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RESUMO: 

O presente trabalho está inserido na discussão sobre as estratégias publicitárias desdobradas a 

partir das questões semióticas, relacionais e evolutivas ligadas à marca, a partir das 

campanhas publicitárias e seus anúncios, sobre pets de luxo, evidenciando um discurso a 

partir do uso da linguagem apelativa. Com isso, foi preciso entender como as relações entre 

marca e publicidade, por meio de processos de apropriação recíproca que são estabelecidos de 

modo organizado e coerente com o intuito de “vender para cães”, despertando o desejo de 

seus proprietários. Assim, por meio de metodologias qualitativas, este é um estudo de caso 

que se utiliza da técnica análise de discurso, em seis anúncios de três campanhas da Royal 

Canin, realizando diálogos e abordagens conceituais sobre luxo, mercado, consumo, 

publicidade, discurso, dentre outros aspectos encontrados ao longo da pesquisa, de modo a 

articular reflexões sobre o poder da marca como estratégia publicitária, posicionando 

discursividades e operacionalizando sentidos para ser afirmada e reconhecida como grife de 

luxo a partir de suas publicidades. 

 

Palavras-chave: publicidade, estratégia, marca, discurso, luxo, Royal Canin. 

 

 

 

ABSTRACT: 

This work is part of the discussion about the advertising strategies deployed from the semiotic 

issues, relational and evolutionary related to the brand, from advertising campaigns and ads 

on pets luxury, showing a speech from the use of language appealing. Thus, it was necessary 

to understand how the relationship between brand and advertising, through processes of 

mutual appropriation that are established in an organized and coherent in order to "sell dogs", 

whetting the appetites of their owners. Thus, through qualitative methodologies, this is a case 

study that uses the technique of discourse analysis in six ad campaigns of three Royal Canin, 

conducting dialogues and conceptual approaches on luxury, market, consumer, advertising, 

speech, among other aspects found during the research, to articulate reflections on the power 

of branding as advertising strategy, positioning and discourses operationalizing senses to be 

affirmed and recognized as luxury label from their advertisements. 

 

Keywords: advertising strategy, brand, speech, luxury, Royal Canin  

 



7 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Quadro Comparativo................................................................................... 23 

Figura 2: Campanha Realezas.................................................................................... 24 

Figura 3: Campanha “INSUBSTITUÍVEL” – Anúncio 1.......................................... 43 

Figura 4: Campanha “INSUBSTITUÍVEL” – Anúncio 2.......................................... 47 

Figura 5: Campanha SELO 20 ANOS – Anúncio 1................................................... 50 

Figura 6: Campanha SELO 20 ANOS – Anúncio 2................................................... 53 

Figura 7: Campanha “VOCÊ CONHECE, A GENTE SABE.” – Anúncio 1............ 56 

Figura 8: Campanha “VOCÊ CONHECE, A GENTE SABE.” – Anúncio 2............ 59 

Figura 9: Sono de beleza............................................................................................ 62 

 
  



8 
 

Sumário 

 

1   INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 9 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 16 

2.1 A PUBLICIDADE E SEUS ANÚNCIOS ...................................................................... 16 

2.1.1 Os anúncios publicitários ......................................................................................... 18 

       2.1.2 A marca e seu valor para a publicidade....................................................................20 

    2.2 SOBRE O LUXO............................................................................................................28 

        2.2.1 Consumo e mercado de luxo na contemporaneidade ..............................................30 

        2.2.2 Consumo de pets......................................................................................................33 

    2.3 O VALOR DO DISCURSO...........................................................................................36 

3 METODOLOGIA................................................................................................................38 

   3.1 Objeto empírico................................................................................................................38 

   3.2 Natureza da pesquisa........................................................................................................39 

   3.3 Técnica da pesquisa.........................................................................................................40 

   3.4 Percurso metodológico.....................................................................................................41 

   3.5 As categorias da pesquisa................................................................................................41 

4 ANÁLISES E DISCUSSÃO DE DADOS...........................................................................43 

   4.1 As análises........................................................................................................................43 

       4.1.1 Campanha “INSUBSTITUÍVEL”............................................................................43 

          4.1.1.1 Anúncio 1............................................................................................................43 

          4.1.1.2 Anúncio 2............................................................................................................47 

       4.1.2 Campanha SELO 20 ANOS.....................................................................................50 

          4.1.2.1 Anúncio 1............................................................................................................50 

          4.1.2.2 Anúncio 2............................................................................................................53 

       4.1.3 Campanha “VOCÊ CONHECE, A GENTE SABE.”...............................................56 

          4.1.3.1 Anúncio 1............................................................................................................56 

          4.1.3.2 Anúncio 2............................................................................................................59 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................62 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................65 

ANEXO....................................................................................................................................70 

  ANEXO A – Sobre a Royal Canin..........................................................................................70 

    

     



9 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade contemporânea, organizada com bases no capitalismo, no 

consumo, na tecnologia e no individualismo (LIPOVETSKY, 2005), sistemas de escapes 

podem ser percebidos, na medida em que se incorporam a vida na atualidade, e consagram 

pertencimentos, círculos, buscas por aparências e algum tipo de conexão. Assim, novos tipos 

de consumo emergem, como o consumo de produtos para animais de estimação, que tem 

aumentado visivelmente nos últimos anos. É possível perceber o crescimento deste mercado 

através da proliferação de lojas especializadas, os chamados petshops. Cada vez mais cresce a 

exigência e procura por produtos específicos e de maior requinte para animais de estimação. 

A valorização de marcas e a qualidade dos produtos também se estende para este segmento, 

podendo caracterizar assim, um tipo peculiar de consumo de luxo.  

Hoje, cuidar de animais de estimação, seja ele cão, gato, ave ou peixe, pode custar 

muito mais do que alguns anos atrás. Apenas em uma visita breve ao petshop, é possível 

perceber o quanto as famílias investem para satisfazer as vontades pertinentes delas enquanto 

indivíduos e que, a elas pertencem, vão aos pets para saber se já chegou o biscoito, a coleira, a 

ração tal, brinquedos e as últimas novidades. Segundo o PetRioVet1 (2012) “o mercado pet é 

um dos que mais cresce no Brasil, tanto que o país está na segunda posição do ranking de 

consumo de produtos do setor no mundo todo”. Moura et al (2011) lembram que a palavra 

“pet” é de origem inglesa e significa animais de estimação de pequeno porte, como cães, 

gatos, algumas aves e peixes. Logo, “petshop” é uma loja que se dedica a vender produtos e 

oferecer serviços para esses pequenos animais. Com base nestes dados, pode-se afirmar que é 

um mercado em constante crescimento e expansão, podendo-se exemplificar com a frequente 

abertura de novos petshops. Os petshops de luxo, também chamadas de boutiques, estão 

primando cada vez mais por produtos exclusivos, roupas de grifes e/ou feitas à mão, camas 

confortáveis e móveis específicos para os animais de estimação. 

Existem ainda pesquisadores que afirmam a humanização dos animais de estimação, 

ou seja, pode-se exemplificar com pessoas ou casais sem filhos ou solitárias que dão atenção a 

animais como se fossem filhos, promovem adestramentos e vão em vans especiais às escolas 

ou creches para animais. 

                                                           
1 PetRioVet é uma feira e conferência para o setor Pet e Veterinário realizada pelas empresas NürnbergMesse 
Brasil e LK Eventos na cidade do Rio de Janeiro, devido à expansão do mercado de animais de pequeno e médio 
portes. Disponível em: 
<http://www.petriovet.com.br/uploads/informativo_petriovet.pdf?utm_source=Virtual+Target&utm_medium=e
mail&utm_content=&utm_campaign=Inf+Lan%E7amentos+Pet+Rio&utm_term=>. Acesso em: 29 de 
agosto.2012 
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Tendo em vista que o consumo de produtos de luxo no Brasil está em constante 

crescimento e que o luxo está cada vez mais visível para todos, o mercado dos produtos para 

animais de estimação também se beneficia deste cenário. Assim, a área estudada é um ramo 

no qual cada vez mais os consumidores primam por qualidade, beleza e exclusividade para 

seus animais de estimação. O trabalho também é importante, pois, irá proporcionar uma fonte 

de consulta para acadêmicos que pretendam estudar o tema, ainda pouco explorado em 

pesquisas da área. Também, tem-se interesse em estudar este assunto uma vez que é 

fascinante todo esse universo luxuoso que rodeia os caninos, podendo proporcionar um 

conforto e um padrão de beleza encontrado no universo humano.  

A publicidade torna este universo ainda mais convidativo a partir do momento que 

direciona e enfatiza as qualidades, benefícios e exclusividades dos produtos para animais, 

para as necessidades humanas. Assim, pergunta-se até onde vai esta humanização dos animais 

de estimação que estamos vivendo? Até anos atrás, estes mesmo animais ficavam no pátio das 

casas e recebiam somente a comida, a água e algum carinho. Esta mistura que os humanos 

acabam fazendo, de comprar a “roupinha mais quente e bonita”, a caminha mais confortável, 

a ração específica para o peso, pelagem e raça, a coleira customizada, a casinha de grife e 

nome de gente, por exemplo, é basicamente pra agradar a si próprio e dar o status que tanto 

almejam para seus animais também. Outra saída para este investimento todo pode ser a falsa 

ilusão de comprar o amor. 

Diante disso, uma das marcas de luxo mais conhecidas no mundo pet, que se destaca 

pela sua fidelidade à filosofia “Conhecimento e Respeito”, investe em anúncios publicitários 

online que emocionam e falam diretamente com o proprietário do animal de estimação. Desde 

o seu surgimento em 1967, a marca Royal Canin desenvolveu-se com os princípios: o animal 

em primeiro lugar, precisão nutricional e nutrição saúde. 

