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RESUMO 

Animais estão presentes na vida do homem desde os tempos antigos e, apesar da conexão 

humano-animal se distinguir culturalmente, eles permanecem fundamentais na sociedade 

atual. Passaram a atribuir suas imagens a propagandas por serem capazes de transmitir 

mensagens de valor emocional. Logo, campanhas publicitárias se beneficiam dessa 

estratégia de persuasão para vender sua ideia ou produto. Associando a publicidade às 

questões sociais, o presente artigo científico buscou compreender, através de três grupos 

focais, nos quais foram apresentados três vídeos com diferentes narrativas, de que forma 

campanhas publicitárias podem cumprir seu papel social quando o assunto for adoção e 

maus-tratos sofridos por cães. Como resultado, foi observado quais narrativas conseguem 

surtir maior impacto e, possivelmente, transformar uma ideia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Animais; adoção; marketing; publicidade; narrativas. 

 

ABSTRACT 

Animals are present in the life of man since ancient times, whether by affective bond, 

symbols of worship or even when used as labor. Although the human-animal connection is 

culturally distinguished, animals remain fundamental in today's society. They began to 

attribute their images to advertisements for being able to convey messages of emotional 

value. Therefore, advertising campaigns benefit from this persuasion strategy to sell their 

idea or product. However, it is not so often seen commercials that seek to make 

societyaware of the damage caused to animals by abandonment and abuse. Associating 

advertising with social issues, this scientific article sought to present a literature review on 

the subject and to understand how advertising campaigns can fulfill their social role when it 

comes to the animal cause. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Animals; Adoption; marketing; publicity; narratives.  
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INTRODUÇÃO 

O laço de afeto entre o homem e os animais é histórico e cultural. Entretanto, é 

comum se ouvir, cada vez mais, histórias de maus-tratos relacionados ao abandono, 

negligência, espaçamento, queimaduras, tráfico, entre outros problemas que se transformam 

em um problema social.  

Em estudo sobre o assunto, a World Veterinary Association diagnosticou que há 

cerca de 200 milhões de cães abandonados no mundo. No Brasil, há 30 milhões de animais 

vivendo em situação de abandono. Na cidade de Governador Valadares, o abandono é uma 

realidade. Para ter uma ideia, em consulta feita no dia 01/11/2019, a Associação de 

Proteção e Bem-Estar Animal de Governador Valadares (Aprobem) possuía 

aproximadamente 30 cães sob seus cuidados; a Canil Lar - São Francisco abrigava 126; e a 

Doce Lar Projeto, estava responsável por 100 animais, entre cães e gatos. Importante frisar 

que o abandono de animais é uma forma de maus-tratos e esse crime que está tipificado, no 

Brasil, no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98). A pessoa que abandona um 

animal nessas situações está sujeita a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de 

multa. 

Há diversas formas de enfrentar esse problema e a propaganda é uma ferramenta em 

potencial. A publicidade tem o poder para alcançar a sensibilidade dos indivíduos e, dessa 

forma, associá-la a uma causa social poderá trazer perspectivas positivas, no qual ambos os 

lados saem ganhando. Esse trabalho procura entender o papel da publicidade e propaganda, 

nesse contexto. Esse estudo justifica-se pelo fato de que não existir muitas campanhas 

sociais focadas na conscientização sobre a adoção ou contra o abandono e outros tipos de 

maus tratos e, talvez, essa a falta de informação seja uma das contribua com o acúmulo de 

cães sem lares e pelas ruas. 

Na comunicação, os animais sempre estiveram presentes em estratégias e 

campanhas publicitárias de diversas marcas de diferentes segmentos. Muitas empresas usam 

isso para agregar valor à marca. Os ursos polares da Coca-Cola, as vacas do achocolatado 

Toddy e os coelhos das pilhas Duracell são alguns exemplos entre tantas marcas que já 

usaram animais como ferramenta para ajudar no processo persuasivo. E qual é o valor do 

animal em uma campanha publicitária? É preciso entender essa relação entre homem e 

animal para conseguir usar essa ferramenta na publicidade. Segundo Moraes e Melo (2000), 

o animal faz-se presente na literatura, na arte, nas fábulas e mitologias. Sua animalidade é 

constantemente usada para explicar as características humanas: Astuto igual uma raposa, 
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rouba que nem rato, a liberdade de um passarinho. Para Lestel (2011) o animal não vive 

apenas em ambientes físicos, mas também em espaços místicos e mentais, fazendo parte do 

nosso ser. 

Kotler (2006) considera que uma comunicação eficiente depende de como será 

manifestada uma mensagem e seu conteúdo. A publicidade detém diversas estratégias que 

possuem a capacidade de influenciar e persuadir a sociedade a adotar um novo 

comportamento e, esse tipo de marketing acontece mediante campanhas sociais e pode ser 

compreendido por "um esforço organizado, feito por um grupo (o agente de mudança), 

visando a convencer terceiros (os adotantes escolhidos como alvo) a aceitar, modificar ou 

abandonar certas ideias, atitudes, práticas e comportamentos” (KOTLER; ROBERTO, 

1992, p. 6). 

Nesse trabalho, parte-se do pressuposto de que a publicidade é capaz de melhorar os 

índices de adoção de cães ou, pelo menos, ajudar a reduzir o abandono e outros tipos de 

maus tratos. A construção narrativa desse artigo buscou, num primeiro momento, introduzir 

o contexto dos animais de estimação como elementos da sociedade contemporânea. Depois, 

apresentou-se algumas informações sobre os maus tratos e o abandono, enquanto problema 

social. Por fim, apresentou-se as perspectivas teóricas da publicidade e marketing social, 

costurando o objeto desse trabalho com o problema social no qual ele está inserido. Como 

metodologia, optou-se por trabalhar com os grupos focais, pela sua capacidade de 

compreender mais profundamente os sentimentos e anseios do universo pesquisado. Sendo 

assim, procura-se identificar quais as relações de determinados grupos sociais com os 

animais e de que maneira, diferentes narrativas da publicidade tocam os sentimentos dos 

espectadores. 

