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Resumo 

 

Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa que, de um lado, focaliza o 

caráter interdisciplinar da comunicação ao buscar a Teoria dos Sistemas de Niklas 

Luhmann; de outro, o contexto das marcas e da publicidade. Com os objetivos de 

compreender o sistema das marcas como autopoiético e verificar como se dá a 

heterorreferência na comunicação com o tema “Câncer de Mama”, vale-se de 

análise, na perspectiva da semiótica peirceana, de peças publicitárias da marca 

“Avon”. Dos resultados, pode-se destacar que a teoria utilizada mostra a 

possibilidade de ampliação da memória do sistema das marcas, o que contribui 

para a permanência deste, bem como o consequente fortalecimento da marca 



 

“Avon”, no entanto, sem garantia de mudanças das condutas das mulheres em 

relação à prevenção do câncer de mama. A importância deste artigo está na 

possibilidade de refletir sobre o alcance de campanhas publicitárias com o tema 

“Câncer de Mama” em sistemas para os quais o tema não é pertinente.  

 

Palavras-chave: Comunicação. Marca. Publicidade. Heterorreferência. 
 

Introdução 
 
Este artigo tem como objeto de estudo a marca “Avon”, como um componente do 

sistema de marcas. Peças publicitárias desta marca serão analisadas com o 

propósito de averiguar como o tema “Câncer de Mama”, caracteriza o que se 

denomina, na Teoria dos Sistemas de Luhmann, heterorreferência. Iniciamos com 

a apresentação de alguns aspectos da marca “Avon”; em seguida, realizamos uma 

leitura desta marca à luz da Teoria dos Sistemas. Em meio às analises, na 

perspectiva peirceana, refletimos sobre a lógica que estas engendram no sistema 

das marcas e os seus possíveis efeitos, tanto para o sistema das marcas quanto 

para o tema envolvido.  

 

As análises, na perspectiva da semiótica peirceana, tal como consta em Santaella 

(2002) e em Drigo e Souza (2013), que mostram como qualquer objeto que está a 

nossa volta pode ser signo, ou seja, explicam como os aspectos qualitativos, ou 

referenciais ou convencionais, vinculados às leis, que impregnam o objeto fazem 

com que este se torne signo. Trata-se, portanto, de um olhar, que procura nas 

representações visuais elementos que permitam explicitar conexões entre as 

informações que o sistema das marcas, no caso, a marca Avon especificamente, 

de certo modo, processa, movimenta no sistema das marcas. 

 



 

Por adentrar tal sistema, o das marcas, resta-nos também tratar das operações 

que estas desenvolvem, graças à publicidade. Para tanto, vamos utilizar Aaker 

(2007), que toma as marcas como objetos da contemporaneidade, que envolvem 

não só os produtos, mas todas as relações que suas inúmeras manifestações, 

entre elas as veiculadas pela publicidade, constroem.  

 

Iniciemos com aspectos da marca “Avon”. Segundo Oliveira e Rosa (2011), a 

“Avon the company for women” foi fundada em 1886, pelo norte-americano David 

McConnell, com 28 anos de idade, na época, que até então era vendedor de livros 

porta a porta e oferecia um perfume, como brinde, às mulheres que adquiriam um 

exemplar de seus livros. Com o passar do tempo, o brinde oferecido começou a 

fazer sucesso. Com isto ele decide abandonar sua profissão para investir no ramo 

de perfumaria. Assim, surgiu a “Califórnia Perfume Company”, que depois de 

cerca de dez anos disponibilizava um primeiro folheto de ofertas. Nele, as 

consumidoras podiam escolher entre perfumes, sabonetes, pó-de-arroz, cremes 

para pele, cremes de barbear e xampus entre outros cosméticos. Os 

procedimentos de venda porta a porta não foram abandonados.  

 

Em 1939, a Califórnia Perfume Company distribuía seus produtos em mais de 40 

estados norte-americanos e mantinha uma filial no Canadá. Nessa mesma época, 

o nome da empresa mudou para Avon, em homenagem ao escritor inglês William 

Shakespeare, que nasceu em Stratford-upon-Avon, que McConnell admirava. Em 

1954, a Avon inicia sua grande expansão com a criação de um setor denominado 

Divisão Internacional, a companhia passa a criar filiais na América Latina. A Avon, 

no Brasil, foi criada em 1958.   