Desse modo, o problema de pesquisa desse trabalho é: Como se apresentam as 

estratégias publicitárias da marca Royal Canin para os indivíduos e seus pets de estimação 

em anúncios publicitários? Neste sentido, outras questões tornam-se complementares a este 

grande questionamento: Como utilizar as estratégias publicitárias para criar, comunicar e 

transferir valor sobre a marca? Como elaborar propostas de construção para identidade de 

uma marca via anúncios? Com o objetivo de compreender como se apresentam as estratégias 

publicitárias da marca Royal Canin para um consumo de luxo, alguns objetivos específicos 

conduzem esta pesquisa: selecionar anúncios publicitários da marca Royal Canin que 

envolvam aspectos do luxo, tais como raridade, eternidade e condição humana; descrever as 

estratégias publicitárias presentes e encontradas nestes anúncios, por meio das categorias 
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escolhidas para a pesquisa; investigar a partir de que proposições, a marca, associando 

indivíduos e animais, articula suas estratégias publicitárias. Ainda, vale ressaltar que o nome 

da marca tem origem francesa um vez que “royal” significa real e “canin”, caninos, logo, lê-

se, Real Canino. 

O consumo passou a ser uma espécie de escolha, pois com o passar do tempo surgiram 

inúmeras marcas para um mesmo produto e o que antes era exclusividade da elite. A estética 

da vida, se espalhou pela grande parte da sociedade. A cultura do consumo é incentivada pela 

mídia e pela pretensão de querer-se parecer com alguém ou mostrar o que tem para os outros. 

É uma eterna busca da auto-realização e de uma felicidade comprada. Para reforçar esta ideia, 

pode-se ressaltar Lipovetsky (2004), o qual salienta que desde a antiguidade estamos presos, 

condenados com o presente e é somente a partir da modernidade que ocorre a quebra do não 

mais condenamento com o presente. Deste momento em diante, começou-se a priorizar o 

futuro como felicidade, e não mais o passado, havendo assim, uma inversão de temporalidade. 

Ainda, o autor diz que mesmo com o passado e o futuro terem sido desacreditados, ainda 

existe a forte influência de pensarmos que o presente é referência. Lipovetsky (2004) ressalta 

que a sociedade foi divida em duas torturas, a técnica e o liberalismo comercial, porém não 

foi possível concretizá-las. Um aspecto corrompido da modernidade que destaca é a 

disciplina, que tem por objetivo muito mais controlar do que libertar os homens.  

No âmbito individual, cada dia se procura a satisfação dos aspectos hedonistas -  

filosofia que coloca o prazer, a busca por este, como bem supremo na vida humana - do 

indivíduo contemporâneo, em uma relação de autonomia questionável, pois, na medida em 

que se quer mais liberdade de escolha, as pessoas tornam-se, em contraponto, mais 

dependentes dos costumes da vida contemporânea, dos usos, os gostos construídos para a 

manutenção de seus estilos de vida (BOURDIEU, 1983). Buscando o máximo de prazer e 

preservando momentos e tempo para se “dar ao luxo” de pequenos mimos e emoções 

agradáveis, os indivíduos inseridos na sociedade como um todo, percebem-se em 

transformações, mudanças, desestruturas e faltas de referências, como por exemplo, famílias e 

relacionamentos, ou, por outro lado, a inexperiência no saber como conviver com novos 

aspectos e moldes que se configuram no cotidiano, que torna a vida contemporânea um 

complexo de confusões sobre todos os tempos. 

Lipovetsky (2004) ainda fala em sua obra que é entre 1880 e 1950 a primeira fase do 

consumo, caracterizando o capitalismo moderno. É neste momento que o consumo e a 

produção em massa passam a serem perceptíveis, porém, somente nos anos 60 é que 

abrangem o conjunto sociedade. Esta fase é caracterizada pelo consumo limitado a classe 
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burguesa. Já a segunda fase do consumo se dá por volta dos anos 50, onde o consumo e a 

produção em massa não são mais privilégio da burguesia e a lógica da sedução, a hedonização 

da vida torna-se acessível as demais camadas sociais. A partir de então, convive-se com o 

gosto pelo novo, o querer do fútil e busca constante do bem-estar e do pessoal de todas as 

classes sociais. O indivíduo quer sempre mais e é então, que entramos na terceira fase da 

modernidade, a era do hiper, caracterizada pelo hiperconsumo – consumir para sentir prazer, 

até mesmo o luxo; hipermodernidade – sociedade liberal e flexível; e pelo hipernarcisismo – 

hedonista. 

Todo este universo vem ao encontro com a mídia, comunicadora de massa, mesmo 

com seus interesses econômicos e políticos, pois ela é quem dissemina padrões, implanta 

tendências e influencia comportamentos. A mídia, não somente é capaz, como atua na 

formação da opinião pública e no seu desenvolvimento, uma vez que os indivíduos passam 

horas na frente da televisão, meio de massa, logo, de maior alcance, assistindo seriados, 

novelas, notícias, desenhos animados entre outros. É ela quem desperta o interesse nos 

produtos novos, divulgando quem os usa, suas finalidades, a satisfação em usar e a 

necessidade de comprar. A televisão, mais especificamente, está presente na sociedade desde 

1954 informando todas essas fases do consumo. No entanto, desde o surgimento da internet 

nas décadas de 70 e 80, toda essa informação passou a ser comunicada de uma maneira muito 

mais rápida, eficaz e sem fronteiras, havendo um excesso de informação. 

Neste contexto, a publicidade seduz os indivíduos estimulando o desejo provocando a 

imaginação por meio de objetos, estabelecendo uma relação de semelhança e significação 

para estas. Ela serve para estimular e justificar o consumo. Ainda, encontra-se também no 

papel de socializar, criando símbolos para que as pessoas se reconheçam e façam parte de um 

mesmo grupo. Seu discurso se sustenta, apresentando não apenas um produto, mas um 

produto de vida própria que interage com o consumidor (BUENO; CAMARGO, 2008). A 

publicidade se utiliza da emoção, das crenças, dos valores e dos comportamentos de cada 

público para anunciar um produto, fazendo assim, com que este se identifique e consuma. 

Bourdieu (1983) salienta que são duas posições polares, ou seja, de um lado as 

empresas dominantes no mercado e do outro, as que entraram recentemente na concorrência. 

Desde então, até mesmo a linguagem do discurso publicitário utilizado por tais é diferente, 

sendo grupos seletos de alto poder aquisitivo, cargas conquistados devido à tradição. Estes 

desfrutam de peças únicas, exclusivas e requintadas. 

A abertura deste luxo à grande massa ainda é muito discutida, pois acredita-se que ao 

“popularizar-se” estas marcas, perdem-se o requinte e a exclusividade e, segundo Bourdieu 
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(1983), dentre os bens de luxo, a alta costura é a mais evidente a divisão entre as classes e 

faixa etária.  Ainda de acordo com o autor, a diferença entre os dominantes e os pretendentes 

é a visão das estratégias de distinção, e esta regra também se aplica aos estilistas, que não 

vestem clientes, mas sim as subjetividades destes, e aproveitam as estratégias negativas 

impostas pela concorrência e criam para esta classe conservadora. Os estilistas criam de 

acordo com o que acham que será tendência e acabam por impor a estas pessoas seus gostos e 

criações. 

No decorrer deste estudo, teve-se contato com um vídeo postado no site Youtube que 

reprodução um programa exibido na Manhã Gazeta2, da Rede Gazeta, no qual a apresentadora 

Claudete Troiano entrevista a estilista Samira Sarti que produz moda luxo para cães. A 

estilista produz roupas de alfaiataria que podem ser utilizados tano no dia-a-dia quanto em 

ocasiões especais e/ou sociais. Esta, ainda diz que muitas pessoas estão casando e querem 

seus animais de estimação presentes, então, ela começou a criar roupas de noiva e noivo para 

cães, sendo a roupa do noivo um fraque e a da noiva um vestido em cetim de alfaiataria, 

aplicação de renda, bordado a mão com pérolas, renda de guipir3 e um broche de strass 

Swarovski4. Samira Sarti conta que quem procura estes produtos são pessoas que levam seus 

animais em eventos, para passear no shopping e gostam que estes estejam bem vestidos. São 

pessoas que gostam de fazer festa de aniversário para cachorro. As roupas para eventos 

variam entre R$300 e R$800. 

Neste contexto, o objeto desta pesquisa é a marca Royal Canin. A Royal Canin, 

segundo informações do site, é um fabricante e fornecedor mundial de alimentos de alta 

qualidade nutricional para cães e gatos com venda exclusiva em petshops e clínicas 

veterinárias. Possui sua sede na França, além de 11 fábricas ao redor do mundo. As dietas 

nutricionais Royal Canin são desenvolvidas para solucionar as necessidades dos cães e gatos 

de raça. Assim, cada um dos alimentos é baseado no conhecimento e respeito pelos animais, 

adquirido através de inúmeros anos de estudos no centro de pesquisa da Royal Canin, nas 

parcerias com as principais escolas e universidades veterinárias e na contínua contribuição de 

veterinários e criadores ao redor do mundo. 

Assim, diante desses assuntos abordados no referencial teórico, é possível responder 

aos objetivos instituídos no trabalho. O primeiro subcapítulo do capítulo 2 trata da 

publicidade e seus anúncios, abordando sua origem, seu início e as transformações para a 

                                                           
2 Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=ZHLFLNKkjY0>. Acesso em: 12 de setembro 2012. 
3
 Guipir é um entrelaçado de pontos com linhas de tecidos delicados, um tipo de renda mais grossa.  