 

1. ANIMAIS DOMÉSTICOS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Os animais são grandes companheiros do ser humano e quase sempre estiveram 

presentes em seu cotidiano. Um exemplo da importância dos Pets como atores sociais é a 

Declaração dos Direitos dos Animais, de 1978, aprovada na Bélgica, que levanta pontos 

que provavam o valor dos animais para o homem. Porém, nem sempre os animais foram 

domesticados ou totalmente dependentes de seus donos, pelo contrário, eles eram 

completamente livres. Os animais felinos, por exemplo, eram considerados como divinos 

por sua caça aos ratos que, consequentemente, auxiliavam no combate das infestações de 

parasitas, pragas e roedores nas casas e plantações. As relações entre humanos e animais 
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variam de acordo com as estruturas sociais e os contextos históricos. Essa aproximação 

pode ser percebida a partir de análises das representações feitas em paredes e esculturas, por 

humanos. 

Na sociedade contemporânea os animais continuam sendo muito importantes e estão 

cada vez mais presentes dentro das famílias brasileiras, sendo considerados, em muitas 

ocasiões, como membros da família. Como são companhia primordial para as pessoas, são 

tratados da melhor forma, por meio do relacionamento diário os bichos mostram aos tutores 

que têm personalidades definidas.  Essa convivência traz muitos benefícios, os animais são 

vistos como um importante auxílio de cura e recuperação de pessoas que apresentam 

doenças como ansiedade, depressão entre demais problemas psicológicos e crônicos. 

Tratando especificamente dos cães, Kassis (2002) afirma que “em termos psico lógicos, os 

cães, através de sua pureza e espontaneidade instintiva, resgatam a criança interior da 

pessoa e aumentam a capacidade de amar da mesma” (KASSIS, 2002, p. 24-25). Além 

disso, há outros benefícios fruto dessa relação, quais sejam: os animais são facilitadores 

sociais, fonte de apoio emocional, de companhia e de conforto, auxiliam os humanos na 

melhoria de qualidade de vida, de senso de autoestima. Justamente por isso que há uma 

preocupação muito grande para com a questão do bem-estar animal, principalmente com os 

cães abandonados.  

Dados de pesquisa do Instituto Pet Brasil, divulgados em matéria do portal G17, do 

grupo Globo, demonstram que, em 2019, a população de animais abandonados no Brasil, 

entre cães e gatos, estima-se em 170 mil.  São cerca de cinco habitantes para cada cachorro 

nas grandes cidades e cerca de quatro nas cidades de menor porte, sendo 10% desses 

animais em estado de abandono. Isto é, existem trinta milhões de cães e gatos em todo o 

território nacional que necessitam do amparo de ONGs. 

Apesar da proximidade e do cuidado que o homem tem com os animais, ainda há 

muitos casos em que os animais são duramente torturados e em diversos casos sofrem 

maus-tratos. De acordo com a LEI Nº 9.605, de 12 fevereiro de 1998, no artigo 32, a prática 

de ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos, causa pena e detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Ainda, a pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre a morte do animal. Neste 

contexto as ONGs desempenham um papel fundamental na conscientização e na defesa dos 

direitos dos animais, promovendo campanhas e assistência.   

                                                
7https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/18/brasil-tem-mais-de-170-mil-animais-abandonados-sob-

cuidado-de-ongs-aponta-instituto.ghtml. Acesso em 30 out. 2019 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/18/brasil-tem-mais-de-170-mil-animais-abandonados-sob-cuidado-de-ongs-aponta-instituto.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/18/brasil-tem-mais-de-170-mil-animais-abandonados-sob-cuidado-de-ongs-aponta-instituto.ghtml
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2. ABANDONO DE ANIMAIS, ONGS PROTETORAS E A2 IMPORTÂNCIA 

DA ADOÇÃO  

O cenário da sociedade contemporânea nos traz uma reflexão sobre como o 

consumo tem exercido uma influência direta no comportamento social. Ele exerce uma 

característica simbólica, em que a maioria dos indivíduos não adquirem seus bens por sua 

utilidade, mas sim por aquilo que o proporciona ou representa.  

De acordo com Schweriner (2008), o significado do consumo na 

contemporaneidade, são por meios de manipulação em massa que se espalham através dos 

valores, prazer, liberdade, razão e progresso. Observa-se que adquirir um animal de 

estimação ultrapassou a ideia da companhia e do amor e eles têm se tornado um objeto de 

prazer, de satisfação para indivíduos e famílias.  

 Além disso, o consumo também é constantemente incentivado através da mídia, 

principalmente redes sociais, onde recebemos doses diárias de animais peludos, bonitos, 

felpudos e de raça, adquiridos por pessoas próximas a nós, e que nos despertam a falsa 

necessidade de que também precisamos daquilo. Dessa forma, o ser humano se deixa levar 

pelas emoções de ter um gato ou cachorro e se esquece dos custos que estão agregados ao 

animal, desde a alimentação, cuidados médicos e bem-estar, gerando assim um aperto 

financeiro e causando futuramente um abandono. 

 Diante do índice crescente de abandono de animais, o trabalho de ONG’S é 

extremamente fundamental, pois geralmente, em determinadas regiões, não há entidades do 

governo que realize o cuidado de animais que são expostos a situações de risco e 

abandono.  

O trabalho das ONG’S baseia-se desde o resgate desses animais, arcando com suas 

despesas médicas e alimentícias, através de pedidos de doações de dinheiro, ração e 

medicamento em suas redes sociais e realização de eventos patrocinados pela comunidade 

local; entrevistas com pessoas que se candidatam para dar lares temporários e até mesmo a 

adoção dos animais resgatados.  

Estas organizações voluntárias, geralmente, são formadas por amigos e conhecidos 

que se juntam para prestar este tipo de serviço. São responsáveis por todo o processo de 

adoção e lutam contra as dificuldades, pois muitas pessoas ainda continuam em busca de 

animais apenas de raça, o que não é muito comum durante os resgates. E, ainda que tenham 

tais animais disponíveis, as ONG’S também enfrentam certa insegurança, pois, na maioria 
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dos casos, as pessoas se preocupam e se importam mais com a aparência do que o animal 

em si.  