 

Segundo Dias e Cassiano (2010), por cerca de quinze anos a Avon não realizou 

campanhas publicitárias. As vendas eram feitas com os folhetos distribuídos de 

porta em porta. Atualmente, a marca está presente em todas as mídias, inclusive 



 

nas redes sociais. O folheto, em sua versão on-line, é encontrado como “Folheto 

Virtual”, no entanto, os impressos tradicionais ainda são distribuídos. A marca 

criou também novas estratégias de permanência ao vincular-se à beleza e ao bem 

estar.  

 

"Ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades de produtos, 

serviços e autorrealização das mulheres no mundo todo" é a visão apresentada no 

site oficial da empresa. Assim, trata-se de uma companhia que respeita os valores 

femininos e prima pela autorrealização das mulheres, não só por meio de seus 

produtos e serviços, que realçam a beleza e aumentam a autoestima, mas 

também por proporcionar oportunidades de trabalho e obtenção de renda, 

considerando o grande contingente de mulheres que trabalham na companhia. 

Mencionamos que, no Brasil, o percentual de trabalhadores, do sexo feminino, 

alcança 60% do total do quadro de funcionários. 

 

Ao criar uma rede de revendedoras a empresa contribuiu para o avanço da mulher 

no mercado de trabalho e ampliação de sua participação no orçamento familiar. 

Segundo Dias e Cassiano (2010), a ideia mais difundida nos treinamentos de 

vendedoras é a frase: “A Avon é uma empresa de mulheres feita para mulheres”. 

Também sempre é enfatizado o fato de que, desde a sua origem, ela está 

diretamente vinculada ao universo feminino e com ela – a empresa – desenvolve, 

na verdade, um projeto de autonomia da mulher com um novo modelo de 

feminilidade tanto na esfera econômica como na esfera afetiva. 

 

No que se refere ao Câncer de Mama, em 2002, lançou-se a campanha mundial 

“Kiss Goodbye to Breast Cancer”, conhecida no Brasil como “Um Beijo pela Vida”. 

Esta campanha tenta sensibilizar as mulheres para a importância do diagnóstico 

precoce do câncer de mama e para a erradicação da mortalidade feminina 

causada pela doença. Esta campanha conta com voluntários para disseminar 



 

informações em suas respectivas áreas e também com o trabalho de 

celebridades. A seguir, vem uma leitura da marca “Avon” enquanto um 

componente do sistema das marcas. 

 

 A marca “Avon” no sistema das marcas  
 
As marcas, à luz das ideias de Luhmann constituem um sistema, sendo que estas 

envolvem tanto aspectos abstratos quanto concretos, que são os agregados deste 

sistema. Há o projeto da marca, a identidade e manifestações ou expressões da 

marca. Símbolos, peças publicitárias, embalagens dos produtos, mascotes e os 

próprios produtos são manifestações da marca e devem abarcar a sua identidade 

(da marca). As associações realizadas pela marca constroem uma lógica interna, 

uma dinâmica que diferencia o sistema das marcas do meio em que ele está 

inserido, ao mesmo tempo em que é inseparável dele. As associações são 

dispostas em quatro grupos: a marca enquanto produto, organização, pessoa e 

símbolo. 

 

Para Aaker (1998), uma marca está muito além de designar um produto e suas 

especificidades, seus atributos. No entanto, enquanto nome ou símbolo, a marca 

identifica os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores, 

bem como contribui para estabelecer diferenças entre bens e serviços de 

concorrentes.  

 

As marcas incluem, para Aaker (1998), além dos produtos com todos os seus 

atributos, os usuários, o país de origem da marca, as associações 

organizacionais, a personalidade da marca, os símbolos, o relacionamento marca-

cliente, os benefícios emocionais e os benefícios de autoexpressão. O diagrama 

(FIG.1) mostra as operações que as marcas engendram.   

 



 

O potencial deste contexto, construído com as operações que as marcas 

engendram, permeia ou constitui o que podemos denominar de identidade da 

marca. Para Aaker (2007, p.73), “a identidade de uma marca proporciona sentido, 

finalidade e significado a essa marca”. 

 
Figura 1- A marca e os elementos que propiciam a construção de um contexto 
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Fonte:  Aaker (2007, p. 78) 
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perspectivas: a marca enquanto produto, organização, pessoa e símbolo. Vamos 

analisar estas associações estabelecidas pela marca “Avon”, via peças 

publicitárias, que consistem em manifestações da marca. 

 

A marca enquanto produto caracteriza-se pelas associações desta com o produto, 

que estão vinculadas às decisões de escolha e à experiência do uso dos produtos. 