4 Swrovski é o cristal mais reconhecido no universo da moda pela sua delicadeza, precisão e aparência 
luminescente. 
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publicidade que temos hoje, o efeito da mídia, a partir de autores como Charaudeau (2006), 

Rocha (2010), Kotler (1998 e 2006). No segundo subcapítulo, é abordada a importância da 

marca para o produto, sua trajetória, valores agregados e efeitos, com base em Semprini 

(2006), Kotler e Keller (2006) e Allérès (2006). 

No terceiro subcapítulo é abordado o luxo, sua origem, a divergência de opiniões dos 

autores, as fases e o luxo atrelado à publicidade/marca, com base em Lipovetsky e Roux 

(2010), Casterède (2005), Allérès (2006) e Tejon, Panzarani e Megido (2010). Por fim, o 

quarto subcapítulo aborda o valor do discurso publicitário, a troca linguageira, o próprio 

discurso com base em autores como Charaudeau (2006), Carrascoza (1999) e Everardo Rocha 

(2010). O capítulo 3 aborda a metodologia utilizada e o capítulo 4 apresenta os resultados 

obtidos nesta pesquisa e discussão acerca do mesmo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. A PUBLICIDADE E SEUS ANÚNCIOS 

 

A história da publicidade no Brasil teve início no século XIX, segundo Jurema Brasil5, 

devido ao desenvolvimento econômico que promoveu um crescimento urbano que 

comportava diversas atividades profissionais e setores que necessitavam comunicar sua 

existência ao mercado. Ainda com base em Jurema Brasil, os primeiros anúncios apareceram 

em jornais vendendo imóveis e escravos e continha também ofertas de artesãos. 

Neste período as propagandas/anúncios eram compostas de textos longos e poucas 

ilustrações, porém, no século XX as ilustrações passam a serem coloridas e os textos mais 

específicos. As agências de publicidade surgiram a partir de 1914, logo vieram as empresas 

norte-americanas e consequentemente, suas agências de publicidade. Nesta década 

começaram as grandes campanhas e o aparecimento de outdoors, assim como anúncios mais 

sofisticados e as pesquisas de mercado voltadas aos hábitos e preferências dos consumidores. 

Sendo assim, para melhor entender o conceito, Muniz6 afirma que a palavra 

publicidade designa o ato de divulgar, de tornar público, tendo sua origem no latim publicus 

(que significa público), dando origem ao termo publicité, em língua francesa. Armando 

Sant’Anna (1998) complementa afirmando que, dessa forma, a publicidade tem por objetivo 

tornar conhecido um produto/serviço oferecido por uma empresa. Já Kotler (1998, p. 180), 

define propaganda como “qualquer forma paga de apresentação impessoal e de promoção de 

ideias ou serviços por um patrocinador identificado”, ou seja, é utilizada para atingir da 

mesma forma milhares de pessoas que se encontram distintas geograficamente.  

Charaudeau (2006) ressalta que informação, comunicação e mídias são as palavras do 

discurso da modernidade, sendo as duas primeiras remetentes às questões sociais e a última é 

um suporte organizacional. A mídia é muito importante no mundo financeiro, é fonte de lucro, 

pois tem o poder da visibilidade social além de ser considerada o quarto poder. Assim, a 

internet se estabelece como a principal ferramenta das mídias digitais, e disponibiliza 

informações que traduzem o luxo dos pets e todo este universo que os cerca, em caracteres 

imagéticos e textuais, com visibilidade intensificada pela utilização de estratégias oriundas do 

mundo do marketing e da publicidade, garantindo assim, novos meios de acessibilidade, 

                                                           
5Disponível em: < http://www.casperlibero.edu.br/noticias/index.php/2009/09/25/historia-da-
publicidade,n=1564.html>. Acesso em 04 de maio de 2013. 
6 Disponível em:< http://eloamuniz.com.br/arquivos/1188171156.pdf>. Acesso em: 04 de maio de 2013. 
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voltados para uma nova lógica mercantil potencial, mas, principalmente, para uma nova 

maneira de pensar o consumo. Desta forma, as marcas de luxo se disseminaram pela internet, 

expondo seus produtos de luxo nos diversos sites de venda online, bem como, em revistas 

específicas de cães e gatos de raça. 

Charaudeau (2006) afirma que as mídias são partes preocupadas nesta prática social, 

de maneira organizada, institucionalizadas por seus dispositivos, sobretudo no que se refere 

ao efeito de retorno, ou seja, “como as mídias são levadas a tomar posição sobre como se 

processa este tipo de informação, explicando, em parte, por que o luxo, dissimulado em 

marcas, imagens, formas, expressões e palavras, encanta e seduz tanto” (HAMESTER, 2010, 

p. 8). Ainda, Charaudeau (2006) ressalta que esta é uma “máquina midiática”, uma vez que a 

mídia não transmite fielmente a realidade e ao mesmo tempo, manipula. Ilustrando isto, 

Rocha (2010) menciona que o mundo dos anúncios é a “sociedade do eu”, mistificada, 

encantadora, uma vez que 

 

Nasce, pois, uma enorme curiosidade e um grande fascínio pelo mundo da 
publicidade. Pelo mundo que nos é mostrado dentro de cada e todo anúncio. Mundo 
onde produtos são sentimentos e a morte não existe. Que é parecido com a vida e, no 
entanto, completamente diferente, posto sempre bem-sucedido. Onde o cotidiano se 
forma em pequenos quadros de felicidade absoluta e impossível. Onde não habitam 
a dor, a miséria, a angústia, a questão. Mundo onde existem seres vivos e, 
paradoxalmente, dele se ausenta a fragilidade humana. Lá, no mundo do anúncio, a 
criança é sempre sorriso, a mulher desejo, o homem plenitude, a velhice 
beatificação. Sempre a mesa farta, a sagrada família, a sedução. Mundo nem 
enganoso nem verdadeiro, simplesmente porque seu registro é o da mágica 
(ROCHA, 2010, p.29). 

 

O autor afirma ainda que o mundo publicitário fascina devido a este elo entre a 

realidade e o mundo idealizado, ou seja, “carências da vida real”, visando influenciar, 

informar e incentivar o consumo atingindo a sociedade em geral. Isso se dá pela cultura de 

consumo, que não mais que o cidadão “reduzido” a consumidor, devido ao sistema de 

produção. A nova forma de consumo está diretamente ligada às novas tecnologias, 

informações e facilidades. É nesta sociedade de consumo que as empresas inserem cada vez 

mais publicidade, bombardeando seus consumidores sanando suas carências e necessidades e 

fazendo com que o consumam marcas e não mais produtos (MILLER, 2007). 

Mike Featherstone7(1995) afirmou que "o consumo, não deve ser compreendido 

apenas como consumo de valores de uso, de utilidades materiais, mas primordialmente com o 

consumo de signos", por sinal, muito bem explorado pela publicidade, pela mídia e pelas 

                                                           
7 Mike Featherstone - Moderno e pós-moderno: definições e interpretações. Disponível em:< 
http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/mike.html>. Acesso em 18 de maio 2013. 
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técnicas de exposição, quando estas implantam nos produtos imagens de beleza, sedução, 

auto-realização, romance e até mesmo de qualidade de vida, desfocando a realidade e 

tornando as mercadorias verdadeiras ilusões culturais, que fascinam o consumidor pós-

moderno pela sua estética, pelas associações mirabolantes com os signos e pelas justaposições 

entre elas.  

Ainda, Featherstone (1995) afirma que este é o "mundo do ‘faz-de-conta’ da 

publicidade" que domina a sociedade-cultura de consumo pós-moderna e enfatiza a 

característica principal, que é apresentar um grande número de bens, experiências, imagens e 

signos novos para que o homem pós-moderno deseje e consuma. Dessa forma, as imagens da 

mídia possuem uma grande importância na dinâmica de crescimento do capitalismo tardio, 

através da manipulação dos desejos e gostos, a qual está totalmente vinculada à capacidade de 

rapidez do mercado em explorar novas possibilidades e na sua rapidez em apresentar novos 

produtos, criar novas necessidades e novos desejos, devido à “era descartável” que vivemos. 

 

2.1.1. Os anúncios publicitários 
 

Somos todos os dias bombardeados por propagandas (anúncios e imagens) vindas de 

todos os meios, não somente os tradicionais, então, muitas vezes, não estão preparados para 

recebê-las, porém, não temos escolha. Porém, é corriqueiro confundir anúncio e propaganda. 

Segundo Raçaba e Barbosa (2001, p.32) anúncio é o “ato de informar ao público qualquer 

assunto, através de notícias jornalísticas, comunicados oficiais, mensagens publicitárias, 

avisos, etc”, já propaganda, o autor considera sendo a (2001, p.598) “comunicação persuasiva. 

Conjunto de técnicas e atividades de informação e de persuasão, destinadas a influenciar as 

opiniões, os sentimentos e as atitudes. (...) Qualquer mensagem, texto, anúncio, cartaz, etc, 

com caráter publicitário”. 

O anúncio publicitário, sempre mais emocional do que racional, assim, pode ser 

entendido como a divulgação de um produto ou serviço, tendo como principal objetivo 

persuadir o consumidor ao ato de compra e/ou aderir uma ideia, mudar seu hábito. Para tal, 

Kotler (1994) afirma que a consciência da necessidade, vem ao encontro do início do processo 

de compra, ocorrendo quando o consumidor percebe a diferença entre o estado atual e o 

desejado. Dessa forma, o autor ressalta que, para uma marca conquistar fãs, deve contar 

histórias envolventes, para que as pessoas se sintam mais próximas desta e a desejem mais. 

