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Conceito, inserido no "Bem Estar Bem", estréia hoje com filme e duas fragrâncias inéditas.  
 
A Natura enfatiza, a partir de hoje, que bom humor faz parte do bem estar de homens e 
mulheres. Por isso, depois de criar a linha Natura Humor, que estréia com o lançamento de duas 
fragrâncias, a empresa vai à mídia para apresentar sua nova campanha publicitária, criada pela 
agência Lew,Lara. Toda a comunicação é baseada no conceito de viver bem e charges foram 
escolhidas como parte da comunicação. "A perfumaria é um segmento muito importante dentro 
da companhia, que representa a maior parte do nosso faturamento", pontua a gerente de produto 
da Natura, Maria Paula Fonseca.  
 
Apesar de importante, não havia propaganda dedicada à perfumaria desde 2003. "No ano passado 
trabalhamos a linha antiidade, a vegetalização dos sabonetes e muito institucional", completa o 
diretor da marca Natura, Eduardo Costa.  
 
Segundo os executivos da empresa, a escolha do humor para trabalhar no marketing é não 
apenas um link com o "Bem Estar Bem", como tem a ver com a postura da Natura, de ser uma 
empresa responsável socialmente. "O humor está nos produtos, na comunicação, dentro de toda a 
empresa", comenta Maria Paula.  
 
Além de televisão, a Natura está utilizando revistas e analisa a possibilidade de cinema para 
divulgar os primeiros produtos da linha Humor. Ela estréia com duas fragrâncias diferentes, que 
podem ser usadas tanto por homens quanto por mulheres. "Queremos reforçar o conceito da 
Natura de trabalhar com o humor e mostrar como ele é necessário no dia a dia das pessoas", diz 
Costa.  
 
Maria Paula informa ainda que os perfumes foram escolhidos para este início, justamente porque 
é a categoria que mais fala de relação. "Nas campanhas mundiais de perfumes, romances estão 
muito presentes. Queremos ir além e inserir o humor na nossa propaganda."  
 
Costa informa ainda que entre as concorrentes nacionais (lembrando que a Natura trabalha 
apenas com o sistema de venda direta), a Natura é a líder no segmento de perfumaria. 
"Pretendemos manter esta liderança, por isso voltamos a anunciar", diz o executivo. A empresa 
conta ainda que reserva outros lançamentos de fragrâncias para este ano. O público-alvo dos 
novos perfumes (definidos apenas como Natura Humor 1 e 2) tem idade entre 25 e 45 anos.  
 
Consultadas, as maiores concorrentes da Natura, O Boticário e Avon, informam que as suas 
novidades em perfumes são versões especiais de fragrâncias já vendidas. O foco, claro, é 
principalmente o Dia das Mães.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 mar. 2006, Comunicação, online. 


