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Resumo 

Com o envelhecimento da população brasileira, a indústria de cosméticos passou a 
se voltar também ao público da terceira idade que, segundo a ABIHPEC, chegará a 
65 milhões de pessoas em 2050, três vezes mais que os atuais 20,5 milhões. Através 
do método da análise de conteúdo, comparativa, do material de comunicação dos 
últimos cinco anos da Natura e da L’Oréal, a presente pesquisa teve como objetivo 
entender como a indústria da beleza lida com a questão do envelhecimento em sua 
publicidade e identificar as representações sobre velhice e beleza na indústria de 
cosméticos. Enquanto a Natura se destaca como a principal empresa brasileira que 
“levanta a bandeira” da “aceitação” do envelhecimento, a  L’Oréal, empresa N°1 
de cosméticos do mundo, não apresenta um posicionamento claro para essa questão, 
mas possui produtos anti-idade.  
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1. Introdução 

A vida poderia ser descrita como um processo de transformações que exige 

de nós uma constante adaptação acerca de todas as mudanças que enfrentamos 

diariamente, seja no aspecto físico, psicológico ou social. No mundo contemporâneo, 

essas transformações estão ocorrendo em um espaço de tempo cada vez menor, o 

que pode acabar exigindo dos indivíduos uma capacidade de adaptação maior. Essa 
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incapacidade de controlar a contagem dos minutos, das horas e dos anos, nos coloca 

em uma situação interessante, pois de fato, não há como impedir que a 

transformação da vida aconteça e com ela, também sua passagem. Ainda é possível 

dizer que ao notar que algumas marcas do tempo não podem ser evitadas 

permanecendo, inclusive, impregnadas em seu corpo, o indivíduo em determinadas 

sociedades que valorizam os atributos da juventude como um dos principais ideais 

de beleza, pode tornar-se extremamente vulnerável aos significados atribuídos à 

velhice e ao envelhecimento. 

Em muitas culturas, a beleza está particularmente associada ao feminino. 

De maneira geral, a beleza atrai e ao mesmo tempo provoca ansiedade em relação 

ao potencial de desapontamento aos padrões de beleza, como evidencia Sones (2000, 

p. 25 apud CASOTTI, 2008, P. 179) quando diz que experiência de beleza é, 

primeiramente, uma experiência de visão e audição, considerada pessoal e mediada 

por contextos históricos e culturais. Padrões de beleza variam de pessoa para pessoa, 

de tempos em tempos, em diferentes culturas e em diferentes classes sociais. Assim, 

se fizermos um passeio pelas definições de beleza através do tempo, se torna fácil 

perceber essas variações e até pontos de semelhança que evidenciam que os ideais 

de hoje, são pautados em anos de reforço de valores culturais demonstrados em 

forma de padrões sociais. Colavitti (2004) deixa tal afirmação evidente ao reunir 

diversas definições nos padrões de beleza feminina estabelecidos pela cultura e pelo 

momento histórico da Idade Média até os dias de hoje: 

Na Idade Média, características que remetessem à nobreza, tais como 
pele branca, boca pequena e vermelha, cabelo louro e longo, entre 
outros, eram considerados os sinais de beleza. No Renascimento, 
traços que lembrassem a maternidade, como seios fartos, coxas 
grossas, corpo retratado em curvas e redondezas, aumentavam a 
sensualidade da mulher. No Romantismo, a mulher bela era aquela 
que tivesse traços que remetessem à aparência de doença - o retrato 
da musa romântica da primeira metade do século XIX. Em 1920, bela 
era a mulher magra, sem curvas, e de cabelo curto. Em 1950, o 
padrão de beleza era determinado por dois arquétipos: a dona de 
casa perfeita e as mulheres ingênuas. Já em 1970 começa um cultivo 
ao corpo em que a pele bronzeada e o corpo esguio eram os padrões 
de beleza. Tal padrão persistiu na década seguinte. Em 1990, 
prevalece a ditadura da magreza inspirada pela era das 
supermodelos. Por fim, no início do século XXI, permanece a ditadura 
da magreza e o padrão de beleza é determinado pelas mulheres que 
recorrem a tratamentos estéticos e cirurgias plásticas, entre outros, 
como forma de se manterem sempre jovens. Ditadura da magreza 
mais ditadura da juventude? (COLAVITTI, 2004, p. 155). 
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Hoje em dia, na medida em que os recursos de beleza se sofisticam e se 

popularizam, mais parece se alterar a relação de cada pessoa com seus imperativos. 