Assim, quando uma marca informa seu público, acaba transmitindo a mensagem de 

seu nome, seu posicionamento, logo, quando este adquire um produto desta marca, na 
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verdade, ele adquire o conceito de identidade e imagem. Neste contexto, explicando como se 

compõe um anúncio, é importante salientar sua composição básica, sendo ele: imagens, 

significado das cores e fonte e discurso, sempre focando seu público-alvo. Ou seja, os 

anúncios publicitários em sua maioria, são compostos pelos elementos nomeados de chamada 

ou título, texto, ilustração, slogan e assinatura (WAITEMAN, 2006). Peón reintera afirmando 

que 

 

elementos básicos da identidade visual: o logotipo, o símbolo, a marca, as cores 
institucionais e o alfabeto institucional, além de outros eventuais elementos 
acessórios, que são aplicados em itens específicos (material de papelaria, letreiros, 
uniformes, sinalização, embalagens, gráfica ambiental etc). Estes veículos são 
chamados de aplicações (PEÓN, 2003, p. 13). 
 

 

Estes elementos que constituem o anúncio publicitário formam a campanha, que pode 

ser entendida, segundo Rabaça e Barbosa (2001, p.99) como um “conjunto de peças 

publicitárias, criadas, produzidas e veiculadas de maneira coordenada, de acordo com 

determinados objetivos de propaganda de um produto ou serviço, marca, empresa ou qualquer 

órgão público ou privado”. Assim, subentende-se que uma campanha é constituída várias 

peças, sempre baseando-se em um mesmo tema, a fim de manter um identidade visual, 

padronização da marca. 

Neste viés, Kotler (2009) completa salientando que a publicidade teve que vir 

acompanhando o desenvolvimento dos meios de comunicação, (re)inventando linguagens a 

fim de se adaptar ao a sociedade contemporânea e seus aspectos histórico, econômico e 

cultural em que está inserida.  Esta nova publicidade investiga e abusa das novas estratégias, 

buscando estar em todos os meios e possíveis canais que seu público esteja, sempre em busca 

de um melhor relacionamento com o consumidor. Também, visando atingir o maior número 

de pessoas possível, além é claro, da tradicional comunicação de massa, a fim de promover 

uma maior aproximação com o público fortalecendo o envolvimento emocional entre marcas - 

consumidores, mas sempre complementando as estratégias tradicionais de comunicação. 
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2.1.2. A MARCA E SEU VALOR PARA A PUBLICIDADE 

“O produto é algo que é feito na fábrica; a marca é algo que é 
comprado pelo consumidor. O produto pode ser copiado pelo 

concorrente; a marca é única. O produto pode ficar ultrapassado 
rapidamente; a marca bem-sucedida é eterna”.  

Stephen King - Grupo WPP, Londres 
 
 

O ato de criar uma marca é igual ao de criar um filho, precisa de pai e mãe, ou seja, o 

pai será o dono da empresa que deseja o filho, e a mãe é o artista/designer que irá trazer ao 

mundo a criança coma cara do pai (PETIT, 2003). Para Semprini (2006), a lógica da marca 

inserida em um espaço social pós-moderno envolve sua posição estratégica a partir de três 

esferas entrelaçadas: o consumo, a economia e a comunicação. 

 Para Kotler e Keller (2006), a marca, existe há séculos como forma de distinguir os 

produtos e serviços de uma determinada empresa perante seus concorrentes. Antigamente, a 

marca era considerada apenas um símbolo, tendo como função, identificar propriedades, 

porém atualmente, além da sua característica de identificação, a mesma agrega valor 

simbólico e valorativo a produtos e serviços. 

Os autores (2006, p.269) afirmam que “a marca passou de um simples elemento de 

identificação de um produtor e de diferenciação de concorrentes para um elemento geração de 

valor para os clientes”. De acordo com o Comitê de Definições da American Marketing 

Association, citado por Pinho (1996, p.14) “Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou 

desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um 

vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes”. Vale ressaltar 

também o conceito logotipo, definido pela Amercian Marketing Association (1960), 

mencionado por Pinho (1996, p. 15) como “a parte da marca que é reconhecível, mas não é 

pronunciável, com um símbolo, desenho ou cores e formatos de letras distintivas”. 

A identidade visual está diretamente associada ao comportamento do consumidor 

podendo refletir no modo de como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à 

mesma, funcionando com um espelho, mostrando nossas qualidades, virtudes, mas também 

nossas fraquezas, como as pessoas não gostariam de ser vistas (SEMPRINI, 2006). Existem 

marcas para crianças, para a elite, para jovens, as quais são segmentadas pela diferença de 

estilo, sexo e idade. A marca transmite confiança aos consumidores, incrementando os valores 

financeiros da empresa.  

Neste sentido, para Semprini (2006), em se tratando da comunicação, a marca dispõe 

de três dimensões chaves, e, para tanto, fundamentais para seu posicionamento na 
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publicidade. O primeiro deles é o semiótico, que confere a marca seu conteúdo de sentido, 

que veicula significados, estabelecendo um caráter discursivo, que sempre deve ser articulado 

de forma coerente nas campanhas de comunicação no sentido da procura de valores imateriais 

midiatizados. Para o referido autor, 

 

o poder semiótico da marca consiste em saber selecionar os elementos no interior do 
fluxo de significados que atravessa o espaço social, organizá-lo em uma narração 
pertinente e atraente e propô-los a seu público. (...) O poder semiótico das marcas é 
sempre um poder sob duplo controle, aquele dos receptores e o das outras marcas 
(SEMPRINI, 2006, p.106-107).  
 
 

O segundo aspecto é o evolutivo, em que, segundo Semprini (2006), a marca deve 

estar sempre em uma crescente evolução, apresentando uma dinâmica, no que concerne as 

preocupações com a opinião (SEMPRINI, 2006, p.117). Neste sentido, “o devir de uma marca 

é, então, em primeiro lugar enraizado em sua história, em sua capacidade para se adaptar às 

evoluções do sistema, permanecendo ela mesma, quer dizer fiel, mas em uma flexibilidade e 

adaptação a seu projeto original” (SEMPRINI, 2006, p.119). 

Por fim, as marcas precisam dispor de um aspecto relacional, de modo que a marca é 

entendida como uma entidade relacional (SEMPRINI, 2006) entende essa categoria a partir de 

duas dimensões: intersubjetiva e contratual. A primeira articula as questões relativas ao 

“processo contínuo de trocas e negociações que implica diversos papéis de um grande grupo 

de protagonistas” (SEMPRINI, 2006, p.109). Para atender às decisões, modificações e 

reconstruções da marca, em suas campanhas e peças, esta categoria é proposta a partir de três 

polos: produção, recepção, contexto geral; o primeiro, agrupa instâncias com direitos de 

criação sobre a marca; o segundo explicita o projeto de marca sistematizado para quem 

interpreta e consome; o terceiro organiza o encadeamento entre os dois primeiros polos, a 

partir de um contexto de preocupações e tendências sócio-culturais, políticas e sociais 

(SEMPRINI, 2006, p.112). 

Sobre o consumo de marca, o referido autor ainda elucida as seguintes relações: corpo, 

entendido a partir do próprio processo de envelhecimento humano e repensado, 

midiaticamente para ser saudável, estar em forma, ser belo e para tanto, estar embelezado, 

sensual e erótico, enfatizando um corpo sensível (SEMPRINI, 2006, p.63) e hedonista, o qual 

adquiriu naturalmente um destaque devido ao individualismo.  tornado-se o carro chefe do 

consumo; individualismo, que, de acordo com Maffesoli (1988) é “uma nova maneira de viver 

o vínculo social e não uma rejeição de todo vínculo social”, (SEMPRINI, 2006, p.61) o qual 

pode ser entendido na sociedade moderna como a constante busca do individualismo. 
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Ainda, Semprini (2006) faz referência ao imaterial, como uma dimensão que define o 

consumo a partir de formas e processos imateriais, como a busca pelo conforto, a apartir da 

utilização de serviços personalizados e sofisticados que proporcionam prazer, emoção, 

sociabilidade e convivências. Outra dimensão ligada ao consumo da marca explica a noção de 

mobilidade, tão presente na sociedade contemporânea. Além da mobilidade física, o referido 

autor (2006) pensa na mobilidade social, mental e profissional, que reorienta carreiras, estilos 

de vida e toda uma conjuntura que envolve a condição do indivíduo na sociedade 

contemporânea. 

A última dimensão do consumo, para Semprini (2006) está ligada ao imaginário, que 

remete à questões ligadas à noção de política criativa, de expressão pessoal e procura de 

sentido. Tem-se, assim, uma realidade bem mais complexa de projeção pessoal e de escolhas 

individuais, que explicam, de alguma forma, interesses, condutas e comportamentos, por meio 

do imaginário que cada um sente no direito de criar e recriar o que é seu. 

Ainda na perspectiva da marca, Semprini (2006) salienta a esfera econômica a partir 

da perspectiva dos investimentos, dos mercados, e, sobre tudo, no que envolve todo o 

processo de financeirização da economia contemporânea. É por meio das ações das bolsas de 

valores, que algumas marcas podem valer milhões em detrimento de outras, por exemplo. 