“Um vinculo sólido com uma classe de produtos significa que a marca será 

lembrada quando a classe de produtos for insinuada” (Aaker, 2007, p. 84). As 

associações ocorrem com a classe de produtos, como mencionamos, mas podem 

envolver atributos do produto, a qualidade (valor), as associações quando da 

utilização do produto ou ainda por vínculos do produto com um país ou uma 

região.  

 

Esta lógica das associações institui o que Luhmann (2009) denomina “fechamento 

operacional”, que permite ao sistema diferenciar-se do meio. Mas, a permanência 

deste sistema depende de acoplamentos estruturais. A noção de acoplamento 

estrutural é formulada sob a perspectiva de um observador externo, que se 

pergunta como os sistemas autopoiéticos entram em relação, ou seja, como é 

possível que um sistema se reproduza com suas próprias operações e se coloque 

em contato ao meio. No nosso estudo, isto é assegurado pela publicidade e pelos 

temas, que podem vir de outros sistemas, como o câncer de mama, um tema do 

sistema da saúde, do qual a marca Avon se apropria.  

 

Luhmann (2005) menciona que os temas constituem a heterorreferência da 

comunicação. O autor dá como exemplo o tema da Aids. Nas palavras de 

Luhamnn (2005, pp. 30-1):  

 

Um tema como a Aids não é um produto próprio dos meios 

de comunicação. Ele é apenas aproveitado por eles, mas é 



 

tratado de tal forma e exposto a uma trajetória temática que 

não pode ser explicado nem com base nos diagnósticos 

médicos nem na comunicação entre médicos e pacientes. 

Principalmente a recursividade pública do tratamento de 

temas, isto é, o pré-requisito do já-ser-conhecido e da 

necessidade de se ter mais informações, é produto típico e 

exigência da continuidade da comunicação dos meios de 

massa (...).  

 

No caso da marca Avon, o tema de câncer de mama, mediante as operações 

engendradas no sistema das marcas, é transformado – via publicidade – em 

informação para a sociedade, bem como para ele próprio na sociedade. A 

transformação do tema, ou o modo peculiar como a lógica do sistema das marcas 

transforma o tema, pode ser observado pelas análises das peças publicitárias 

selecionadas, que serão apresentadas no próximo item deste artigo. A 

mobilização das mulheres empreendida por diversas mídias e a manutenção da 

mobilização com os anúncios destas no transcorrer dos anos; o vínculo da saúde 

à beleza (à marca Avon, portanto); a divulgação dos investimentos da organização 

na área da saúde; o envolvimento de celebridades nas campanhas – da Avon e da 

luta na prevenção do câncer de mama; os produtos especiais colocados à venda 

em prol da campanha etc. 

 

Os temas, segundo Luhmann (2005, p. 31), “servem por isso ao acoplamento 

estrutural dos meios de comunicação com outras áreas da sociedade, e, agindo 

assim, eles são tão elásticos e tão diversificáveis que os meios de comunicação, 

fazendo uso de seus temas, podem atingir cada parte da sociedade”. 

 

No entanto, a publicidade entendida como meio de comunicação, ou seja, como 

um suporte genérico que torna possível a comunicação, não se caracteriza como 



 

tal por transportar informação dos que sabem àqueles que não sabem. Ela é um 

meio à medida que disponibiliza um saber de fundo e continua sempre a 

desenvolvê-lo.  

 

No caso das marcas, valores são disponibilizados, via publicidade. Com a marca 

“Avon”, a beleza, a feminilidade e, mais recentemente, a beleza na seara da saúde 

e do bem-estar, com a apropriação de tema da saúde, passam a permear o meio 

social. Nesta perspectiva, na contemporaneidade, para Lipovetsky e Serroy 

(2011), as marcas com sua comercialização e comunicação propõem sentidos e 

valores, tornam-se signos com grande apelo estético nas suas expressões, além 

de posicionarem-se por meio de conceitos éticos de grande pregnância na 

sociedade, alicerçada nas ambiguidades e na erosão das fronteiras. Elas não só 

mobilizam as celebridades, como também, segundo Lipovetsky e Serroy (2011, p. 

98), “ambicionam o cultural, falam de ética, de racismo, de proteção ao meio 

ambiente”. 

 

A função social dos meios de comunicação, para Luhmann (2005), não se 

encontra na totalidade das informações sempre atualizadas, mas na memória 

produzida por meio disso.  

 

Para o sistema social, a memória consiste no fato de, em 

cada comunicação, se poder tomar como conhecidas 

algumas suposições determinadas sobre a realidade, sem 

precisar introduzi-las ou justificá-las expressamente. A 

memória colabora em todas as operações do sistema social. 