Há, também, aquelas pessoas que estão dispostas à adoção, mas são leigas sobre os 

processos e responsabilidades que o envolvem. Além disso, a maioria dos animais 

resgatados são adultos e/ou deficientes, o que aumenta ainda mais a dificuldade para 

adoção, pois são animais que necessitam de cuidados constantes, diários, às vezes acima da 

média do nível de consciência dos indivíduos. A rotina é diferenciada, adaptada à 

necessidade do animal, que na maioria das vezes acaba sendo ‘’devolvido’’ devido à falta 

de estrutura e cuidados do adotante.  

Ainda assim, a conscientização sobre a importância da adoção é extremamente 

importante, pois é a única maneira de reduzir o número de animais que estão na rua. Assim 

como o trabalho das ONG’S, os protetores independentes são fundamentais, pois as 

medidas temporárias para conter o índice desgovernado de abandono ainda é muito ineficaz 

e, sem pessoas que ainda acreditam na causa, o problema se agravaria ainda mais. 

 

3. PUBLICIDADE E PROPAGANDA, MARKETING SOCIAL E A RETÓRICA 

EMOCIONAL  

O professor Philip Kotler (1994), conceitua publicidade como uma maneira não 

pessoal e remunerada de promover ideias, atividades, teorias, entre outros, sendo 

patrocinada por indivíduos ou empresa que sejam identificados, ou seja, os anunciantes. A 

publicidade é o meio que estabelece os modelos de consumo e tem a capacidade de se 

comunicar com seu público-alvo através de campanhas que difundem mensagens de 

diversos tipos e veiculadas em uma série de meios. 

A propaganda tem o intuito de comunicar e se relacionar com o cliente 

estabelecendo uma ligação entre ele e o anunciante, com um propósito específico: vender. 

Azevedo (2004) em seu artigo “Publicidade Cidadã: Como Comunicar Responsabilidade 

Social e Empresarial” defende que a propaganda é uma estratégia do mercado, ou seja, uma 

ferramenta estratégica de venda, ela tem o poder de transmitir informações. De acordo com 

Sant’Anna (2005), o termo propaganda refere-se a 

 

uma técnica de comunicação de massa, paga com a finalidade precípua de 
fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas para os 

anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços. (SANT’ANNA, 1998, 

p. 76) 
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Para o autor, é possível encontrar dois tipos de publicidades: um comercial, que 

possui o objetivo de fazer a apresentação de um produto e, a institucional, que atua no 

campo social e tem a intenção de apresentar uma empresa ou um conceito aos clientes. A 

publicidade institucional, social ou cidadã aparece no cenário como uma forma de tocar o 

sentimento dos consumidores, abrir a mente de cada um deles para o contexto em que 

estamos vivendo. 

Em relação à publicidade institucional, Sant’Anna (1973) defende a existência de 

duas características consideráveis. A primeira de que este tipo de publicidade atua não 

regularmente em objetos, mas na sociedade, já a segunda característica se dá através da 

maneira redacional de sua informação. É a propaganda do conhecimento. Cada mensagem 

transmitida pela publicidade necessita ser captada e compreendida pelo público-alvo, além 

disso, para se manter em evidência é imprescindível fazer uso de uma ferramenta conhecida 

por todo publicitário: a criatividade. O objetivo é informar, emocionar, persuadir, inspirar e 

divulgar, entendendo a peculiaridade de cada receptor. De acordo com Ribeiro e Aldrighi 

(1991), o indivíduo interessado em consumir um produto/ideia não possui uma mente vazia 

nem recebe mensagens passivamente, ele é capaz de interpretar a informação recebida com 

base em seu estado físico, emocional, econômico, social e suas experiências de vida. 

Segundo Dave Bernbach apud Gonçalves (2004) “o que dizemos não é mais 

importante que a forma como dizemos, porque nada é tão forte como o poder de uma ideia” 

(BERNBACH, 1993, apud GONÇALVES, 2004, p. 4). Justamente por isso que a 

publicidade vem criando um elo direto com a Responsabilidade Social, devida à sua 

capacidade de criar estratégias para a divulgação de um novo olhar de uma empresa. Hoje 

em dia, a adoção de um novo posicionamento e visão socialmente responsáveis se tornou 

necessária, uma vez que a sociedade e os consumidores têm transformado seus objetivos e 

valores, exigindo posturas mais humanas e conscientes. 

 

A partir de 1993, empresas de diversos setores passaram a realizar efetivas ações 
sociais e ambientais, ao mesmo tempo em que começaram a divulgar de maneira 

mais ostensiva - inclusive nos meios de comunicação - um perfil mais responsável 

e humano (TORRES, 2001, p. 143).  

 

Kotler (1994) defende a ideia de que a expressão “marketing social” surgiu para 

representar a utilização de estratégias e conceitos do próprio marketing que visavam 

promover comportamentos e ideias. O marketing social explora a comunicação em causas 

sociais, no qual é possível entender que a informação transmitida pela publicidade deve ser 

essencialmente eficiente na sociedade. É a publicidade o meio qualificado para atingir 
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diretamente e emocionalmente empresas, indivíduos para que sejam capazes de agir a favor 

dos interesses da sociedade. E todo esse poder de comover e impactar se encontra no 

conteúdo da mensagem a ser transmitida. 

A criação do termo Marketing Social é concedida a Kotler e Zaltman, que o usaram 

em seu artigo “Social Marketing: An approach to planed social change” de 1971. Trata-se 

de uma vertente em que empresas/organizações buscam, por meios de fins não lucrativos, 

ajudar a sociedade ou indivíduos a promover uma transformação que provoque uma 

melhora significativa para a comunidade. O Marketing Social “é, sem dúvida, uma 

consagrada aplicação do Marketing em uma área com características específicas e 

peculiaridades relevantes – as causas e programas sociais.” (SILVA, MINCIOTTI e GIL, 

2013, p.65) 

Grandes empresas como McDonalds8 e Itaú9 já realizaram campanhas de Marketing 

Social com a finalidade de promover mudanças comportamentais na sociedade. A 

realização dessas campanhas “envolve um trabalho de infraestrutura, além das expectativas 

de manter os efeitos da troca ou de encorajar trocas contínuas no futuro, de modo a eliminar 

o problema social em questão.” (SILVA, MINCIOTTI, & GIL, 2013) 

No que diz respeito à responsabilidade com os animais, uma campanha realizada 

pelas empresas de produtos de beleza The Beauty Shop e Natura, intitulada “Para sempre 

contra testes em animais”, teve como objetivo a divulgação do fato de que em muitos países 

ainda não possuíam leis contra os testes em animais. Essa campanha gerou como fruto uma 

petição solicitando que a ONU ponha fim aos testes de produtos cosméticos em animais em 

todo o mundo.  