Neste viés, observa-se uma economia de marcas (SEMPRINI, 2006, p.87), que pode ser 

considerada uma tendência, dados os “fatores estruturais ou coletivos que constituem os 

parâmetros de funcionamento econômico: as decisões institucionais, as políticas industriais, 

os investimentos, a política fiscal, o custo do dinheiro, etc” (SEMPRINI, 2006, p.88), que são 

cada vez mais influenciados pela própria comunicação e os níveis de circulação da própria 

informação. Dessa forma, o quadro comparativo abaixo, figura 1, segundo Semprini (2006, 

p.71), resume as principais evoluções do universo do consumo. 
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Figura 1 – Quadro comparativo 
Fonte: Semprini, 2006, p.71 

 

Conforme cita Sampaio (2004, p. 79) “o processo básico de construção de marcas é 

baseado em dois pilares: o de atributos reais racionais e objetivos da marca e o de atributos 

imagéticos, emocionais e subjetivos da marca”. Por isso, o fato de a empresa possuir uma 

marca, não é suficiente para ser competitiva no mercado atual, é necessário também 

incorporar um conjunto de valores e atributos intangíveis que diferenciem a marca e sejam 

relevantes para o consumidor se motivar à compra. Uma das perspectivas do valor de uma 

marca é a imagem, a qual se define como o conjunto de qualidades e associações que os 

consumidores reconhecem e ligam com o nome da marca, na base do qual estão as suas 

CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO 
MODERNO MODERNO MODERNO MODERNO  

CONSUMO PÓSCONSUMO PÓSCONSUMO PÓSCONSUMO PÓS----
MODERNO MODERNO MODERNO MODERNO  

Signo de status  Signo de estilo  
Necessidade  Desejo  

Futuro  Presente  
Funcionalidade  Estética  

Fidelidade  Nomadismo  
A marca  Uma série de marcas  
Realidade  Atmosfera  
Funcional  Lúdico  

Estabilidade  Mutação  
Bulimia  Seletividade  

Interação  Redes  
Seriedade  Ironia  
Essência  Aparência  
Unidade  Pluralidade  
Ou/ou  E /e 
Visão  Tato 

Certeza  Dúvida 
Clareza  Ambiguidade  

Individualidade  Estar junto 
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decisões frente aos produtos ou serviços. Para Vaz (1993, p. 53) “a imagem é um conjunto de 

ideias que uma pessoa tem ou assimila a respeito de um objeto e que forma na sua consciência 

um entendimento particular sobre tal objeto, seja ele um fato, uma pessoa ou uma instituição”. 

Com isso, a imagem de uma marca será o resultado da união entre as estruturas mentais do 

consumidor e os campos do marketing. Esses instrumentos otimizam o potencial contido no 

conhecimento da marca, causando assim uma ideia de valor agregado que supera aquele 

expresso apenas pelo preço do produto. Aaker (1998) sintetiza marca afirmando que esta 

existe a fim de sinalizar ao consumidor a procedência do produto e protege ambos envolvidos, 

consumidor e fabricante, dos concorrentes com produtos semelhantes. 

Neste âmbito, é importante salientar a diferença entre legitimidade e identidade, onde 

o primeiro é, segundo Roux (2005, p.137) “a qualidade do que está fundado em direito (...) 

remete à autoridade.” Ou seja, é estabelecida pela tradição artesanal e conservada na e pela 

duração (ROUX, 2005). Já o segundo, ainda de acordo com a autora, é o caráter daquilo que é 

único, que não há confusão, é singular. 

 

 
Figura 2 – campanha Realezas 

Fonte: http://www.behance.net/gallery/Royal-Canin-Projeto-Experimental/3271381 

 

De acordo com a figura 2, quando marcas como a Royal Canin, objeto desta pesquisa, 

realizam conexões com outras grifes de luxo, como, no exemplo, a marca de joias Vivara, fica 

evidente que ambas buscam legitimar um seu posicionamento no mercado e na sociedade, na 

medida em que se aliam, em caráter relacional e semiótico (SEMPRINI, 2006), e estabelecem 
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uma identidade de marca a partir de critérios que remarcam uma distinção significativa. Neste 

contexto, Allérès (2006) explica que as estratégias de marketing para produtos de luxo estão 

organizadas em três níveis: acessível, inacessível e intermediário, desdobradas ainda em 

preço, produto e distribuição. O primeiro nível é composto de empresas antigas, de renome, 

que cultivam o passado, internacionais, que primam pelo feitio artesanal, reforçando o célebre 

criador (ALLÉRÈS, 2006). Cultivam a aquisição de bens caros e raros, tornando-se assim, 

inacessíveis, como por exemplo, Chanel e Dior. Já o segundo, oferece produtos de ótima 

qualidade, comunicando a poucos, porém, com preços mais acessíveis e menos perfeitos, mas 

sempre primando pela distância da classe média em ascensão e confecções limitadas, podendo 

ilustrar com a marca Louis Vuitton (ALLÉRÈS, 2006). Por fim, tem-se o nível acessível, o 

qual já explica-se por si, sendo este produtos de menor qualidade, menos raros, fabricados em 

larga escala a fim de baratear o custo. Destina-se a uma classe menos bem-provida mas que 

buscam pertencer a um grupo e a primam pela similaridade com as classes bem providas, 

refinadas, por exemplo, XS de Paco Rabanne (ALLÉRÈS, 2006). 

Ainda para a autora, estes três tipos de luxo por ela elencados, desenvolvem quatro 

políticas básicas: preço, produto, distribuição e comunicação. A política de produto tem 

importância assumida em “nível da concepção, da composição, da elaboração e das técnicas 

de fabricação escolhidas para compor um produto ou objeto determinam sua classificação 

entre os produtos ou objetos de luxo e sua posição na hierarquia do seu universo de luxo de 

referência” (ALLÉRÈS, 2006, p.179). Sobre a política de preço, Allérès (2006) reafirma a 

importância do mercado para a comercialização dos produtos de luxo, dados seus elementos 

de classificação nas hierarquias dos objetos de luxo, relacionado ainda aos critérios de 

qualidade, matérias-primas e outras condições etiquetam níveis de atribuição de valores para 

cada produto. 

Sobre a distribuição, Allérés (2006) afirma que as marcas de luxo necessitam ter 

sempre, como política, uma “coerência total entre a rede de distribuição selecionada, as 

qualidades globais do produto (suas especificidades, suas finalidades, sua embalagem) e sua 

gama de preços, é essencial à consolidação da imagem desse produto ou da notoriedade de 

sua marca de vinculação” (ALLÉRÈS, 2006, p.197). Diretamente atrelada à distribuição, a 

política de comunicação é entendida, para Allérès (2006), a partir da articulação das relações 

exteriores voltadas para publicidade e promoção das grifes, seja em nível de cultivo de uma 

certa magia e notoriedade complexa, para o luxo inacessível (ALLÉRÈS, 2006, p.206), seja 

para notoriedade dos produtos e da marca, via estratégias implícitas nas campanhas de 
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comunicação veiculadas em cinema e televisão, para visibilizar produtos de um luxo mais 

acessível (ALLÉRÈS, 2006, p. 209). 

Mesmo assim, a marca, sem questionamentos, com toda sua fragilidade de 

posicionamento espaço-temporal (SEMPRINI, 2006), faz-se gloriosa, movendo inúmeros 

signos coordenados para fazer sentidos específicos e sistematicamente organizados com o 

toque da magia publicitária, a qual, intencionalmente, desperta desejos intensos em cada 

indivíduo que, por estas marcas, acaba seduzido. Porém, Semprini (2006) ainda afirma que 

assim como a sociedade, as marcas estão vivendo em um momento contrário ao senso 

comum, pois de um lado tem-se o crescimento exagerado, os investimentos em comunicação 

e marketing astronômicos, assim como o crescimento do segmento de luxo. Do outro lado 

tem-se a crítica à globalização, sensibilidade social e o constante medo da manipulação e da 

indução. Semprini (2006) afirma que,  

 

a expansão das marcas não deve ser entendida só como desenvolvimento puramente 
quantitativo (número de marcas, importância das marcas, volume de negócios 
realizados), mas também como uma evolução qualitativa e metamorfose, como 
aplicação de se papel e transformação de sua influência sobre o espaço social. A 
história recente das marcas nos mostra como seu desenvolvimento é associado aos 
ciclos econômicos e às condições gerais do contexto social, político, mesmo 
geoestratégico (SEMPRINI, 2006, p. 36). 

 

Sendo assim, entende-se que, se as marcas estão ligadas diretamente ao espaço social, 

também torna-se interessante entender como essas sobrevivem e se adaptam a esta nossa 

sociedade pós-moderna, tão frágil. 

Em contraponto a Semprini, Quessada (2003), afirma que as marcas consumiram a 

publicidade, e desviaram a própria publicidade de seus propósitos.  Ainda, o autor comenta 

que a publicidade ganhou força sendo um meio que fala unificado para a grande massa, 

independente da cultura. Critica a falta de transparência, a manipulação e o limite do que 

realmente é publicitário e/ou comercial. De encontro com a afirmação de Quessada (2003), 

Semprini (2006) reforça ao comentar que as marcas induzem falsas necessidades, incentivam 

o consumo demasiado e fútil e também, criam valores.  