Ser belo não seria mais questão genética, mas de esforço para corrigir a natureza. 

Vencer as marcas e a marcha do envelhecimento e construir o próprio corpo são 

manifestações de um tempo em que o homem renega a fatalidade e busca o domínio 

sobre sua aparência. Trata-se daquilo que Goldenberg (2001) chama de uma nova 

“moralidade”, a da “boa forma”. 

Tratar de beleza é, portanto, lidar com o envelhecimento. É pretender e 

sugerir, através de gestos e usos de produtos, o controle do próprio corpo, ainda que 

essa marcha da vida pareça inevitável e os padrões sociais valorizem, sobretudo, a 

juventude. Hoje em dia, possuímos muitos recursos que são capazes de mudar a 

forma pela qual participamos de contextos sociais do envelhecimento, tais como 

cosméticos para rejuvenescimento, maquiagens, métodos de cirurgia plástica e 

outras aplicações, aparentemente, menos incisivas (ácido hialurônico, por exemplo). 

A forma como a pessoa se percebe e comporta, portanto, está intimamente ligada 

ao reconhecimento daqueles que fazem parte do seu círculo social. 

O envelhecimento é visto como um problema muito maior, o que pode 

explicar o enorme sacrifício que muitas fazem para parecer mais jovens, por meio 

do corpo, da roupa e do comportamento. Elas constroem seus discursos enfatizando 

as faltas que sentem, e não suas conquistas objetivas. (GOLDENBERG, 2006). 

Este artigo comunicará o andamento e os resultados da pesquisa de 

iniciação científica, que foi feita através do método da análise de conteúdo, 

comparativa, do material de comunicação dos últimos cinco anos da Natura e da 

L’Oréal. É importante lembrar também, que este se trata de um recorte 

contemplando apenas os materias que foram veiculados na mídia impressa.  

A pesquisa teve como objetivo entender como a indústria da beleza lida 

com a questão do envelhecimento em sua publicidade e identificar as representações 

sobre velhice e beleza na indústria de cosméticos. A escolha das empresas analisadas 

justifica-se pelo fato de que enquanto a Natura se destaca pelo pioneirismo no 

movimento de destaque e aceitação de certos tipos de envelhecimento e da 

valorização dos mais diversos tipos de belezas das mulheres, a L'Oréal não apresenta 

um posicionamento claro para essa questão, o que poderia causar certo 

estranhamento, já que a empresa é conhecida por suas inovações e por estar sempre 
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atenta às demandas sociais, além de ter uma importância fundamental para a 

indústria, visto que é a empresa N°1 de cosméticos do mundo. 

2. Metodologia 

A pesquisa empírica, no que tange às análises das peças publicitárias das 

empresas Natura e L’Oréal, foi realizada com base no método da análise de 

conteúdo, entendida segundo Chizzotti (1991) como  

um método de tratamento e análise de informações, colhidas por 
meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um 
documento. A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de 
qualquer comunicação (oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou 
documento (CHIZZOTTI, 1991, p. 98 apud BARROS, 2001, p. 2). 

 

Devido à dificuldade de compreender a análise de conteúdo como um 

método uniforme, foi adotado o procedimento de análise categorial, que nas 

palavras de Bardin (1977): 

É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas 
significativas que permitem a classificação dos elementos de 
significação constitutivas, da mensagem. É, portanto, um método 
taxionômico bem concebido para [...] introduzir uma ordem, segundo 
certos critérios, na desordem aparente (BARDIN, 1977, p. 37 apud 
BARROS, 2001, p. 3). 