Como estratégia, a publicidade faz uso da participação de animais em propagadas 

como uma ferramenta de persuasão. Segundo Miller (2002), comprar está relacionado a 

manifestações de amor, na atual sociedade de consumo, o que pode ser expressado através 

dos animais nas campanhas, que são identificados mais como uma pessoa do que como 

próprio animal. 

Marcas famosas como Toddy, Coca-Cola, Brahma, Sucrilhos, Parmalat, Old Spice, 

NET, Budweiser, entre outras já utilizaram ou ainda utilizam animais em suas campanhas 

publicitárias. Apesar disso, é possível notar a carência daquelas que incentivam a adoção 

                                                
8 O McDia Feliz é uma campanha que reverte os lucros das vendas realizadas em um dia do mês de agosto para 

associações que trabalham com crianças e adolescentes com câncer.  
9 Itaú Social é um programa criado em 1993 que promove a melhoria da educação pública brasileira.  
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animal. O blog Hypeness10 publicou uma matéria sobre uma organização que auxilia na 

promoção de animais na Índia, a World For All. Ela produziu uma campanha publicitária 

com o objetivo de conscientizar e gerar aumento no número de adoções de animais 

abandonados na cidade de Mumbai. Trazendo a reflexão, através de uma ilusão de ótica, de 

que uma família pode ficar ainda mais completa com a presença de um animal, a campanha 

conseguiu que 42 animais fossem adotados em um único dia, aumentando em 150% o fluxo 

de uma feira de adoção em comparação com a realizada anteriormente.  

Diante desde contexto, esse trabalho busca entender de que maneiras a publicidade e 

suas narrativas poderiam contribuir para a adoção de cães ou, pelo menos, a conscientização 

para o não abandono e outros tipos de maus tratos. Apresenta-se a seguir a metodologia 

utilizada nesse trabalho. 

 

4. METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO DO CORPUS 

Morgan (1997) define o grupo focal como um método de pesquisa qualitativa que 

reúne alguns indivíduos em pequenos grupos, para coletar dados, debater ou entender sobre 

algum determinado assunto, produto, ação social ou outras questões. A técnica pode ser 

feita de diversas maneiras que possuem objetivos específicos. O principal objetivo do grupo 

focal é descobrir a opinião de cada integrante a respeito do assunto proposto e determinado 

pelos pesquisadores, de acordo com Iervolino e Pelicione (2001). A discussão é feita de 

forma informal através de uma conversa orientada por um moderador que levanta algumas 

hipóteses e situações para que as pessoas exponham a sua opinião, experiências, ideias e 

observações, segundo Westphal, Bogus e Faria (1996).  

Westphal, Bogus e Faria (1996) defendem que, no planejamento do grupo focal, 

deve-se considerar o recrutamento dos participantes, o local para realizar o experimento, o 

moderador e o roteiro. Durante o recrutamento, é ideal que os integrantes não se conheçam 

para permitir livre expressão de ideias sem temer pelo impacto dessas opiniões nas demais 

pessoas presentes. O recrutamento dos integrantes depende do objetivo do grupo focal (por 

exemplo, faixa etária, gênero ou classe social). Conforme Meier e Kudlowiez (2003), o 

ambiente onde será realizada a pesquisa deve ser neutro, acolhedor e apropriado para 

receber os integrantes, para que se sintam à vontade em compartilhar suas vivências. A 

conversa pode ser gravada de forma discreta para que os pesquisadores usem depois como 

                                                
10www.hypeness.com.br/2017/04/anuncios-criativos-usam-ilusao-de-otica-para-promover-a-adocao-de-

animais-abandonados/, Acesso em 22 out. 2019 
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fontes de informação enquanto outra pessoa fica responsável por anotar todo o conteúdo 

discutido durante a conversa.  

Para Dall’ Agnol e Trench (1996), o moderador de grupo é quem facilitará a 

interação entre os participantes enquanto outra pessoa fica responsável por observar e 

anotar todo o conteúdo discutido durante a conversa e, no final, ajudar o moderador a 

analisar o material coletado. É comum distribuir uma espécie de questionário antes do 

grupo para obter informações essenciais como idade, sexo e profissão para controle 

posterior da equipe de pesquisa. A duração média dos grupos focais é de uma hora e meia e 

o número de participantes varia de acordo com o objetivo da pesquisa.  

Segundo Meier e Kudlowiez (2003) o roteiro abriga as questões e os temas a serem 

questionados e investigados. A sequência das perguntas é geralmente feita em ordem 

começando por questões gerais e, depois, por questões específicas. É necessário analisar 

com cuidados os principais objetivos do grupo na criação do roteiro.  

Nesse sentido, organizou-se essa pesquisa da seguinte maneira. Primeiro, com o 

objetivo de formar os grupos focais, definiu-se que os participantes seriam prospectados no 

campus II da Universidade Vale do Rio Doce, no período noturno. Essa definição se deu 

pela facilidade logística na posterior formação dos grupos, uma vez que os encontros 

aconteceriam nesse referido campus. Por três dias distintos procurou-se, de maneira 

aleatória, abordar os transeuntes durante os intervalos de aula. Para cada indivíduo 

abordado, que aceitava participar da pesquisa, aplicou-se um questionário prévio, com 

perguntas genéricas, disponível como anexo desse artigo, com o objetivo de coletar 

informações sociodemográficas básicas e informações sobre suas relações com animais. Ao 

todo, foram aplicados 48 questionários. Depois da aplicação da enquete, os entrevistados 

foram convidados para participar dos grupos focais que teriam as datas marcadas 

posteriormente. Entre todos os participantes, 36 aceitaram ser incluídos nos encontros, estes 

foram divididos em 03 grupos. 

