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Natura lança no São Paulo Fashion Week duas fragrâncias com tiras de humor nas 
embalagens. Com humor corrosivo, o cartunista Adão conta que foi sua própria 
experiência de casado que lhe forneceu a munição para suas tirinhas. Durou três anos 
e meio e no período costumava anotar num bloquinho as evidências de como uma 
relação estável pode ser pouco divertida. "A parte legal mesmo é quando se viaja 
sozinho", exagera.  
 
Humor é mesmo fundamental entre os casais - que o digam os estáveis. A Natura 
apresentou ontem em seu lounge, na São Paulo Fashion Week, duas novas fragrâncias 
que tentam driblar as armadilhas do cotidiano afetivo pelo viés do riso. Para isso, além 
de Adão, conta com a participação de outros dois chargistas: Angeli e Caco Galhardo. 
O trio terá suas tirinhas estampadas nas embalagens dos perfumes, que serão 
colocados no mercado em março.  
 
Eles foram escolhidos justamente por já explorarem as relações em seus cartoons. "A 
Natura sabe que o humor é o tempero das relações duradouras", afirma Denise 
Figueiredo, diretora de unidade de negócios da marca. Muito foi declinado, para não 
assustar os consumidores. "Não é um humor escrachado", ressalta Denise.  
 
"Dá para brincar um pouco com o pessimismo nas relações, sem ultrapassar os 
limites", diz Galhardo. Como exemplo de tom certo, a imagem da rotina do casal 
sentado no sofá sob o efeito da ampulheta do tempo - o que sugere desgaste. Mas a 
mesma ampulheta pode ser virada, revertendo o tempo e enchendo os dois de 
coraçõezinhos.  
 
É quando se abre a parte de cima do cartucho que o trabalho dos artistas é revelado 
em plenitude, como se fosse uma tirinha de jornal. Trata-se do principal lançamento 
da empresa no primeiro semestre. A Natura, no entanto, não revela os valores 
investidos. Precisa esperar, primeiro, que seja divulgado o relatório anual a seus 
acionistas.  
 
E é justamente para expressar a intimidade máxima entre os dois sexos que os 
perfumes não fazem qualquer distinção entre homens e mulheres, para serem usados 
à vontade pelos dois. Com essa falta de preconceito olfativo, a Natura inaugura um 
novo conceito em seu portfólio - algo já trilhado por One, a fragrância de Calvin Klein 
lançada no início da década de 1990 que revolucionou a perfumaria mundial, ao 
propor, num só frasco de design minimalista, um perfume único. No caso da Natura, 
são dois frascos diferentes de design moderno. Ambos têm como base os óleos 
essenciais. A versão 1 é um floral frutal. A versão 2, da família olfativa fougére, é um 
cítrico que leva especiarias e gerânio.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 jan. 2006, Plano Pessoal, p. C-7. 
 