(Luhmann, 2005, p. 114) 

 



 

No caso da publicidade, com as marcas, ela resgata, reaviva valores que 

permeiam a sociedade. Ela amplia e reaviva a memória, o que garante a 

permanência do sistema, no caso, o das marcas. 

 

Os temas organizam a memória na comunicação, os quais, segundo Luhmann 

(2005, p. 30), “atam as colaborações a contextos complexos de tal forma que na 

comunicação habitual pode-se reconhecer se um tema será mantido e continuado 

ou está sendo trocado.” Explica ainda que o sucesso dos meios de comunicação 

na sociedade “deve-se à imposição dos temas, independentemente se as 

posições tomadas são positivas ou negativas em relação às informações, às 

proposições de sentido, às nítidas valorizações”. (Luhmann, 2005, p. 31)  

 

Após se tornarem públicos, os temas podem ser tidos como 

conhecidos; sim, pode-se supor que eles são conhecidos 

como conhecidos pelo fato de as opiniões e as colaborações 

particulares em relação a certos temas poderem circular 

livremente – de forma muito semelhante ao efeito do médium 

dinheiro, que se assegura sua aceitação pelo fato de seu uso 

individual ser livre. (Luhmann, 2005, pp. 31-2). 

 

A distinção entre tema e função da comunicação está também vinculada à 

distinção entre heterorreferência e autorreferência. Vimos que a primeira se faz 

com os temas, estranhos ao sistema, mas que são submetidos à sua lógica, ao 

seu modo de operar. Em relação à segunda, a autorreferência, Luhmann (2005, p. 

32) explica:  

 

Um observador (...) pode distinguir entre temas e funções da 

comunicação. Ele pode, por exemplo, dizer a si mesmo e aos 

outros: se não dermos esta ou aquela notícia, se nós 



 

cancelarmos a meteorologia ou, mais recentemente, o 

bioscópio, os leitores nos abandonarão. Para isso, a 

comunicação precisa ser pensada como comunicação, quer 

dizer, as autorreferências precisam ser atualizadas. 

 

A função dos meios de comunicação consiste, em última análise, “em orquestrar a 

auto-observação do sistema social” (Luhmann, 2005, p. 158), o que se faz via 

autorreferência, que se vale de aplicações das operações – as mesmas que 

possibilitam a diferenciação do sistema em relação ao meio – aos agregados do 

próprio sistema.  

 

Em ambos os casos trata-se de autopoiese, ou seja, reprodução da comunicação 

com base nos resultados da comunicação. Com ela não há metas nem um final 

natural estipulados. “Ou melhor, comunicações informativas são elementos 

autopoiéticos que servem à reprodução desses elementos” (Luhmann, 2005, p. 

139), o que caracteriza o modo construtivista de operação do sistema. 

 

Com o conceito de autopoiesis, de Maturana e Varela, segundo Luhmann (2009), 

colocado no centro da teoria biológica, nada se explica no sentido causal, mas 

evidencia que a autorreferência é uma operação com capacidade de articulações 

subsequentes. Há uma modalidade de recorrência - circularidade recursiva – no 

processo que leva à ideia de que a comunicação já esteja colocada no sistema. 

Acrescenta o sociólogo que a comunicação permanece sempre como a 

comunicação interior, ou seja, as conexões são realizadas dentro do próprio 

sistema.  

 

A seguir, as análises, com as quais se constata o movimento da marca “Avon” e o 

Câncer de Mama, via publicidade.  

 



 

Das análises de peças publicitárias 
 
 “Avon Chama”, o slogn da Avon, que nos anos de 1950/60 e 70 difundiu a marca 

em peças publicitárias, veiculadas em diversas mídias, lembra o modo como os 

produtos da Avon chegavam e ainda chegam às usuárias (FIG.2). De certo modo, 

esta modalidade de venda passou a ser um diferencial e um aspecto qualitativo da 

marca.  

 

Este slogan agregou aspectos qualitativos à marca. Se antes ele era 

predominantemente vinculado aos modos de acesso ao produto, nos dias atuais, 

permanece nas usuárias como um toque de atenção, carinho, preocupação, além 

da comodidade que propiciava e propicia ainda. “Os atributos diretamente 

relacionados à aquisição ou à utilização de um produto podem propiciar benefícios 

funcionais e, ocasionalmente, emocionais paras os clientes”. (Aaker, 2007, p. 85) 

                                    

Figura 2 - “Avon chama” 

 
Fonte: Disponível em:< http://carissimascatrevagens.blogspot.com.br/2010/06/avon-

chama.html >. Acesso em: 05 mar. 2013. 