 

     2.1 Análise de Conteúdo 

 A análise de conteúdo é o método de análise de material de pesquisa 

desenvolvido por Laurence Bardin, que surgir em meados dos anos 1970, um período 

fértil de desenvolvimento das ciências sociais e humanas. O momento era de 

liberdade de expressão, onde a efervescência do pensamento e a explosão da 

comunicação obrigavam estar à escuta. O embrião de um método para análise das 

comunicações já existia em forma de práticas empíricas que começava a fazer 

possível ficar “à escuta” de textos escritos e discursos pronunciados, possibilitando 

a compreensão, análise e sintetização de inquéritos, artigos de jornais, programas 

de rádio ou de televisão, cartazes publicitários e documentos históricos. 

Esta seção está integralmente baseada no trabalho de Bardin (2016), que 

evidencia que durante aquele período, percebia-se o interesse por parte de vários 

profissionais pela compreensão das pessoas por meio das palavras, das imagens, dos 

textos e dos discursos: descrever e interpretar opiniões, estereótipos, 

representações, mecanismos de influência, evoluções individuais e sociais. Todo esse 
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cenário fez com que a análise de conteúdo surgisse para suprir a falta de um método 

analítico que se fazia necessário a partir daquele período em que a sociedade se 

encontrava. 

           O método se inicia com uma primeira leitura, chamada de “flutuante” - uma 

leitura intuitiva, aberta a todas as ideias, reflexões e hipóteses, como se fosse um 

brainstorming individual - parcialmente organizada, permitindo situar um número de 

observações formuláveis a título de hipóteses provisórias. Após a leitura flutuante, 

dá-se início à organização da análise que é composta por diferentes fases da análise 

de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação, organizam-se 

em torno de três polos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

 

     2.2 Análises das Peças Publicitárias  

A ideia é propor uma categorização dos anúncios publicitários das 

empresas Natura e L’Oréal, veiculados na mídia impressa3 brasileira reunidos pelo 

Arquivo da Propaganda, a partir do levantamento e da seleção que tem como 

delimitação temporal o período de 2012 a 2017. Após a categorização, será realizada 

a análise qualitativa de seus conteúdos de texto e imagem, e, por fim, as 

comparações entre as publicidades das duas referidas empresas. 

A aplicação do método da análise de conteúdo nesta pesquisa se faz a 

partir da construção de categorias, onde optou-se por uma análise qualitativa pelos 

motivos de ser uma análise que apresenta características particulares que mais se 

encaixaram ao tema da pesquisa que está se desenvolvendo. Características essas 

que dizem respeito a necessidade de estabelecer-se categorias mais discriminantes, 

vantagem da análise qualitativa, já que não está ligada a frequências, uma vez que 

estamos tratando de aspectos muitas vezes intangíveis, como a beleza e as definições 

de envelhecimento. Bardin (2016) descreve que esse método é válido sobretudo, na 

elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento ou uma variável de 

inferência precisa. Onde podemos levantar problemas no nível de pertinência dos 

                                         
3 No trabalho de pesquisa original foram analisadas peças veiculadas em mídia impressa, na TV e na 
internet, mas,em função da limitação de espaço do artigo, aqui tratou-se de analisar exclusivamente 
as peças veicladas em mídia impressa. 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

6 

índices retidos, visto que é possível, dentro da análise, selecionar esses índices sem 

tratar exaustivamente todo o conteúdo.  

Foram selecionadas 16 peças de mídia impressa: 13 da Natura e 3 da 

L’Oréal.  