O objetivo dos encontros foi compreender a relação que os participantes tinham com 

os animais, as opiniões a respeito do abandono e outros tipos de maus tratos, se eles tinham 

contato com algum tipo de propaganda relacionada à adoção de animais e tentar perceber 

como diferentes narrativas publicitárias impactavam nas suas decisões ou opiniões sobre 

esse assunto. Os grupos focais aconteceram em 03 dias distintos, todos no estúdio da TV 

Univale. Durante a dinâmica o moderador incentivou o diálogo entre os participantes, 

tentando extrair do grupo as suas opiniões sobre os temas dessa pesquisa. Enquanto a 
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conversar acontecia, os autores desse artigo tomavam nota das observações e comparavam 

com as informações coletadas previamente, no dia da aplicação do primeiro questionário. 

Por fim, depois de colocar a relação dos participantes com cachorros e outros pets em pauta, 

debater sobre o abandono, maus tratos e adoção, o moderador apresentou aos participantes 

três diferentes vídeos de propaganda estrangeira sobre a temática para entender como 

aquelas narrativas impactavam nos espectadores.  

O primeiro vídeo, intitulado “Do not abandon your pet”, apresenta uma narrativa 

emotiva e com um apelo mais violento emocionalmente. O comercial mostra um homem 

acordando de um coma em um hospital ao lado de seu cachorro, que late ao perceber a 

reação do homem. A partir desse momento a cena vai voltando ao passado, aos poucos, 

como se tivesse sendo rebobinada. Na medida em que se volta ao passado descobre-se 

como o cachorro salva o homem, após sofrer um acidente de carro. Entretanto, no final do 

comercial, fica claro que o homem, salvo pelo cachorro, estava voltando de uma floresta 

para onde tinha ido abandonar esse mesmo cão. O vídeo é assinado com o slogan “Não 

abandone o seu PET. Ele nunca te abandonaria”. 

 

Vídeo 01 - Do not abandon your pet 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=OrvHe3xh6bM 

 

 Já o segundo vídeo, intitulado “If this video about a shelter dog doesn't move you, 

check your pulse!”, apresentou uma narrativa mais leve, emotiva, mas com apelo para o 

happy ending. O comercial mostra um cachorro em sua baia numa casa de adoção para 

animais. Durante os primeiros segundos o cachorro que protagoniza a propaganda é 

rejeitado por algumas pessoas que passam por ele, enquanto seus “vizinhos” são adotados. 

Em certo momento uma criança passa por ele sem dar muita importância, mas na sequência 

ela volta, se abaixa em frente à porta de vidro da baia e coloca a mão. No mesmo momento 

o cachorro, que tem um semblante mais triste, também coloca sua pata no vidro, como se 

https://www.youtube.com/watch?v=OrvHe3xh6bM
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tivesse dando a mão para a menina. No fim, o slogan “Ajude-nos. Realize mais sonhos para 

animais de estimação sem teto, como Susie” assina o vídeo. 

 
Vídeo 02: “If this video about a shelter dog doesn't move you, check your pulse!” 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=jc5XQSVeQ2c 

 

 Por fim, o terceiro vídeo apresentou uma narrativa mais cômica, apesar de fofa. No 

roteiro, um trabalhado chega em casa e é recebido por seu cachorro. Enquanto ele termina 

de chegar, e pega algumas coisas na cozinha de casa, inicia um diálogo com seu cão. Ele se 

senta numa cadeira, de frente para o cachorro, e durante a conversa ele vai explicando para 

o seu pet que ele já é grande, que não é mais um filhote, deixando no ar um sentimento de 

que ele vai dizer que vai abandoná-lo, mas então, no fim da história ele diz para o cão que 

ele é adotado. Nesse momento, o pet que estava sentado em frente ao homem, prestando 

atenção em cada palavra, se levanta e vai até o seu dono para lhe lamber, com um 

semblante de felicidade. O comercial é assinado com o slogan “Dê uma família a quem 

merece”. 

Vídeo 03: “Cachorro descobre que é adotado - Comercial Pedigree” 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=vZAk6b_yRsA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jc5XQSVeQ2c
https://www.youtube.com/watch?v=vZAk6b_yRsA
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A seguir, são apresentadas as impressões de cada um dos grupos focais, com os 

principais pontos debatidos e possíveis conclusões a respeito do tema. É importante 

ressaltar que, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, não é possível universalizar essas 

conclusões, tal fato, entretanto, não retira a importância desse estudo que visa contribuir 

com futuros comerciais que tenham como objetivo abordar a questão dos maus tratos, 

abandono ou adoção de cães. 

 

4.1 PRIMEIRO DIA 

O primeiro dia do experimento, que aconteceu no dia oito de outubro de 2019, às 

20h20, contou com um grupo de sete participantes, dos doze que haviam sido convidados 

por nosso grupo pelo telefone através do contato deixado nos formulários. 

Coincidentemente, todos os integrantes possuíam grande afeto pelos animais e às causas 

ligadas a eles. 

Com base nos formulários respondidos previamente, pôde ser constatado que todos 

os participantes possuíam entre 18 e 25 anos; três dos sete moravam em casa e o restante do 

grupo morava em apartamento. Em relação ao abandono de animais, cinco marcaram a 

opção “me incomoda muito” e dois “penso, mas não sei ajudar”; as respostas ficaram 

divididas entre “penso, mas não sei ajudar” e “penso e ajudo de alguma forma” em relação 

à questão sobre o que fariam se achassem um animal abandonado; e apenas dois 

participantes marcaram que não adotariam um animal, sendo um por condição financeira e 

outro por falta de espaço. 