 

O slogan “Avon Chama”, escrito na forma “AVON CHAMA”, enquanto uma locução 

interjetiva propicia sensações, provoca efeitos emocionais. Trata-se de um 

chamamento, ou apelo, mas envolto em alegria. Embora as letras firmes e 

estruturadas reforcem certa disciplina ou austeridade, a espessura (ligeiramente 

larga) e o tom rosa, que preenche as letras, amenizam tal austeridade ou se 

distanciam de uma ordem, de um imperativo. O sinal de exclamação sinaliza para 

admiração, contentamento, alegria, surpresa. Assim, o slogan ainda agrega uma 

convivência alegre, prazerosa entre a marca – por meio da revendedora – e a 

usuária, a dona de casa que a recebe. Bem-vinda a Avon, portanto. 

 

As associações com os usuários, baseada no tipo de usuário, implica em 

atribuição de valor e de personalidade à marca. Vejamos algumas peças 

publicitárias que sinalizam para a associação de “feminilidade” à marca. 

 

A marca “Avon” pode ser considerada uma marca “feminina”, isto não só por ser 

uma marca de produtos de beleza para a mulher, principalmente, mas por reforçar 

valores e crenças vinculadas à feminilidade ou às representações da mulher 

(estereotipadas ou não) no transcorrer da sua construção. 

 

A cor rosa, sempre presente na publicidade da marca, por exemplo, contribui para 

construir uma “personalidade” feminina para a marca (FIG. 2). Enquanto mistura 

do vermelho com o branco, a cor rosa, é símbolo do feminino. O vermelho, 

segundo Chevalier e Gheerbrant (2008), incita à ação e é imagem de ardor e 

beleza, de força impulsiva, de juventude, saúde, de Eros livre e triunfante, 

enquanto o branco, como soma ou ausência de cores, cor dos ritos de passagem, 

pode ser visto como símbolo da pureza. Assim, enquanto mistura do vermelho 

com o branco, a cor rosa, está entre a paixão e a pureza. A rosa, segundo 

Chevalier e Gheerbrant (2008, p. 789), “tornou-se um símbolo do amor e mais 

ainda do dom do amor, do amor puro”. Assim, o “cor-de-rosa”, pode nos reportar 



 

também à ideia do feminino “preordenado e orquestrado de ponta a ponta pela 

ordem social e natural” (Lipovetsky e Serroy, 2011, p. 54). 

 

Desde o final do século XVIII até períodos recentes, segundo Giddens (1993), a 

difusão de ideais do amor romântico estava profundamente envolvida com 

transições importantes que afetaram o casamento e outros contextos da vida 

pessoal, com o confinamento ou a negação da resposta sexual feminina e a 

aceitação generalizada da sexualidade masculina como não-problemática. Está, 

portanto, vinculada à concepção de feminino mencionada. Vale mencionar que a 

feminilidade exaltada nestas peças se aproxima da que se expressa com a 

“segunda mulher”, um entre os três modelos de mulher tratados por Lipovetsky 

(2007). 

 

Essa segunda mulher, uma espécie de deusa, não eliminou 

as diferenças na hierarquia social dos gêneros: a mulher 

continua afastada da vida política, submissa ao marido, sem 

nenhum tipo de liberdade – nem econômica, nem intelectual. 

As decisões significativas ainda pertencem somente ao 

masculino, não sendo ela reconhecida como sujeito igual e 

autônomo. Essa segunda mulher ainda continua sendo alvo 

de menosprezo, agora sob outro prisma: a ela é dado o 

poder de formar os rapazes, civilizando os comportamentos, 

exercendo uma espécie de influência silenciosa sobre os 

acontecimentos da vida da época, donde podemos entender 

que a sua vulnerabilidade fica talvez, ainda mais frágil, pois 

agora é vista como a responsável pela boa ou má formação 

do indivíduo, através do seu papel de mãe e educadora. 

(Lipovetsky, 2007, p. 235) 

 



 

No período das Luzes, a mulher é reconhecida como figura que exerce forte 

influência sobre os costumes, a polidez, a arte de viver; no XIX, a esposa, a mãe e 

a educadora sobem aos céus e assumem figuração sacra. A mulher é posta num 

trono, sua natureza e seu papel são exaltados o que lhe confere um papel quase 

que divino. “Depois do poder maldito do feminino, edificou-se o modelo da 

segunda mulher, a mulher enaltecida, idolatrada, na qual as feministas 

reconhecerão uma última forma de dominação masculina” (Lipovetsky, 2007, p. 

