e mulheres não são produtos de um 

destino biológico, não constituem dados rígidos e imutáveis. Consistem em construtos 

sociais, daí a adequação do termo “sexo” para “gênero” por parte dos teóricos que se 

dedicam ao tema, a fim de enfatizar o caráter social de construção de hábitos, atitudes e 

percepções. Como exemplo, podemos falar da divisão sexual do trabalho, que, ao longo dos 

anos, associou aos homens a destinação prioritária à esfera produtiva, com as funções de 

maior valor social, ao tempo em que as mulheres ficaram restritas à esfera reprodutiva e à 

família, conforme observa Dubar (2009). Nesse processo, esse autor enfatiza a recorrência a 

mitos, ritos e instituições a fim de justificar simbolicamente um sistema de normas e papéis 

que afastava as mulheres do poder, restringindo-as à vida doméstica. Para ele, atualmente 

os sistemas de produção e poder ainda são marcados por relações de dominação nos campos 

domésticos, profissional e político. 

Essas relações de poder e a dominação masculina, muitas vezes não percebida, 

emanam na fala das consultoras. Dentre os oito depoimentos analisados na pesquisa, três 

depoentes narram deixar o emprego por pedido do marido. Muitas delas justificam a 

atividade de consultoria pela “flexibilidade”: devido aos horários flexíveis que possibilita, a 

função proporciona vantajosa facilidade de conciliação com a vida familiar, já que as 

mulheres em geral são as grandes responsáveis pelas tarefas domésticas e pelo cuidado com 

os filhos em nossa sociedade.4 A dependência do homem e a importância excessiva do 

casamento também são outros aspectos que representam bem esse contexto descrito por 

Bourdieu (2010), que ilustramos a seguir com a análise de uma narrativa. 

                                                 
4 Ao analisar a flexibilidade, Hirata (2007) alerta para o cunho ideológico desse termo, que sob uma aparente 
neutralidade ou conotação positiva, esconde sua ligação com a precariedade do trabalho e instabilidade das 
relações sociais. 
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Volta ao passado pelos braços da Natura 

 

No comparativo com as demais narrativas da Memória das Comunidades Natura, a 

de Jandira de Souza Cavalcanti5 é a que apresenta maior quantidade de fotos (19 imagens), 

das quais ela está ausente em 11. Com 67 anos, conta que nasceu no Amazonas, aos dez 

anos mudou para o Pará, onde passou cerca de uma década, e depois foi para São Paulo, 

onde reside há mais de quarenta anos. Passa então a comentar a riqueza da linha Ekos, com 

produtos conhecidos da sua infância, que a fazem voltar no tempo e retornar às origens. 

Acerca do seu nome, destaca que nasceu “uma cidadã chamada Jandira Alves de 

Souza. [...] Hoje casada, assino Jandira de Souza Cavalcanti”. Essa referência nos chama 

atenção pela importância que é atribuída ao casamento, que mudou o seu estado civil, seu 

nome e, de certa forma, redefiniu sua identidade. O valor que ela confere à instituição é 

reforçado também nas imagens: o marido surge em sete fotos; os filhos (fig.2), em dez. Há 

apenas uma foto em que ela está sozinha: no dia do casamento, na tradicional foto em que a 

noiva posa em frente a um espelho no quarto (fig.1), imagem bastante significativa, que 

reforça nossa percepção sobre a relevância que ela concede ao casamento. 

Todas as imagens são antigas, não sendo apresentada nem mesmo fotografia do dia 

da gravação do depoimento, como ocorre com a maioria das outras narrativas. Diante desse 

contexto, podemos perceber o forte cunho memorialista, além da concentração em torno 

dos papéis sociais de esposa e mãe. 

Figura 1. Figura 2. 

  

Jandira no dia do seu casamento. São Paulo, SP, 
1963.6 

Os filhos mais velhos de Jandira, Janderson e Karen. 
São Paulo, SP, 1970 

 

                                                 
5 Depoimento completo na Memória das Comunidades Natura. Disponível em: 
<http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoimentoDepoente.do?action=ver&idDepoente
Home=5352&forward=HOME_DEPOIMENTO_VER_NATURA>. Acesso em: 13 jun. 2010. 
6 Mantivemos as legendas originais da Memória das Comunidades Natura. 
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Quanto ao marido, é evidente seu papel como condutor da vida de Jandira. Além 

da referência à mudança do nome, em duas das sete fotos em que o esposo aparece, ele está 

sozinho (fig.3). Esse fato é notável já que se trata de um espaço para a história de vida de 

Jandira e não do seu esposo, o que demonstra uma supervalorização do casamento, de 

acordo com um imaginário que decorre da dominação masculina e que atribui à instituição 

um valor tradicional, importante para a manutenção da família e da ordem social.  