             As peças foram analisadas em relação aos seus conteúdos de imagem e 

texto. Com relação às imagens, buscou-se identificar a presença de figuras humanas, 

de imagens de produtos e de ambiente/paisagem. No que se refere aos textos, 

buscou a identificação de palavras que pudessem denotar:  

             (i) a passagem do tempo (idade, anos, faixa-etária, velho, velhice, 

envelhecimento, tempo, mudança, passagem, fases, momento, agora, vida, 

história);  

            (ii) o corpo (pele, rugas, firmeza, colágeno, sinais, linhas de expressão, 

flacidez, radiância, restauração, preenchimento, sinais de cansaço, recuperação, 

revitalização, regeneração, proteção, defesa, energia, luminosidade, contorno 

facial, reversão);  

           (iii) algum valor ou juízo de valor (preconceito, estereótipos, bonita, beleza, 

padrões, orgulho, pacto, vergonha, aparecer/exibir, necessidade, solução, melhor 

resultado, danos, verdade, decisão, vontade, julgamento, benefícios). 

             

3. As Camapanhas da Natura   

         Como apresentado na metodologia, foram analisadas 13 peças publicitárias da 

Natura veiculadas em mídia impressa, em revistas de circulação nacional como Vogue 

Brasil e Marie Claire, assim como nas revistas de circulação interna que são de 

responsabilidade das consultoras e são repassadas para as consumidoras em forma 

de venda direta, principal modelo de negócio da empresa. Com relação às análises 

das imagens, buscou-se identificar a presença de figuras humanas, de imagens de 

produtos e de ambiente/paisagem.  

             É bem claro um padrão quase sempre representado pela combinação uma 

modelo acompanhada do produto. Modelos de diversos tipos e idades, 30, 60, 70 

anos. No entanto, é possível reparar que todas estão apresentando algo como a 

“melhor versão de si mesma”. A pele sempre suave, com pouca ou nenhuma marca 

de expressão ou cansaço, acompanhadas de linhas de expressão quase 

imperceptíveis, com raras exceções fugindo da regra. As modelos possuem um olhar 
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e uma linguagem corporal em tom hedonista que seduzem e transparecem prazer 

para quem está olhando. O sorriso está sempre presente, seja em forma de sorriso 

tímido, sorriso com os olhos e até risadas frouxas de deleite. Cabelos brilhantes, com 

penteados bem feitos e um rosto com maquiagem estrategicamente planejada para 

não perder o ar de naturalidade.  

            Vestidas para não chamar atenção, a informação passada pela roupa é 

apenas de uma elegância simples que respeita os tons presentes em todo o conceito 

do produto, do tipo que “qualquer” pessoa poderia se sentir representada, 

evidenciando uma estratégia que pode transitar por várias classes sociais. Por fim, 

as campanhas possuem uma paleta toda em tons suaves, neutros e frios, que 

representam uma abordagem calma, acalentadora e receptiva. É possível ver tons 

claros de verde, rosa, branco, preto, cinza e cobre. 

          Os produtos são sempre dispostos em plano de fundo invisível com a cor do 

fundo respeitando a paleta de cores em tons suaves mencionada anteriormente. 

Inclusive, o minimalismo é reproduzido em todos os detalhes da embalagem dos 

produtos, como na fonte usada para informação e apresentação, no rótulo e na forma 

da embalagem em si. Não importa se os produtos são postos um sobre o outro, 

empilhados, ou se estão abertos com a tampa na frente deixando o produto em 

evidência (recurso que pode ser interessante para o consumidor já ter consciência 

do conteúdo que está comprando), o produto quase sempre está presente nas 

propagandas impressas analisadas. 

        No que se refere aos textos, como já apontado na seção de metodologia, 

buscou-se a identificação de palavras que pudessem denotar: (i) a passagem do 

tempo; (ii) o corpo; (iii) algum valor ou juízo de valor. 

         Se tratando da análise da categoria passagem do tempo e sendo um produto 

com foco no envelhecimento, seria possível imaginar que termos usuais no cotidiano, 

como velho, velhice e outros mais relacionados a essa fase da vida, aparecessem com 

mais frequência, mas o que de fato é retratado nas campanhas é um cuidado com o 

tom da abordagem de um tema que é bem delicado e pode afastar o possível público-

alvo. Percebe-se a evitação dos termos velho, velhice e envelhecimento. 