236). 

 

As revendedoras da Avon levavam a beleza à “rainha do lar”. O ato de receber a 

revendedora pode ser traduzido, no texto da peça publicitária (FIG. 2), como um 

ato de receptividade à beleza, que já podia, desde então, ser adquirida. A marca, 

nesta perspectiva, vinha ao encontro da mulher, auxiliando-a no cumprimento do 

seu papel de bela soberana. 

 

A beleza, atrelada a Eros, à cor vermelha – que se esconde no “cor-de-rosa”-, vem 

com aspectos culturalmente compartilhados e que tem suas raízes míticas. 

Lembremos que uma das características de Eros é sua abertura para a beleza. É 

por isso que na mitologia grega ele se relaciona intimamente com Afrodite, a 

deusa do sexo e da beleza.  

 

Mas, ainda considerando as associações, na perspectiva de Aaker (2007), 

também há o vínculo que uma marca estabelece com um país ou uma região que 

acrescenta, de modo geral, maior credibilidade à marca. Segundo Aaker (2007, p. 

86), “a associação da marca a um país ou a uma região sugere que a marca 

oferecerá uma qualidade maior porque seu país ou sua região de origem possuem 

tradição de produzir o melhor dentro daquela classe de produtos.” Como 

exemplos, a marca “Chanel”, vista como francesa; os relógios “Swatch”, como 

suíços. A marca “Avon” poderia ser vista como norte-americana, principalmente, 



 

por caracterizar um modo extremamente prático de aquisição do produto, para 

todas as donas de casa norte-americanas. 

 

A partir dos anos de 1950, a Avon alcançou vários continentes e de empresa 

multinacional passou a organização mundial. Aspectos de um modo norte-

americano de ser vinculado à origem da marca continuam presentes na sua 

divulgação. O vínculo com o país estrangeiro, de origem, bem como modo de 

venda continuaram a ser difundidos como extremamente relevantes para a marca, 

quando da vinda ao Brasil, como exemplo (FIG. 3). 

 

Figura 3 - Avon chega ao Brasil 

 
Fonte - Disponível em:< http://carissimascatrevagens.blogspot.com.br/2010/06/avon-chama.html >. 

Acesso em: 05 mar. 2013. 

 

Na frase: “A brasileira elegante escolhe os cosméticos AVON em seu próprio lar!”, 

que consta do anúncio (FIG. 3), o sinal de exclamação intensifica a surpresa, a 

admiração que vem com a novidade anunciada. Trata-se de uma opção diferente 



 

e que vem de fora, do exterior, do país estrangeiro. O termo lar intensifica 

possíveis associações com “rainha do lar”, que reforça estereótipos atrelados ao 

modelo da segunda mulher, tal como consta de Lipovetsky (2007). 

 

Nesta peça publicitária, rosa e “cor-de-rosa” estão presentes. Nas palavras de 

Chevalier e Gheerbrant (2008, p. 788): “Famosa por sua beleza, sua forma e seu 

perfume, a rosa é a flor simbólica mais empregada no Ocidente. (...) Designa uma 

perfeição acabada, uma realização sem defeito. (...) simboliza a alma, o coração, 

o amor”. A rosa – presente na peça publicitária (FIG. 3) – sugere que a pele da 

usuária adquirirá a suavidade das suas pétalas com o uso do produto, que ela 

impregnará o outro e o ambiente em que estiver com a fragrância da mesma. 

Assim, pelo seu simbolismo, reforça a feminilidade da marca, ou seja, constrói 

uma “personalidade” da marca, no sentido preconizado por Aaker (2007). Se 

tomarmos como pressuposto que a cor - cor-de-rosa - pode ser traduzida por 

beleza, então, a marca “Avon”, marca feminina, pode ser vista como sinônimo de 

beleza. 

 

A marca personalizada cria uma identidade mais interessante e mais rica que a 

baseada nos atributos do produto. Como uma pessoa, a marca cria uma 

personalidade e passa a ser percebida como competente, marcante, superior, 

confiável, humorística, ativa, formal, casual, intelectual ou jovem. Para Aaker 

(2007, p. 88), “a personalidade da marca pode auxiliar no benefício da 

autoexpressão que se converterá em um meio para o cliente expressar sua 

própria personalidade” e “assim como a personalidades humanas afetam os 

relacionamentos entre as pessoas, a personalidade da marca pode constituir a 

base do relacionamento entre o cliente e ela mesma”. Desta forma a 

personalidade da marca auxilia a comunicação de um atributo do produto, assim 

contribuindo para um benefício funcional.  