A ausência de fotos recentes transmite uma idealização do passado como uma 

época melhor que o presente: essa “auratização” pode ser percebida ainda pelo ethos 

saudoso e, ao mesmo tempo, feliz, ao se referir ao consumo das matérias-primas que hoje 

compõem a linha Ekos: “A cada lançamento florescem as minhas lembranças de infância. 

Um corte no pé, lá vinha minha mãe com copaíba; um machucado em qualquer lugar do 

corpo, lá vinha andiroba; guaraná para ficar forte, e por aí vai”.  

Ao revelar-se “velha usuária de todos esses produtos” em tom orgulhoso, parece 

conferir a si própria uma autoridade superior para comercialização das mercadorias, de 

forma que podemos falar em um “discurso competente” (CHAUÍ, 2007). Na visão dela, 

estaria mais capacitada e não seria “qualquer uma” interessada em vender, mas sim uma 

consumidora/conhecedora antiga, já que tinha “tudo isso no meu quintal, em volta da minha 

tapera”, como ratifica ao apresentar uma imagem da década de 40 ao lado da mãe no 

Amazonas (fig.4). 

 

Figura 3. Figura 4. 

 
 

Lima, marido de Jandira, em sua moto. São Paulo, 
SP, década de 60. 

 

Jandira na infância em sua terra natal, a cidade de 
Carauari, no Amazonas, coma Mãe Idalina. 

Década de 40. 
 

Exibindo profundo conhecimento das matérias-primas, ela traz ao seu discurso as 

figuras “copaíba”, “andiroba”, “guaraná”, “cupuaçu”, “buriti”, “castanha-do-pará”, “breu 

branco”, “priprioca”, “cumaru”, “murumuru”, que hoje são utilizadas pela Natura na linha 
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Ekos, e ensina a utilização apresentando outras figuras (“corte”, “pé”, “corpo”, “sucos”, 

“geléias”, “bom-bons” e “banho”) e os temas “cura” e “força”. 

Com isso, podemos perceber a revelação de um universo de saberes a partir dos 

recursos da floresta, tema bastante presente na comunicação da marca. Exemplo disso é o 

Espaço Conceito Natura, loja pop-up em funcionamento na Rua Oscar Freire, em São 

Paulo, que tem o propósito de aproximar-se dos consumidores que transitam pela região. 

Para isso, a iniciativa oferece experimentação de produtos, massagens, aulas de maquiagem, 

bem como atividades culturais, como informado no site: “Os visitantes ainda podem 

vivenciar a Natura e seus valores em suas mais diversas formas de expressão através de 

uma agenda especial de palestras, exposições e até shows, dentro da programação das 

Tardes Musicais.”7 

 

Figura 5. Figura 6. 

  
Linha Ekos no Espaço Conceito Natura Detalhe da pia onde visitante utiliza os produtos da 

linha Ekos – Espaço Conceito Natura 
 
 

Figura 7. Figura 8. 

  
Cestas artesanais compõe o cenário da Linha Ekos no 

Espaço Conceito Natura  
Espaço Conceito Natura 

                                                 
7 Espaço Conceito Natura. Disponível em: <http://www.espacoconceitonatura.com.br/sobre/>. Acesso em: 04 
jul.2012. 
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No local, a cenografia construída para a exibição dos produtos trabalha em torno 

da utilização de materiais rústicos (madeira, pia de pedra (fig.6), cabaças etc.), grandes 

painéis ilustrados com matérias-primas dos produtos (fig.8), plantas e objetos que remetem 

ao artesanato local (fig.7), além de vídeos que trazem depoimentos de produtores da região 

Norte (fig.5). Pretende-se, assim, solidificar o território da marca, contribuindo para ampliar 

o imaginário em torno da empresa a partir de experiências sensoriais. Essa iniciativa vai ao 

encontro do “consumo emocional” (LIPOVETSKY, 2007, p.46), que implica uma relação 

diferente dos indivíduos com os produtos baseada na centralidade da busca de “sensações 

positivas”. 

A relação da linha Ekos com a floresta também já foi objeto de campanha 

publicitária com o mote “A floresta está em você”. Por meio da sobreposição ou associação 

de imagens entre nativos da região e moças com perfil urbano, havia um sentido de 

interação entre os dois personagens, no sentido de preocupação comum com o bem estar e 

com o meio ambiente, como se percebe no anúncio (fig.9) e também no comercial (fig.10).  

 

Figura 9. 

 
Anúncio Natura Ekos – “A floresta está em você” 

 

No canto superior esquerdo, sobreposta à imagem do homem, há a identificação: 

“Horiaki Araí (PA) planta maracujá”. Já no canto inferior direito, há informações sobre a 

moça: “Taísa Hirsch (SP) usa Natura Ekos Maracujá”. A mensagem principal do anúncio é: 

“Deixa eu cuidar do seu banho. Deixa eu cuidar da sua terra”. O texto logo acima da 

imagem do produto – que surge ao lado da foto do maracujá em plano detalhe – traz: “A 

floresta está em você. Você é responsável pelas suas escolhas. Siga sua sabedoria”. 