       “Mulheres sabem que não podem voltar no tempo. Mas querem ser bonitas 

sempre”, diz a peça veiculada na revista Marie Claire em fevereiro de 2015. Essa 

frase evidencia bem como a Natura trata os textos que acompanham suas peças. É 
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como se eles estivessem vendendo um estilo de vida, uma sensação, uma emoção, 

um desejo muitas vezes inconsciente, uma busca, um sonho. É como Tungate (2013) 

descreveu em uma análise feita sobre esse “sonho” vendido pela indústria de 

cosmético, o sonho é uma parte muito importante no processo da construção de 

marca e até do momento da venda do cosmético em si, sem esse recurso, seria muito 

complicado a sedução do consumidor. A Natura fala de um “problema” e te oferece 

a solução, reforçando essas ideias com textos de apoio e informações didáticas do 

produto, potencializam o objetivo da comunicação. 

 

4. As Campanhas da L’Oréal  

Foram analisadas 3 peças publicitárias da L’Oréal veiculadas em mídia 

impressa, em revistas de circulação nacional como Contigo e Boa Forma, assim como 

em jornais de grande relevância no cenário brasileiro, como O Globo.  

Com relação às imagens, buscou-se identificar a presença de figuras 

humanas, de imagens de produtos e de ambiente/paisagem. Começou-se pelas 

imagens apresentadas na mídia impressa, mais especificamente nas revistas de 

circulação nacional a exemplo da Contigo. 

Assim como na Natura, é de clara percepção o padrão na configuração da 

propaganda sempre representada por uma modelo acompanhada do produto. É 

gritante a diferença na escolha das modelos da L'Oréal. São sempre supermodelos ou 

estrelas do cinema e da televisão que não representam a idade que possuem na 

carteira de identidade. Vale ressaltar que estamos falando de produtos anti-idade e 

é interessante mostrar a realidade para o consumidor que usará um produto com 

resultado de longo prazo. 

A questão da "melhor versão de si mesma" aqui é exacerbada ao melhor 

estilo "novela das 9:00" onde as atrizes acordam de manhã com cabelo escovado e 

com a pele feita por maquiagem. Rugas são imperceptíveis, cílios coroados por boas 

máscaras e bem separados como os de bonecas. Feições angelicais e traços europeus 

suaves para anunciar que o produto combate os sinais da idade, mas fica a questão 

ao olhar para modelo: que sinais? que idade? 

As modelos possuem um olhar e uma linguagem corporal em tom hedonista 

que seduzem e transparecem prazer para quem está olhando. Sorriso é substituído 

pelo famoso "carão" das modelos e a composição termina pela linguagem corporal 
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estrategicamente planejada mostrando "porque ela vale muito", famoso slogan da 

empresa que é refletido pela postura das modelos voltadas sempre para si. 

Sempre close-up no rosto, a L'Oréal evidencia a sua estratégia de 

propaganda completamente hedonista, deixando claro que o sentimento que 

pretende causar na consumidora é de admiração e pensando "eu quero ser como a 

mulher da capa da revista, eu posso ser se usar esse creme". 

Os tons são sempre sofisticados trazendo a ideia da marca L'Oréal Paris de 

luxo acessível. Vermelho, preto, branco, vinho e prata conseguem passar bem essa 

ideia através do refinamento estético que pode ser interpretado para a consumidora 

como uma forma de merecimento. Ela trabalha muito, tem um dia estressante e que 

se divide em mil tarefas, logo ela merece aquele produto porque vai fazer ela 

melhor, bonita e mais jovem. 

Já os produtos estão sempre dispostos em plano de fundo invisível com a 

cor do fundo respeitando a paleta de cores em tons suaves mencionada 

anteriormente. É interessante de mencionar que a L'Oréal possui uma abordagem 

muito forte de inovação e ciência e tal abordagem é completamente representado 

nos produtos da empresa. Os nomes fazem parecer que o produto está saindo direto 

do laboratório para sua nécessaire, a fonte dos produtos, cores metalizadas fazendo 

referência a alta tecnologia, assim como o design sempre refinado e as vezes de 

desenvolvimento complexo. 