 



 

 

Por meio de um símbolo (FIG. 4), a marca, conforme Aaker (2007, p. 88), “pode 

proporcionar coesão e estrutura a uma identidade, facilitando a obtenção de 

reconhecimento e a recordação. Sua presença pode ser um componente 

fundamental do desenvolvimento de uma marca”.  

 

Figura 4- O símbolo da “Avon” 
 

Fonte: Divulgação 

 

O símbolo, presente nas imagens de publicidade da marca “Avon”, pelas linhas 

delgadas, negras e com espaços vazios entre elas, sugere leveza, elegância, 

sobriedade, sofisticação.   

 

Entre as associações mencionadas por Aaker (2007), tratamos do símbolo, do 

país de origem da marca, da personalidade, de representações da usuária e de 

benefícios emocionais vinculados aos aspectos da materialidade, presentes em 

um dos modos de manifestação da marca, a publicidade.  

  



 

A seguir, vamos abordar os aspectos referentes à marca enquanto organização. 

Para Aaker (2007), essa modalidade enfatiza os atributos da organização, não do 

produto ou serviço. Inovação, sustentabilidade, a busca por qualidade são alguns 

desses atributos e podem ser criados pelas pessoas e pelo programa da empresa. 

“Os atributos organizacionais são mais duradouros e mais resistentes à 

comunicação da concorrência que os atributos relacionados ao produto” (Aaker, 

2007, p. 87). 

 

Vejamos como a Avon trata da questão da sustentabilidade, um dos atributos 

mencionados por Aaker (2007). Na perspectiva de Elkington (2001), as empresas 

devem avaliar o seu sucesso não só com base no desempenho financeiro, mas 

também com base no impacto sobre a economia, no meio ambiente e sobre a 

sociedade em que atua. Assim, uma empresa sustentável é aquela que gera lucro 

para os acionistas, protege o meio ambiente e melhora a vida das pessoas com as 

quais se relaciona, interage de algum modo. 

 

Para Elkington (2001), a sustentabilidade é construída com três pilares: o 

econômico, o social e o ambiental. O pilar econômico se resume ao lucro da 

empresa, no entanto, é necessário envolver neste pilar os conceitos de capital 

humano e intelectual. O pilar social não pressupõe o simples envolvimento da 

organização com a desigualdade social ou com a educação, mas a equalização do 

sistema social, no sentido de que este deve melhorar como um todo e não 

simplesmente em um dos aspectos, o econômico, ou social ou ambiental. O pilar 

ambiental também relaciona a questão social com a econômica.  

 

Não vamos avaliar em que medida a “Avon” busca a sustentabilidade, no sentido 

proposto por Elkington (2001). De certo modo, podemos constatar preocupações 

com questões da desigualdade social, notadamente no que se refere à saúde da 

mulher e os seus vínculos com a campanha do câncer de mama. 



 

 

Em 1999, a “Avon” iniciou suas ações vinculadas à saúde da mulher. O caminhar 

da companhia no período 1999-2003 está na reportagem da Revista Veja de 2003 

(FIG. 5). A adesão de mulheres à caminhada e à luta pela prevenção do câncer de 

mama se intensifica com a anunciada incorporação de 800 mil mulheres: as 

revendedoras dos produtos Avon. Este diferencial da marca é sempre retomado 

nos anúncios, bem como a cor rosa e a beleza. O vínculo com a saúde se 

estabelece, mas em meio à beleza, valor sempre presente na marca. Como 

exemplo, no anúncio (FIG. 6), encontramos a frase: “AVON sinônimo de beleza, 

há 120 anos”. 

 

Figura 5 – As “caminhadas” da Avon no período 1999-2003 – Mídia: 
Revista Veja 

 
 

 
Fonte: Arquivo da Propaganda 

 
 

 



 

Figura 6 – Investimento na saúde da mulher – Mídia: Folha de São Paulo 
(2006) 

 
 

Fonte:  Arquivo da Propaganda 

 

A campanha “Um beijo pela vida”, em seus materiais promocionais, se vale de 

celebridades (FIG. 7); da cor rosa em peças do vestuário (FIG. 7) e de descontos 

em produtos, como podemos observar no catálogo dos produtos da Avon (FIG.8).  