Ao iniciar a discussão com os participantes, foi possível observar o quanto eles 

estavam com receio de debater em grupo sobre as questões abordadas. Ao serem instigados 

a interagir, algumas respostas consideráveis foram obtidas. Sobre a questão de abandono de 

animais, notou-se que todos os integrantes abominam este tipo de conduta e, então, foram 

levantadas hipóteses do motivo que levaria alguém a praticar este ato. Uma das 

participantes apontou que a comercialização é um grande fator que pode se levar ao 

abandono, pois, muitas vezes, a pessoa compra um animal e, com passar do tempo, percebe 

não ter condições financeiras para arcar com as despesas do animal. 

Ao serem abordados sobre os maus-tratos que os animais domésticos são 

submetidos, foram obtidos pontos de vistas de apenas dois participantes. O primeiro disse 

conhecer a existência de leis contra pessoas que cometem esses tipos de abusos, mas que 

elas não surtem grande efeito na sociedade, já que é visto com frequência isso acontecer. 
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Outro participante relatou que trabalhava no Centro de Controle de Zoonoses de 

Governador Valadares e que existe um conselho de proteção animal na cidade, também 

apontou o vereador Alê11  como uma pessoa de referência na luta pelas causas animais e que 

sempre auxilia no que pode, enquanto vereador e membro do poder público. 

Foi notado que, ao serem questionados sobre assistirem ou não televisão, todos os 

participantes afirmaram que não consomem esse tipo de conteúdo e que a forma que 

buscam e recebem informações são por meio das mídias sociais. Após ser mostrado ao 

grupo os três vídeos anteriormente escolhidos pelos pesquisadores, sobre abandono e 

adoção de animais, ficou claro que o vídeo 1 foi considerado o escolhido em relação a gerar 

um impacto maior no espectador, levando-o a pensar sobre abandono e adoção. Os 

participantes escolheram este vídeo por conter um teor dramático em sua narrativa, com 

cenas fortes e marcantes. Em relação aos outros dois, por possuírem um tom mais 

humorístico e ameno não surtiu tanto efeito como o primeiro. 

O grupo apontou não ter conhecimento sobre esses tipos de abordagem e alegaram 

que não costumam ter contato com propagandas que tratam sobre abandono e adoção, mas 

afirmaram que o aumento desse tipo de abordagem pode ajudar na diminuição dos números 

de abandono e no aumento de adoções. Apesar disso, apenas um participante apontou que, 

após serem mostrados os vídeos, pensaria em adotar um animal. 

Percebeu-se que os participantes esboçaram emoções distintas a medida em que os 

vídeos eram exibidos. Ao ser mostrada a primeira propaganda, notou-se que alguns 

integrantes do grupo ficaram espantados com as imagens, já outros ficaram emotivos por 

conta da mensagem que foi transmitida pela publicidade. O primeiro vídeo possui uma 

trilha sonora emotiva e cenas fortes de um ambiente hospitalar e um acidente de carro, no 

qual o cachorro acompanha seu dono em todo o decorrer do vídeo. No final, é revelado que 

o paciente do hospital havia sofrido um acidente de carro logo após abandonar o seu cão, 

mas o cachorro, perseguiu o carro enquanto o seu dono voltava para casa, salva a sua vida e 

o acompanha enquanto é resgatado para o hospital. Já no segundo vídeo, os participantes 

ficaram alegres, uma vez que ele apresentava uma abordagem emotiva, contudo conta uma 

história feliz em que um cachorro está à espera para ser adotado e, após passarem inúmeras 

pessoas ele encontra uma pequena criança que o adota. Com o terceiro e último vídeo, os 

participantes deram algumas risadas, ficaram mais relaxados e descontraídos. A abordagem 

                                                
11 Alessandro Ferraz Alê vereador de Governador Valadares/MG pelo PHS  
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na publicidade mostra um homem mais velho conversando com seu cachorro sobre ele ter 

sido adotado quando filhote, mas o cachorro ao ouvir essa informação mostra um sorriso 

quebrando a barreira de seriedade. 

 

4.2  SEGUNDO DIA 

No dia nove de outubro, das doze pessoas que foram agendadas para o grupo focal, 

oito participantes apareceram e com opiniões bem distintas, o que enriqueceu de forma 

considerável a discussão acerca do tema. 

Com base nos formulários respondidos por eles antes de acontecer o encontro, pôde-

se constatar que apenas uma participante possui mais de 30 anos, os demais estão entre 18 a 

25 anos; 50% dos participantes moravam em apartamento, onde o espaço é menor; 50% se 

“incomodava muito” em relação ao abandono de animais, o restante se dividiu entre “penso 

e ajudo de alguma forma” e “penso, mas não sei ajudar”; 50% escolheram a opção “penso 

mas não sei ajudar” sobre o que fariam caso encontrassem um animal abandonado; e apenas 

cinco participantes relataram que adotariam um animal. Os motivos para não adotar ficaram 

entre condição financeira, falta de tempo e falta de espaço. 

Inicialmente, na discussão em grupo, os participantes contaram a respeito da relação 

que cada um tem com os animais de estimação. A grande maioria possui algum animal em 

casa, alguns até mais do que um (incluindo cachorros, gatos, hamsters, aves, peixes). 

Porém, alguns dos participantes disseram que apesar de gostarem de animais, não possuem 

por sentir medo, o que fica claro nas palavras de um deles: “gente, eu até tenho medo de 

quando vou falar isso, porque as pessoas, às vezes, não entendem. Eu tenho fobia com 

animal, eu tenho muito medo”. A heterogeneidade do grupo, composto por apaixonados por 

animais, outros com fobia, e alguns indiferentes, enriqueceu a discussão pela quantidade de 

informações obtidas. 

Ao ser abordado o assunto sobre o abandono de animais foi unânime o incômodo de 

todos os participantes, mesmo daqueles que sentem medo ou são indiferentes. A frase usada 

por um deles abre espaço para uma importante reflexão: “acho que se a pessoa não tem 

condição de criar ou não gosta, é preferível nem pegar (um animal) primeiramente, antes de 

abandonar. Porque para esse animal ter sido abandonado, primeiramente, ele teria que ter 

tido um dono antes”. Diante disto, foi introduzida a questão a respeito do que levaria uma 

pessoa a comprar um animal e abandoná-lo, então um dos participantes respondeu: 

“algumas vezes, pode ser a condição financeira e talvez (a pessoa) não tenha coração”. 
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Outra participante levou em consideração os casos de doenças, nos quais algumas pessoas 

preferem “soltar” o animal do que ter que sacrificá-lo, talvez por falta de informação e 

consciência. 