 Para Quessada (2003), a publicidade consumida pelas marcas, vive a dependência de 

um sistema de marcas, que 

permite estabelecer classificações e catalogações. A “classe”, aliás, é a noção em 
torno da qual se organiza a hierarquização das marcas; não mais unicamente sob o 
ponto de vista social, mas sob uma hierarquia em que é medido aquilo que podemos 
chamar de valor de ser” (QUESSADA, 2003, p.132).  
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Assim, a marca enquanto sistema de símbolos reconhecido coletivamente vivencia 

duas crises expressivas: uma crise política, dada a forma como se estabelecem os vínculos, os 

laços entre pessoas e coisas, de modo que a marca atua como mediadora destas apropriações 

recíprocas entre sujeitos e objetos; e, uma crise de emblema, que se refere à magia política do 

nome (QUESSADA, 2003), que, por sua vez, impõe um poder simbólico (BOURDIEU, 

2011) excludente, hierarquizante e marginalizante, demarcando inclusões e exclusões pelo 

acesso. 
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2.2. SOBRE O LUXO 

 
“O luxo nasceu antes que tivesse início o que constitui,  

propriamente falando, a história do luxo” 
Lipovetsky 

 
A palavra luxo origina-se na palavra latina luxus, designando abundância e 

refinamento (PASSARELLI, 2010), duas qualidades raras na antiguidade, porém, divisoras de 

classes sociais. Para Casterède (2005, p.23), “o luxo é um valor concreto, escasso e, portanto, 

caro, quase um investimento”. Já para Tejon, Panzarani e Megido (2010, p.17), o luxo é “algo 

supérfluo ou inútil”. D’Angelo (2006) diz que as formas de expressão do luxo mudam 

conforme a evolução da sociedade, em cada época há um conceito diferente. Logo, pode-se 

concluir que sempre haverá produtos que primam pelo prazer e exclusividade em qualquer 

que seja a categoria. 

De acordo com Lipovetsky e Roux (2005), o luxo paleolítico, dos caçadores-coletores, 

de onde provém o início da história do luxo é sem objetos vistosos, e teve seu início 

propriamente dito com o entesouramento das coisas raras. Era um fenômeno de cultura onde 

bens materiais de grande valor não eram considerados luxo. Desta forma, os produtos de luxo 

são de qualidade superior, caros e raros, seja pela técnica ou pela tecnologia. “Ou seja, o luxo 

é o melhor que se pode obter em termos de funcionalidade, matéria-prima, acabamento, 

durabilidade e execução. (...) O luxo almeja o status (...)” (D’ANGELO, 2006, p.28). 

Segundo Castarède (2005, p.93) “o produto de luxo é um produto que conta uma 

história” e preferencialmente, que traga qualidade, interesse e que essencialmente corresponda 

a expectativa do cliente. Os consumidores do luxo são pessoas exclusivas, que não 

apresentam características típicas da população de massa, possuem hábitos refinados e 

desfrutam de um alto poder aquisitivo e o utilizam para satisfazer seus desejos. Para seduzir 

estas pessoas é necessário atender a seus desejos, ou seja, o “super luxo”, conforme afirma 

Castarède (2005, p.94). 

Retomando aspectos históricos do luxo e com base essencialmente no pensamento de 

Lipovetsky, nas sociedades primitivas, de acordo com Lipovetsky e Roux (2005), era comum 

haver troca de presentes, era o luxo sagrado, mostrando a boa-fé, a generosidade e o estado de 

espírito do indivíduo, o que significava muito mais do que bens de valor. Porém, é com o 

surgimento do Estado e da divisão da sociedade em classes que há a ruptura mais vistosa da 

história do luxo, pois desde então, começa a centralização do poder nas mãos da burguesia, a 

acumulação de bens e não mais o entesouramento, como nos primórdios. E assim, começa a 
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era de acumular bens, esbanjar e exaltar grandiosidade e torna-se visível a desigualdade de 

classes.  

Com a chegada da modernidade, segundo Lipovetsky e Roux (2005), surge a alta-

costura na segunda metade do século XIX, enquanto os costureiros criavam sob medida para 

os clientes, agora estes são livres e independentes, dirigindo a moda, criam para clientes 

despojadas. É com a alta-costura que pela primeira vez o luxo se torna uma indústria de 

criação. 

 

A partir da metade do século XIX, toda uma face do universo do luxo vê-se, assim, 
associada a um nome, a uma individualidade excepcional, a uma casa comercial de 
muito prestígio. (...) O produto de luxo personalizou-se, daí em diante traz o nome 
do costureiro ou de uma grande casa e não mais o de um alto hierarca ou de um 
lugar geográfico (LIPOVETSKY; ROUX, 2005, p.43). 

 

Deste modo, os produtos passam a ter valor pelo nome que levam, a magia da marca e 

ainda, as competições ultrapassam as classes superiores e chegam aos produtores de bens de 

luxo. Neste âmbito, inicia-se a reprodução em séries, tendo milhares de exemplares, porém, a 

alta-costura implementou a série limitada. Este momento moderno do luxo é, segundo 

Lipovetsky e Roux (2005, p.44), “um compromisso entre artesanato e indústria, arte e série”. 

Dentro da história do luxo, não pode-se deixar de citar o semiluxo, peças com preços menores 

proposto às classes médias. É uma época com produtos similares, de baixo preço e grande 

oferta, perdendo a exclusividade e sendo de fácil acesso a grande massa. 

Hoje, o luxo já entrou em uma nova idade, com cifras anormais baseado em marcas 

valiosas. O luxo conseguiu aliar o requinte, a exclusividade a alta rentabilidade, tudo 

amparado pelo refinamento da França. De acordo com Lipovetsky e Roux (2005, p.49) “o 

luxo é sempre elemento de diferenciação social”. 

No que refere-se ao fatores que vendem o luxo, pode-se destacar os quatro principais, 

conforme enfatiza Castarède (2005, p.98), “ o preço, a distribuição, a divulgação e, claro, o 

produto”. De encontro com esta ideia, pode-se destacar Riccardi8 (2006) quando cita “os 

consumidores de artigos de luxo são guiados ou por uma motivação emocional (que se 

relaciona ao prazer que o objeto de luxo oferece) ou por uma motivação ligada ao status”. É 

com estas justificativas que surge o desejo do consumo.  

                                                           
8 Riccardi. Disponível 
em:<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=all%C3%A9r%C3%A8s&source=web&cd=15&cad=rja&ve
d=0CGsQFjAO&url=http%3A%2F%2Fwww.administradores.com.br%2Finforme-se%2Fproducao-
academica%2Fo-mercado-do-luxo%2F810%2Fdownload%2F&ei=Jap-
UN6zCoe49QS0gIGQBw&usg=AFQjCNHE01zCYcp6BbsJZ8ejjXwU-ib7NQ>.Acesso em 12 de outubro de 
2012. 
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As marcas de bens de luxo investem muito em marketing, pois, segundo Riccardi 

(2006) “é ele que torna a marca em uma marca de desejo, ele é que a transforma em uma 

referência de elegância e de sofisticação. Esse é o grande desafio que as empresas do mercado 

de luxo têm, e quem faz o papel mais importante nesse mercado é o marketing”.  Certamente 

são estratégias diferentes das utilizadas com a grande massa, pois neste, a marca investe no 

atendimento diferenciado, no conforto da loja, no conhecer o cliente, na durabilidade, no 

design da embalagem e na pouca quantidade igual. O design do produto ou da embalagem 

ganha o cliente e a valorização da marca. Riccardi (2006) destaca que 

 

sabendo que um dos principais objetivos do cliente desse mercado é a distinção, o 
design do bem de luxo, assim como a matéria-prima, a durabilidade e o conforto, é 
muito valorizado. Com um design bonito e elegante, se têm uma grande valorização 
da imagem (RICCARDI, 2006, p.3). 

 

D’Angelo (2006) reforça as palavras de Riccardi (2006) ao dizer que os produtos de 

luxo são consumidos essencialmente pela sua qualidade, pelo design diferenciado, conforto e 

durabilidade e não pelo status, características que dão prestígio às grifes, tornando-as 

superiores. No Brasil, especialmente, isso não é diferente. Os consumidores compram porque 

se identificam com a marca e não para seguirem moda. D’Angelo (2006, p.105) cita em sua 

obra uma frase de Giorgio Armani que exemplifica esse conceito: “os brasileiros não têm 

medo de viver suas emoções”. 

Ainda, de acordo com Riccardi (2006, p.4) a marca “é de grande importância para os 

bens de luxo porque garante uma origem e qualidade, sinaliza valor, cria e firma uma 

imagem”. A marca é de extrema importância para os objetos de luxo, pois agrega valor, 

garante uma procedência, uma qualidade, fixa uma imagem e mais importante, traz consigo 

uma tradição, e nisso tudo, as pessoas acabam comprando sentimentos. 

 

2.2.1. Consumo e mercado de luxo na contemporaneidade 

 

 Na contemporaneidade, o dinheiro nunca foi tão importante para a cultura moderna 

(SIMMEL, 1998). Na sociedade hedonista, individualista, participar dos círculos sociais 

inerentes à urbanidade diz respeito à aquisição de bens e ao fetichismo que as mercadorias 

exercem (MARX, 1996), no que concerne o efeito das escolhas. O acesso a determinados 

bens simbólicos está ligado aos estilos de vida e aos gostos de classe de determinadas frações 

sociais (BOURDIEU, 1983), que vem a demarcar, pelo consumo, a distinção na sociedade. 
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O conceito de classe social pode ser bem definido por Pierre Bourdieu, afirmando que 

 

A classe social não se define por uma propriedade (ainda que se trate da mais 
determinante como o volume e a estrutura do capital) nem por uma soma de 
propriedades (propriedade de sexo, de idade, de origem social ou étnica-proporção 
de brancos e negros, autóctones e emigrados, etc. – de ingressos, de nível de 
instrução, etc.) nem muito menos por uma cadeia de propriedades ordenadas a partir 
de uma propriedade fundamental (a posição nas relações de produção) em uma 
relação de causa e efeito, de condicionante a condicionado, senão pela estrutura das 
relações entre todas as propriedades pertinentes, que conferem seu próprio valor a 
cada uma delas e aos efeitos que exerce sobre as práticas (BOURDIEU, 1998, 
p.104). 