A cor toma conta das ruas durante as caminhadas (FIG.9). 

 

Figura 7 - As camisetas da campanha Avon/Câncer de Mama (2010) 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://bemdojeitoquevocee.blogspot.com.br/2010_10_01_archive.html>.  

Acesso em: 20 jan. 2013. 



 

 

Figura 8 – No catálogo da Avon... 

 
Fonte: Disponível em: <http://bybina.blogspot.com.br/2008_08_31_archive.html>.  

Acesso em: 10 jan. 2013. 

 
 

Figura 9 – Cor-de-rosa na prevenção do câncer de mama com a Avon 
 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.institutoavon.org.br/tag/cancer-de-mama/>.  

Acesso em: 15 jan. 2013. 

 

As celebridades podem auxiliar nas associações da marca. Para Aaker (2007, p. 

131), o apoio de uma celebridade pode ser crucial em determinados casos. O 

desafio não é apenas criar um argumento digno de crédito, mas também 



 

conseguir que as pessoas escutem e acreditem na celebridade, ídolo, jogador, 

etc., entre todas as afirmações da concorrência. Esta estratégia está presente 

neste vínculo da Avon com a saúde – prevenção do câncer de mama – como 

constatamos pelo material de divulgação. 

 

Nas representações visuais (FIG.4, FIG. 5 e FIG. 6), observamos que a 

feminilidade e a representação da mulher avançam para o modelo da terceira 

mulher, preconizado por Lipovetsky (2007). No Ocidente, no século XX, começam 

a surgir sinais de mudança em relação aos modelos anteriores, o da primeira e da 

segunda mulher, que eram subordinadas ao homem. Neste modelo, o da terceira 

mulher, a feminilidade adentra uma era de abertura e a mulher passa a ter o 

direito de escolha. 

 

Lipovetsky (2007), quando trata da problemática da sedução, menciona que no 

feminino ela se constrói com a aparência e as estratégias de valorização estética. 

A Avon se insere fortemente na seara da feminilidade ao se colocar como 

“sinônimo de beleza”. Vale lembrar que, neste contexto, a beleza passa a ser um 

atributo físico, qualidade pura com valor estético e sexual. 

 

A lógica que rege o código da beleza no feminino se modifica, segundo Lipovetsky 

(2007). Os produtos cosméticos entram em sua fase áurea – da democratização e 

da industrialização –, uma vez que o culto ao belo sexo entra na era das massas. 

A imprensa feminina, a publicidade, o cinema, a moda, difundem em massa, as 

novas regras e as imagens pertinentes ao feminino. A ênfase ao belo sexo é dada, 

portanto, pelo cinema, pela indústria da moda, dos cosméticos e da própria 

imprensa. Ocorre nesse momento uma espécie de mudança de prioridade, ou 

seja, o cuidado acentuado com o rosto cede lugar ao cuidado com o corpo. 

 
 



 

Considerações Finais 
 

Para explicar como os sistemas das marcas constituem um sistema autopoiético, 

percorremos o caminho da marca “Avon”, via publicidade. As associações que as 

marcas estabelecem foram trabalhadas como as operações que os agregados do 

sistema das marcas empreendem e que a caracterizam como um sistema 

autopoiético. 

 

Este modo de operar fortalece o sistema das marcas. Como um todo, o sistema 

reaviva e expande a sua memória, o que lhe garante a permanência, a 

continuidade. As marcas, com isto, se fortalecem, assim como o sistema como um 

todo se autofortalece e se diferencia do meio. 

 

Mas, esta teoria não garante como o observador externo – as mulheres 

principalmente, as usuárias para as quais a campanha é direcionada -, podem ter 

algum tipo de mudança no seu modo de agir em relação à doença. Devido ao 

fechamento operacional, a teoria garante a expansão da memória do sistema. A 

memória, por sua vez, garante a continuidade, a permanência do sistema das 

marcas. A heterorreferência, que se dá com a apropriação do tema câncer de 

mama, no caso da marca Avon, amplia a possibilidade de acoplamento estrutural 

deste sistema.  

 

O acoplamento estrutural também reforça a permanência do sistema das marcas. 

Por sua vez, esta apropriação não pode ser revertida em benefício do modo de 

operar do sistema da saúde, pois a lógica que este engendra é outra. Assim, o 

referencial teórico selecionado, sob esse ponto de vista, não traz bons resultados, 

pois todas as operações – articulações, ou estratégias – do universo das marcas, 

não garantem que a sensibilização das mulheres quanto à prevenção do câncer 

de mama. 
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