Além do abandono, os maus-tratos também foram tema da discussão, uma vez que 

existem pessoas que batem, violam sexualmente ou deixam um animal sem alimento. São 

inúmeras as formas de maus-tratos e ficou claro que este tipo de crueldade não passa 

despercebido a nenhum dos participantes, todos se sensibilizaram com os exemplos citados 

durante a conversa. Além disso, o consumo/comércio de animais se relaciona diretamente 

com os maus-tratos devido a reprodução desenfreada de filhotes para a venda. Uma 

participante deixou clara sua indignação quanto ao comércio, pelo fato de que se uma 

pessoa deseja ter um animal, por que não adotar aqueles que precisam de um lar? Se existe 

amor, não é pela raça, mas pelo animal, segundo ela. 

Após abordar esses pontos, começaram a ser introduzidos assuntos relacionados às 

propagandas contendo animais. Todos os participantes relataram assistir televisão sempre 

que podem e consumir diversos tipos de propagandas, não só televisivas, mas também nas 

mídias sociais, além disso, também contaram que certas propagandas possuem a capacidade 

de provocar impactos e reações neles próprios. Alguns deles conseguiram se lembrar de 

propagandas utilizando animais e, logo após assistiram aos três vídeos já pré-estabelecidos 

pelos organizadores do grupo, concluíram que a narrativa mais impactante seria uma 

contendo uma temática emocionalmente mais forte, para eles, esse tipo de comercial 

provocaria um efeito maior contra o abandono e a favor da adoção de animais. A 

justificativa estaria na capacidade de sensibilizar de forma chocante a pessoa que estiver 

assistindo. Em contrapartida, uma participante refletiu que nem sempre adultos (não todos) 

são tocados e comovidos por questões envolvendo animais, mas sim as crianças. Já uma 

propaganda com conteúdo mais leve, traz humor e elementos que fazem parte do universo 

daqueles que possuem animais de estimação como foi retratado no terceiro vídeo, também é 

capaz de sensibilizar alguém, mas não convenceria a adoção ou o não-abandono. Pelas 

palavras de uma das participantes, cada pessoa pode ser atingida de uma forma, 

independente da narrativa trazida naquela propaganda, o que irá depender será o tipo de 

indivíduo que sofrerá ou não o impacto, se ele gosta ou não de animais e em que situação 

ele se encontra no momento de sua vida, ou seja, depende de uma série de fatores. 

Em relação aos participantes que não adotariam um animal, mesmo após a 

transmissão das propagandas, eles declararam que manteriam a decisão de não adotar, 
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porém continuam sendo contra o abandono, além de tentarem ajudar de alguma forma 

aqueles animais que precisam. 

Através da observação dos participantes, foi perceptível o quanto as campanhas 

publicitárias transmitidas chocaram de alguma forma cada um deles. Mesmo aqueles que 

haviam declarado receio de chegar perto de um animal, sentiram profunda tristeza ao 

observar o abandono sofrido pelo cão do primeiro vídeo, ternura através da criança 

escolhendo o filhote para adoção do segundo e sorriram com o desabafo do “pai adotivo” na 

terceira propaganda.  

 

4.3 TERCEIRO DIA 

Para o último dia do experimento, dez de outubro, dos doze participantes que 

estavam agendados, dez pessoas comparecerem com opiniões divergentes, o que contribuiu 

de maneira relevante para o debate acerca do tema. 

Com base nos formulários respondidos antecipadamente, pôde-se constatar que 

todos os participantes possuem entre 18 a 25 anos de idade; apenas três não gostam de 

animais; em relação ao abandono de animais, oito participantes marcaram a opção “penso, 

mas não sei ajudar”, uma “não penso sobre” e outra “me incomoda muito”; e sobre adoção, 

dois participantes não adotariam pelo fato de ser trabalhoso e exigir tempo.  

Inicialmente, durante a discussão em grupo, os participantes estavam tímidos e 

silenciosos, mas logo depois de se apresentarem, a conversa fluiu de forma leve e 

espontânea. A maioria relatou possuir um animal em casa ou na casa de sua família.  

Ao serem instigados a debater sobre o assunto abandono de animais, todos se 

sentiram incomodados, demonstrando total insatisfação com essas atitudes: “mesmo quem 

não é fã de animal, tem que saber respeitar cada um deles.”; “não sei como a consciência 

não pesa, e a pessoa consegue dormir tranquilamente”.   

Foi relatado também que grande parte dos participantes assistem televisão e 

acompanham as mídias sociais, mas sentem que vídeos de campanhas publicitárias, 

principalmente sobre esse assunto específico, não causam tanto efeito, uma vez que as 

pessoas têm vivido uma vida muito agitada e sem tempo. O que realmente surte efeito 

direto nas pessoas, segundo eles, são imagens impactantes contendo frases de efeito, por 

exemplo: “ele nunca te abandonaria, porque você não faria o mesmo?”. 

Cada pessoa tem sua forma de ser sensibilizado. Uma das participantes relatou que 

ao ter conhecimento sobre animais abandonados, com doenças graves expostas, abusos, 
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exploração e extinção, consegue sentir uma mudança enorme em suas ideias e perspectivas 

e que, mesmo não possuindo interesse pelo assunto, entende que deve ajudar de alguma 

forma.  

Outros disseram preferir assistir propagandas com momentos felizes, que mostram a 

companhia e afeto dos animais com seus donos, porque acreditam que o “animal é o melhor 

amigo do homem” e então sentem mais empatia neste contexto.  

Mesmo após a transmissão das propagandas com diferentes contextos, os 

participantes que não adotariam algum animal, continuaram com o mesmo ponto de vista. 

Quanto ao abandono, os vídeos reforçaram ainda mais a opinião do grupo sobre a crueldade 

que tantos animais ainda sofrem. 