O anúncio transmite uma ideia de interação e de responsabilidade, de forma que a 
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frase do meio é destacada em negrito, reforçando a noção de sustentabilidade da Natura. 

Um sutil traço percorre o anúncio, que podemos associar ao caminho que o produto 

percorre da floresta até chegar ao consumidor. No filme da campanha (fig.10), letterings 

são sobrepostos à imagem, de forma similar ao anúncio. Há a identificação dos 

personagens, depois surge a frase “Deixe eu cuidar da sua terra” (sobreposta à mulher) e 

“Deixe eu cuidar do seu banho” (sobreposta ao homem). Ainda sobre a imagem dele, lê-se 

“A floresta está em você”, lettering que permanece na tela durante a fusão para a imagem 

do maracujá. Com a transformação do maracujá no produto, surge a frase que no anúncio 

estava em negrito “Você é responsável pelas suas escolhas”, que continua até a mulher 

surgir e por fim a assinatura com a imagem do produto. 

 

Figura 10. 

 
Comercial Natura Ekos – “A floresta está em você” 

 

Esse é um exemplo, dentre tantos outros, de como a publicidade da linha Ekos 

pretende transportar esse imaginário do universo simbólico da floresta para seus produtos, 

presente também na ideia de natureza do nome da marca e no conceito “Bem estar bem”, 

com sua íntima associação com sustentabilidade. Nessa narrativa da consultora, por meio 
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do testemunho em favor da legitimidade da origem das matérias-primas, percebemos a 

publicização desse mito de origem da marca, que é construído simbolicamente com ethos 

eufórico, em tom orgulhoso e autolouvatório, percebido quando Jandira revela se 

transportar às origens por meio do consumo dos produtos: 

Vocês não imaginam como é gratificante essa volta ao passado, tão 
presente e da forma mais equilibrada como a Natura está utilizando toda 
essa riqueza que a mãe natureza nos oferece. Parabéns e muito obrigada 
por mim e pela Natureza. Esta é a minha história real, “A Beleza de ser 
uma consultora Natura”. 

Enfatizar que é a “história real” pretende conferir um sentido de veracidade à 

narrativa e, consequentemente, à comprovação da origem dos produtos. O trabalho de 

consultora surge associado à beleza (“Beleza de ser uma consultora Natura”) em que 

podemos perceber o interdiscurso da marca, de forma a abranger todo o conteúdo que a 

atividade incorpora: preocupação com o outro, bom atendimento, conhecimento dos 

produtos etc. 

O ethos memorialista associa-se de forma bastante evidente ao conteúdo 

publicitário, já que é por meio das memórias que ela se conecta à Natura e sugere o 

consumo dos produtos como forma de resgate desse passado, carregado de simbolismos: o 

afeto da família, a relação com a natureza, as lembranças de um tempo que não volta mais. 

Reviver as sensações a faz adentrar no imaginário das emoções, declarando-se gratificada 

por essa “volta ao passado”. Esse depoimento parece reverberar o discurso marcário, 

trabalhado na comunicação publicitária, como na campanha apresentada acima. Podemos 

perceber, desse modo, uma certa circularidade dos discursos, já que os espaços da marca, as 

campanhas publicitárias e as iniciativas declaradas como voltadas à preservação da 

memória das suas consultoras fortalecem os pontos de contato com o consumidor e se 

adequam aos contratos de comunicação de cada um dos locais onde se manifesta. 

 

Considerações finais 

 

Prescindindo do formato industrial que lhe é associado tradicionalmente, a 

publicidade se dissemina em outros meios não tradicionais, como esse espaço que tem no 

trabalho um marcador importante. A Memória das Comunidades Natura constitui-se como 

mais um ponto de contato ao atribuir voz aos seus colaboradores e consultores para que 

assumam o papel de sujeitos da comunicação e, nas suas falas, sejam atravessados pelos 
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conceitos e valores da empresa, por meio desse agenciamento corporativo que se sobrepõe 

às narrativas pessoais. Ao apresentar o encadeamento temporal de lembranças que 

constituem a narrativa, a “história de vida”, na verdade, serve de suporte e ancoragem à 

publicização, que vai além da publicidade tradicional e da busca de vender produtos. Nesse 

caso, há uma construção de imagem da marca, dos valores, da atividade de consultoria e do 

discurso por meio da edição de fatos que interessam à Natura.  

Por meio da linguagem, as consultoras constroem suas histórias, expõem 

lembranças, demarcam seus papéis sociais e, sobretudo, reforçam os valores da marca por 

meio da publicização encoberta por memórias.  
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