 

 Neste contexto, o surgimento da cultura dos pets se dá a partir da configuração do 

próprio luxo, tal como se conhece, durante a formação das realezas entre os séc. XVII e 

XVIII. Também foi nesta época que surgiu a classe burguesa, de comerciantes e artesãos, e 

em um movimento de imitação da própria aristocracia, delineou uma nova demarcação social 

(LIPOVETSKY, 2005). 

 Contudo, o consumo pode ser considerado parte do processo da vida humana, e não 

pode ser confundido com consumismo, de modo que pode ser percebido como a parte 

material da própria cultura (MILLER, 2007). Assim, 

 

O consumo é o conjunto dos processos socioculturais, em que se realizam a 
apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos 
pelos quais consumimos como algo mais do que simples exercícios de gostos, 
caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes 
individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado. 
(CANCLINI, 1996, p.53) 
 

 

 Evidentemente, pode ser visto por meio da sedução das coisas (LIPOVETSKY, 2005) 

e o quanto elas engendram-se na sociedade e estão na paixonite das massas, que o consumo se 

processa. Ainda, salientam-se os diferentes tipos de consumo para diferentes classes, dentro 

dos pressupostos de distinção, naquilo que se refere aos elementos que perfazem e 

transformam os objetos em produtos destinados a uma determinada classe (BOURDIEU, 

1983). 

 Nas últimas décadas, a sociedade vem passando por transformações no estilo de vida e 

hábitos de consumo. Como é possível perceber, há séculos os hábitos de consumo estão se 

direcionando para a qualidade dos produtos.  Mesmo com todas essas transformações e 

facilidades, muitos consumidores ainda se mantêm conservadores em relação à compras pela 

internet. Kotler e Keller (2006) afirmam que é preciso monitorar permanentemente o 
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comportamento de compra do consumidor. Mas quem é este consumidor? Como as 

características pessoais influenciam o comportamento de compra? 

 Há mais de uma década já se pode fazer compras sem sair de casa, pesquisar preços e 

“andar” por lojas virtuais que vendem determinados produtos, sejam eles exclusivos ou não. 

Neste âmbito, Tejon, Panzarani e Megido (2010) relatam que em termos de comportamento 

de consumo, estudos demonstram que os consumidores preferem comprar artigos que foram 

vistos no website da empresa. Assim, mesmo com a constante evolução da internet, muitas 

pessoas ainda gostam e primam por ir até as lojas físicas para fazer compras.  

 Schiffman e Kanuk afirmam que os diferentes comportamentos dos consumidores, 

sejam eles as diferentes formas de gastar dinheiro ou as reais necessidades básicas do ser 

humano, são aceitáveis a partir do momento em que as pessoas acreditam que quanto mais 

diferentes forem umas das outras, mais interessante se torna a vida. Para Samara e Morsch 

(2005):  

 
consumimos bens e serviços a todo instante em nossa vida e estamos cercados por 
milhares de alternativas para nos satisfazer. (...) as motivações de compra têm 
estímulos muito subjetivos e pessoais, fazendo surgir até mesmo uma relação de 
afeto com o produto ou com o serviço consumido (Samara e Morsch, 2005, p. 2). 

 

Ou seja, os consumidores têm diferentes motivações que os levam muitas vezes a 

comprar além do necessário, pois encontram nesse ato, uma forma de se “auto-satisfazer”. 

Samara e Morsch (2005, p.28) ainda dizem que os consumidores geralmente buscam 

satisfazer suas necessidades emocionais como, por exemplo, destaque social, poder e o “senso 

de ‘fazer parte’ em produtos de escolha de compra e especialidades caras”.  

Ainda, Schiffman e Kanuk (2000) afirmam que para os consumidores, produtos novos 

significam mais oportunidades de satisfazer necessidades pessoais e sociais, além de 

representarem melhoras potenciais na qualidade de vida. E é assim, por meio do consumo, 

que as pessoas vão construindo sua personalidade, pois a maneira como se vestem, os 

produtos que compram, os alimentos que consomem, os lugares que frequentam, são formas 

de construção de identidade individual e coletiva. 

  



32 
 

2.2.2. Consumo de pets 
 

“Fomos responsáveis pela maior revolução social. Tiramos o 
cachorro do quintal e levamos para a cama do dono”. (Luís Carlos 

Pereira – veterinário e empresário de pet shops)9 
 

Um novo modelo de consumo surge na hipermodernidade, e pode ser percebido pelo 

vasto campo de opções que maximizam as escolhas e ao mesmo tempo promovem a overdose 

e a escassez da informação. Assim, um hiperconsumo torna-se um “novo” mundo de 

experiências subjetivas, hedonistas, sedutoras e narcisistas. Conceitua-se hipermodernidade 

como 

uma sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, pela fluidez, pela 
flexibilidade; indiferente como nunca antes foi aos grandes princípios estruturantes 
da modernidade, que precisaram adaptar-se ao ritmo hipermoderno para não 
desaparecer (CHARLES; LIPOVETSKY, 2004, p. 26). 
 
 

Já hiperconsumo, conceitua-se por 

um consumo que absorve e integra parcelas cada vez maiores da vida social; que 
funciona cada vez menos segundo o modelo de confrontações simbólicas caro a 
Bourdieu; e que, pelo contrário, se dispõe em função de fins e de critérios 
individuais e, segundo uma lógica emotiva e hedonista, que faz com que cada um 
consuma, antes de tudo, para sentir prazer, mais que para rivalizar com outrem. O 
próprio luxo, elemento de distinção social por excelência, entra na esfera do 
hiperconsumo, porque é, cada vez mais, um consumo pela satisfação que 
proporciona (um sentimento de eternidade num mundo entregue à fugacidade das 
coisas), e não porque permite exibir status (CHARLES & LIPOVETSKY, 2004, 
p.26). 
 
 

Neste sentido, pensar sobre escolhas e processos de consumo para animais de 

estimação está para além de pensar o consumo do indivíduo pra si. Ou seja, faz parte de um 

universo de necessidades, desejos e modos de ser complexos e relativos à elevação da esfera 

de consumo a uma condição bastante individual e peculiar, que pode permitir a transferência 

destes modos de consumo para os próprios animais de estimação, sem que estes tenham a 

consciência desta inserção.  

Desta forma, a importância de suprir necessidades psicológicas e emocionais leva os 

indivíduos a reinventarem o próprio consumo, dada ainda a lógica mercadológica referente ao 

sistema mercantil-comercial vigente. Assim, novas realidades são construídas dentro da 

própria sociedade, no sentido de recortar determinados contextos, e permitir a mobilidade de 

atores sociais dentro destes (BERGER; LUCKMANN, 1985). No que diz respeito à 

proliferação de consumo de pet shops, pode ser observada uma lógica de consumo humana 
                                                           
9
 PetIpanema. Disponível em: http://www.petipanema.com.br/default.asp?id_menu=36&cod_noticia=4875. 

Acesso em: 22 outubro.2012 
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que é confundida com a psicologia canina (MILLAN, 2007), que tem como consequência a 

“humanização” dos animais em detrimento do enfraquecimento das relações e dos laços 

sociais. Uma das mudanças mais questionáveis no comportamento das pessoas e no hábito de 

compra é a recente humanização dos animais de estimação. A produção de bens de consumo e 

a oferta de serviços para estes “consumidores” está cada vez mais sofisticada e os 

proprietários de animais de estimação tem à sua disposição um mercado tão vasto quanto o de 

produtos infantis. 

O consumo está intimamente ligado à cultura e estilo de vida, e segundo Bueno e 

Camargo (2008) o consumo é escrito por arqueólogos desde culturas milenares. O consumo, 

ainda de acordo com os autores, passa por quatro momentos importantes de serem 

salientados: primeiramente, no século XVII, onde a moda teve uma importância crescente e 

isso se deu em decorrência das mudanças nos meios de comunicação; outro momento a ser 

destacado é a metade do século XVIII, no qual houve a comercialização do lazer e a projeção 

de modas lançadas pelos fabricantes – é importante ressaltar que foi neste século que houve a 

ascensão das réplicas baratas de artigos de luxo passados.  

Ainda, têm-se o terceiro momento, de meados até o fim do século XIX quando passou-

se a ser oferecido aos consumidores uma gama de estilos  na arquitetura doméstica e ainda, 

houve a popularização do lazer e da moda, assim como, surgiram as lojas de departamentos. 

Por fim, o quarto momento está localizado entre os anos 40 e 70 com a ascensão do efêmero, 

com produtos de pouca duração, descartáveis, troca das lojas de departamentos por shoppings 

centers. Sendo assim, pode-se concluir que o consumo é considerado um divertimento, um 

entretenimento, lazer e até mesmo, estético. 

Segundo a Assofauna10 (2003), 63% das famílias brasileiras de classe A e B possuem 

animais de estimação e os consideram como membros da família. Este número passa para 

64% quando se trata da classe C. A população dos animais de estimação cresce 

proporcionalmente ao número de pessoas no mundo. Ainda, a Assofauna (2003) afirma que 

existem mais de 25 milhões de cães, 11 milhões de gatos, 4 milhões de pássaros e ainda 500 

mil aquários no País - esses números correspondem aos animais domésticos que são os 

responsáveis por todo esse crescimento do mercado de pet shop, o qual movimenta em torno 

de R$ 150 bilhões por ano (PORTAL UAI, 2012). 