Observando os participantes assistirem aos comerciais, notou-se que a maior parte 

dos deles demonstraram tristeza e desconforto com algumas cenas exibidas. Pôde ser 

percebido também que, através dos vídeos, eles tiveram uma reflexão da realidade nas 

cidades de todo o país. Além disso, uma participante que, no início relatou não gostar de 

animais nem interesse no assunto, sentiu tanta emoção que lágrimas foram inevitáveis 

diante da narrativa apresentada no primeiro vídeo. 

 

5. CONCLUSÃO 

A publicidade exerce um papel fundamental na formação de opiniões e crenças. 

Falando especificamente de propagandas, o objetivo é fazer com que o receptor compre o 

produto físico ou a ideia que está sendo passada. Uma boa propaganda tem o poder de 

influenciar e mudar visões sobre determinados assuntos. Vale lembrar que nem toda 

propaganda é feita para induzir alguém a comprar algo. Elas podem e têm sido usadas como 

responsabilidade social para auxiliar na disseminação de princípios, ideias positivas e a 

vencer preconceitos.  

Atualmente, para se conseguir provocar impacto emocional na sociedade de forma 

eficiente, a sustentabilidade e a responsabilidade social são fundamentais na cultura 

publicitária. A publicidade tem como dever levar uma mensagem ética e correta que possa 

contribuir positivamente para o desenvolvimento social. 

Alinhando a publicidade às questões sociais como no caso do abandono e adoção de 

animais, é possível iniciar uma transformação no quadro atual deste cenário através de 

campanhas publicitárias, uma vez que pôde ser percebido o quanto a publicidade possui a 
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capacidade de não só persuadir um indivíduo, mas tocá-lo de forma profunda, trazendo à 

tona inúmeros sentimentos.  

A falta de campanhas publicitárias relacionadas a animais tem prejudicado o estado 

atual de abandono. Sem a publicidade para trazer visibilidade à questão, a maneira com que 

as pessoas enxergam o assunto não é alterada. É necessária a implementação de campanhas 

de qualidade que alertem e incentivem o não abandono e a adoção de animais que estão à 

procura de um lar.  

Essa escassez de campanhas voltadas às causas animais faz com que o tema passe 

despercebido ou até mesmo seja ignorado pela sociedade. Como pôde ser visto através dos 

participantes nos grupos focais, grande parte deles não possuíam nenhum contado com essa 

espécie de propaganda, acarretando a falta de conhecimento e informações relacionadas aos 

animais. Muitos desconheciam as maneiras que poderiam ajudar de alguma forma na 

proteção e cuidado dos animais em situação de abandono. Portanto, caso fosse apresentado 

mais conteúdo e propagandas de qualidade envolvendo esta temática, seria possível que os 

maus-tratos, o descaso, o abandono e a falta de conhecimento em relação aos animais 

pudessem diminuir de forma significativa e aumentar o número de pessoas que abraçam 

essa causa. 

Por meio do grupo focal, concluiu-se que a propaganda com mais destaque nos três 

grupos foi a apresentada no primeiro vídeo. Ela gerou nos participantes grande choque e 

emoção, tanto para aqueles que possuem animais de estimação e os consideram como parte 

de sua família, quanto para aqueles que não possuem carinho por eles. A propaganda 

composta por cenas fortes e música emotiva conseguiu gerar sentimentos em todos os 

grupos. Em contrapartida, os outros dois vídeos exibidos não causaram tanto impacto como 

o primeiro, porém também foram capazes de gerar uma análise positiva. Vale ressaltar que 

o primeiro vídeo, por conter um conteúdo mais explícito e emocionalmente violento, não é 

recomendado para o público infantil, enquanto os dois seguintes trazem narrativas mais 

delicadas e agradáveis, podendo agradar a todos os públicos. 

Sendo assim, fica claro o importante papel da publicidade na apresentação e 

divulgação de mensagens eficazes e de responsabilidade social. Dessa forma é possível 

gerar maior conhecimento acerca dos assuntos tratados, além de inspirar, conscientizar e 

transformar o pensamento daqueles que a recebem. Também é essencial saber a forma 

como dizer e transmitir cada mensagem para que provoque o efeito desejado e origine uma 

nova ideia e um novo olhar em cada indivíduo.  
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ANEXOS 

Base do formulário aplicado: 
Nome:  

Telefone:  

Curso:  

Idade: 
( ) Até 18 anos 
( ) 18 aos 25 anos 
( ) 25 a 40 anos 
( ) acima de 40 anos 
 
Escolaridade: 
( ) Ensino Médio Completo 
( ) Ensino Médio Incompleto 
( ) Ensino Superior Completo 
( ) Ensino Superior Incompleto 
 
Profissão: 
Estado Civil: ( ) solteiro ( ) casado 
Filhos: ( ) Sim ( ) Não 
Onde Mora: ( ) Casa ( ) Apartamento 
 
Você gosta de animais domésticos (gato/cachorro)? ( ) Sim ( ) Não 
O que você pensa sobre abandono de animais? 
( ) não penso sobre 
( ) me incomoda muito 

http://www.favamember.org/wva-factsheet-animal-welfare-issues-owned-unowned-free-roaming-dogs/
http://www.favamember.org/wva-factsheet-animal-welfare-issues-owned-unowned-free-roaming-dogs/
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( ) penso, mas não sei ajudar 
( ) penso e ajudo de uma forma 
 
Se você vê algum animal adulto abandonado em situação crítica o que você faz? 
( ) não penso sobre 
( ) me incomoda muito 
( ) penso, mas não sei ajudar 
( ) penso e ajudo de uma forma 
 
Você adotaria um animal (gato/cachorro)? ( ) sim ( ) não 
Se não, porquê? 
( ) alergia 
( ) não gosto 
( ) condição financeira 
( ) falta de tempo 
( ) falta de espaço 
( ) tenho medo 
 
Você adotaria um animal adulto? ( ) sim ( ) não 
Se não, porquê? 
( ) Porque dá trabalho 
( ) Porque prefiro filhotes 
( ) Dificuldade de adestramento 
( ) Possui histórico desconhecido 
( ) Já possui manias/hábitos definidos 
 