        No que se refere aos textos, é claro que o produto é contra envelhecimento e 

a consumidora sabe o que está comprando, não há dúvidas. Mas é importante 

ressaltar que existe um ponto delicado no consumo de anti-idade que é exatamente 

a "primeira vez" que a consumidora vai comprar esse tipo de produto. Primeiro, 

porque é um caminho sem volta, então é uma ideia que precisa ser trabalhada e 

reconhecida na cabeça: "O tempo está passando e eu preciso me prevenir, talvez 

seja a hora", mas ao mesmo tempo pode surgir uma rejeição da mesma em aceitar 

esse fato. Seja a forma que ela encare, a L'Oréal parece ter um forte aliado em sua 

comunicação com o uso de estrelas de beleza surreal, a questão do "se ela precisa e 

usa, quem sou eu para me opor?". É a velha conhecida validação social. 
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5. Considerações Finais 

Como foi visto na pesquisa, hoje a realidade das propagandas das 

empresas pertencentes à indústria da beleza se tornou outra após diversas 

transformações não só no mercado, como também na sociedade. A partir do 

momento que uma indústria que sempre foi conhecida como uma das mais 

segregadoras da nossa sociedade resolve mudar e adequar em sua maioria o apelo 

das comunicações, é com certeza um fenômeno que aparenta ser positivo e precisa 

ser olhado mais de perto. 

A questão de fundo que orienta esse projeto de pesquisa é o aumento da 

representação e da aceitação de certo tipo de envelhecimento dentro da indústria 

de cosméticos como um novo padrão que destaca e valoriza a beleza em todas as 

idades. Essa celebração através do aumento da presença desse público nas peças 

publicitárias e da criação de produtos específicos é de extrema importância, uma 

vez que os estereótipos e a quebra dos mesmos são considerados por muitos 

profissionais da área, a base da criação na propaganda. Daí resulta a importância de 

analisar e compreender essa construção de uma relação que desmancha a conexão 

entre a idade cronológica, os valores e os comportamentos considerados adequados 

às diferentes etapas da vida. 

Com a análise inicial das propagandas da Natura, foi possível ver que, a 

princípio e de uma forma pioneira no mercado brasileiro, a empresa conseguiu 

“levantar essa bandeira” com coerência, apesar de ainda ser possível encontrar 

algumas “brechas” na forma de abordagem dos discursos presentes nas peças. Se 

desde o ano de 2016, a empresa passou por uma reformulação que resultou na 

adequação de seu discurso com pode ser visto na campanha da Natura "Viva Sua 

Beleza Viva", que mostra que a beleza não é única nem imutável; ao contrário, ela 

se transforma a cada dia, a cada momento, como um manifesto que serve para  

coroar todas as mudanças que a marca sofreu ao longo dos últimos anos. 

A sociedade de consumo pode tentar convencer você que 
existem produtos milagrosos, que prometem só a beleza 
perfeita. Vamos ser honestos, todo mundo sabe que a beleza 
não é perfeita e única. Existem várias, milhares e 
imperfeitas. A beleza é linda porque muda o tempo todo. 
Viver sua beleza é acompanhar seus tempos e momentos do 
jeito que você é, do jeito que você quiser ser. Viva sua 
verdade. Viva sua essência. Viva sua beleza viva (NATURA, 
2017). 

 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

11 

           Essa visão inaugural resultou em muitos frutos que podem ser percebidos 

quase como um caminho sem volta, pois a partir do momento em que você levanta 

uma bandeira, as consequências de voltar atrás e refazer práticas que vão contra 

essa ideologia são difíceis. 

           As análises das camanhas da L’Oréal permitiram perceber que ainda existe 

um padrão ideal disseminado massivamente pela propaganda. O ideal de beleza 

ocidental que é caracterizada por queixos delicados, ossos de bochechas mais altos, 

lábios carnudos, sorriso amplo e olhos grandes em proporção com o rosto. A simetria 

tanto do rosto quanto do corpo é considerada atraente e indica não só beleza, mas 

também saúde e juventude, uma vez que a assimetria tende a aumentar com o passar 

dos anos. As mulheres estavam sempre estonteantes nas propagandas, o verdadeiro 

significado para o que hoje chamamos popularmente de “beleza capa de revista”. 

Era quase imperceptível os sinais do tempo, rugas, manchas, a aparência era sempre 

impecável. Uma luz que parecia que vinha de dentro deixava as porta-vozes da 

empresa com um aspecto fora da realidade alcançável para os meros mortais. Tudo 

ainda mais reforçado e pensado estrategicamente para ser evidenciado através das 

roupas, da direção de arte das campanhas entre outros aspectos.  

           Continuando com essa ideia de “mortais” e não “mortais”, com a questão de 

“deusas” e “musas”, nomenclatura que vem lá da Grécia Antiga, a L’Oréal mostra 

um posicionamento bem interessante em seu site oficial a respeito desse assunto do 

que era e o que é atualmente beleza para empresa. Eles chamam de “The Quest for 

Perfect Beauty” ou “A Busca pela Beleza Perfeita”, em tradução literal. 

           Essa busca é basicamente um forte storytelling sustentado pela empresa que 

coloca em comparação dois mitos gregos famosos. O primeiro fala que a busca pela 

beleza presente na comunicação da empresa - e de basicamente toda a indústria da 

beleza até pouco tempo -  era baseada no mito do Pigmaleão, que era um escultor 

que se apaixonou pela estátua que estava esculpindo para reproduzir a mulher ideal 

e perfeita. Isso significa que é aquela mulher “deusa” da indústria da moda, a 

supermodelo, majoritariamente jovem, de cabelo volumoso e perfeito, rosto corado, 

lábios carnudos, pele viçosa e iluminada, com o corpo magro em forma e torneado, 

sempre elegante e de salto alto, maquiada com cílios de boneca e sempre elegante 

acompanhada de um “carão” olhando para o próximo com um olhar penetrante e 

intimidador. E se colocarmos um filtro em todas essas características, vamos 
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perceber que estamos falando do que vimos anteriormente ao analisar as 

propagandas da empresa.            

           Porém, agora a L’Oréal afirma que está trabalhando para cada vez mais 

substituir esse modelo e abraçar uma representação que tenha mais a ver com o mito 

de Prometheus, um titã que convivia com os deuses, mas foi quem cuidou da 

evolução das espécies, quem olhou para o ser humano com mais empatia, ensinou a 

raciocinar e trabalhar. A empresa relaciona isso com o contraste entre os mais 

diversos tipos de beleza, a comemoração da diversidade e o progresso de todos os 

tipos de belezas, raças, idades e gêneros. A autoconfiança, os resultados e 

representações mais realistas, a conquista pessoal e a comemoração em ser 

autêntico. Isso tudo parece um pouco com o que foi visto já sendo praticado pela 

Natura.  

                Como é possível perceber, se a Natura está iniciando o seu caminho para 

um novo tempo plural, parece que a L’Oréal também está atenta sobre o novo tempo 

da sociedade, do mundo e, mais ainda, do mercado em que a indústria está inserida 

e começa a mostrar indícios de que pode haver uma mudança chegando por aí, 

mesmo não sendo a atual realidade encontrada ao analisar as propagandas da 

empresa.  

Se nessa pesquisa ainda vemos padrões antigos reproduzidos, é com 

esperança que possivelmente abordagens desse tipo em propagandas futuras não 

serão mais vistas. As duas empresas mostraram mudanças, porém é óbvio que ainda 

temos um longo caminho para ser percorrido, mas também não podemos deixar de 

comemorar o que já foi conquistado e clamar por mais mudanças. Falar, se 

manifestar e sustentar opiniões agora são pré-requisitos para qualquer empresa que 

quer manter um crescimento sustentável nessa era digital que trouxe consigo 

consumidores mais exigentes e engajados. O que fica para reflexão é que em vez de 

brigar contra o passar dos anos, a proposta é vivê-los, abraçando as mudanças que 

eles trazem e potencializando a saúde e o bem-estar em cada idade. 
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