                                                           
10

  Disponível em: <http://www.petbr.com.br/cons13.asp>. Acesso em: 22 maio de 2012. 
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Conforme Marina Rigueira11 (2010), no portal de notícias e entretenimento Uai, os pet 

shops estão sempre inovando com produtos diferenciados, como esmaltes e refrigerantes. 

Ainda, existem salões de beleza para animais que já oferecem novos tipos de banhos, tosas e 

secagem de pelos, com produtos importados de alto nível e serviços de entrega. Os 

estabelecimentos faturam até R$ 200 mil por mês. O Brasil tem hoje o segundo maior 

mercado pet do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, ressalta Rigueira.     

            No quesito luxo, o mercado pet do Brasil também tem muito a crescer. Marina 

Rigueira diz que, segundo pesquisa realizada pelo portal WebLuxo – portal que surgiu a partir 

da necessidade de informar, mostrar e apresentar o universo de luxo que está sempre em 

expansão, diz Edson Joaquim, presidente do portal -, apenas 5,5% do mercado brasileiro é 

composto por produtos mais caros. Os mais vendidos são coleiras, roupas, bebedouros e 

casinhas.    

Retomando a psicologia canina, Millan (2007) afirma que as pessoas tratam seus 

animais de maneira errada, tentando se relacionar com eles através da psicologia humana e 

não através da psicologia canina. Assim, acabamos por humanizar os mesmos e não 

entendemos que estes vivem em matilhas, não necessitam viver rodeados de mimos e artigos 

de luxo para se sentirem bem ou melhor que os outros. Os animais se cumprimentam, 

segundo Millan (2007) e se (re)conhecem através do seu cheiro e os problemas principais dos 

cães da sociedade moderna são a falta de exercício e a falta de liderança. O que um cão 

realmente precisa é exercício, disciplina e afeição, nesta ordem (MILLAN, 2007). 

Sendo assim, pode-se concluir que os animais de estimação são humanizados por seus 

donos para suprir, preencher um vazio, uma carência do ser humano. Lipovetsky (2005) 

afirma que nos dias atuais, o ícone mais elevado do luxo é comprar emoções, não produtos, 

logo, os indivíduos consomem produtos de luxo porque gostam, para agradar a si, para 

mostrar para as demais pessoas que o seu animal de estimação também possui roupas e 

acessórios de grife. As marcas se valem da sua imagem já formada perante seus consumidores 

e focam nestes aumentando sua gama de produtos, mantendo a qualidade e os preços afim de 

que dono e pet possam andar iguais, com conforto e luxo. 

 

  

                                                           
11

 Disponível 
em:<http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/09/05/noticia_economia,i=178128/MERCADO+BRASI
LEIRO+DE+PRODUTOS+PET+JA+E+O+SEGUNDO+MAIOR+DO+MUNDO.shtml>.Acesso em 22 maio de 
2012. 
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2.3 O VALOR DO DISCURSO 

 
Para definir o que é discurso deve-se primeiro o que entender a linguagem. Segundo 

Brandão12 “a linguagem é uma atividade exercida entre falantes: entre aquele que fala e 

aquele que ouve, entre aquele que escreve e aquele que lê”, sendo assim, ao produzir 

linguagem, logo, os falantes produzem discursos. Assim, pode-se definir discurso como toda e 

qualquer atividade comunicativa entre interlocutores e toda atividade produtora de sentidos 

que se dá na interação entre falantes. 

Com base nestas afirmações, algumas características fundamentais 

(MAINGUENEAU, 2001) do discurso são: o discurso deve ser compreendido como algo que 

ultrapassa o nível puramente gramatical, linguístico; ainda, os falantes/ouvintes, escritor/leitor 

devem ter conhecimentos não só do ponto de vista linguístico, mas também de conhecimentos 

extralinguísticos (temas que circulam na sociedade). O discurso deve ser considerado como 

uma forma de atuar, de agir sobre o outro, sendo este, tudo o que o homem fala ou escreve, ou 

seja, produz em termos de linguagem. Em suma, discurso estabelece relações de poder e de 

dominação. 

A análise do discurso é uma prática corriqueira na comunicação, a qual consiste em 

analisar a estrutura de um texto e a partir disto compreender as construções ideológicas 

presentes no mesmo, ou seja, a análise do discurso é uma análise contextual da estrutura 

discursiva em questão. Foucault (1996) explica que a sociedade é que promove o contexto do 

discurso analisado e é a base de toda a estrutura do texto, atrelando, deste modo, todo e 

qualquer elemento que possa fazer parte do sentido do discurso, ou seja, como uma 

construção de características sociais; transmitir uma mensagem e alcançar um objetivo 

premeditado através da interpretação e interpelação do indivíduo alvo. 

Neste âmbito, tem-se o discurso publicitário, o qual está inserido, no que se refere à 

mídia, na configuração de poderes e relações sociais, as quais podem ser entendidas por meio 

das trocas linguageiras. Assim, Charaudeau (2006) afirma que 

toda troca linguageira se realiza num quadro de cointencionalidade, cuja garantia é 
as restrições da situação de comunicação. O necessário conhecimento recíproco das 
restrições da situação pelos parceiros da troca linguageira nos leva a dizer que estes 
estão ligados por uma espécie de acordo prévio sobre dados desse quadro de 

referência (CHARAUDEAU, 2006, p. 68). 

 

                                                           
12

 Disponivel em: <http://www.museulinguaportuguesa.org.br/files/mlp/texto_1.pdf>. Acesso em: 31 de maio de 
2013. 
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Para tanto, o ato de enunciação na publicidade depende de uma relação recíproca entre 

emissor e receptor, em que esta mensagem, percebida como discurso, deve, sobretudo, fazer 

sentido e produzir efeitos significativos em outrem. Neste sentido, Carrascoza (1999) afirma 

que qualquer discurso, além de ser, conforme Charaudeau (2006) um contrato de 

comunicação, origina-se de alguém e dirige-se para outro alguém, com o objetivo de 

convencer ou persuadir, em maior ou menor grau. Ainda, o autor comenta que a diferença 

entre os termos, onde convencer está direcionado à mente e persuadir à emoção. Deste modo, 

Hamester (2010, p.51) comenta que “o mercado do luxo percebe uma necessidade de 

reposicionamento de seu discurso, especialmente após a intensificação do uso das novas 

plataformas tecnológicas de informação”.  

As marcas utilizam-se desse discurso com o intuito de levar o consumidor à compra do 

produto, porém, é a última impressão que a marca vai produzir, através de seu discurso, e que 

levar o consumidor ao ato de consumo, ou pelo menos, desejar este. Ainda sobre o discurso 

publicitário, Ribeiro (apud HAMESTER, 2010, p. 52) afirma que “as escolhas das marcas 

linguísticas e da composição de argumentos é determinada pela imagem que o locutor faz das 

convicções de seu interlocutor”, ou seja, as ações publicitárias, com suas peculiaridades, tem 

por objetivo convencer através de seu discurso, buscando parear indivíduos que compactuem 

da mesma ideologia, reinterando hábitos e costumes destes consumidores da sociedade pós-

moderna. 

Rocha (2010, p.31) reafirma os autores anteriores ao comentar que “o discurso 

publicitário fala sobra o mundo, sua ideologia é uma forma básica de controle social, 

categoriza e ordena o universo. (...) Faz do consumo um projeto de vida”. Ainda, o autor 

revala que independentemente da forma que se recebe uma mensagem, o indivíduo é capaz de 

transformá-la em qualquer outra, e também, de trazer para sua realidade. Todo indivíduo 

possui um anúncio de referência, onde tudo se adapta, ou seja,  

 

o receptor da mensagem publicitária, ao recebê-la, assume uma determinada 
organização da realidade onde os produtos se individualizam enquanto bebidas, 
dentro destas como vodca e, mais além, a da marca Smirnoff e não qualquer outra 
(ROCHA, 2010, p.126). 
 
 

Deste modo, conclui-se que a publicidade aglutina tudo que se quer em um passe de 

mágica, transporta, seleciona da sociedade e mostra um mundo perfeito e idealizado. Assim, o 

discurso publicitário das marcas de luxo não diz respeito somente ao universo publicitário, 

mas sim, refere-se a toda uma política de gestão das marcas de luxo traduzindo um campo 

simbólico (BOURDIEU, 2001). 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Objeto empírico 

 

A marca Royal Canin13, objeto de pesquisa em questão, é considerada umas das mais 

desejadas dentro do universo pet de luxo, pois é umas das mais tradicionais desse mercado. 

Outro fator que motiva a compra da marca é tradição da boa qualidade das rações e ainda, são 

as campanhas publicitárias produzidas e direcionadas ao emocional dos proprietários de pets. 

Segundo dados do site da marca, a Royal Canin foi fundada em 1967 pelo médico 

veterinário Jean Cathary, em Gallargues, a fim de curar eczema em cães, porém, somente no 

ano seguinte esta passou a funcionar como empresa. Tendo em vista a confiança na 

experiência de profissionais em cães, a contratação de criadores e veterinários passa a ser 

estratégia da empresa. 

No ano de 1970, tem-se o desenvolvimento dos centros de distribuição na França e o 

início da distribuição fora da mesma. No ano de 1972, a Guyomarc’h, fazenda de nutrição 

animal, adquire a Royal Canin. É na década de 90 que a empresa instala sua filial no Brasil, 

no município de Descalvado, localizado no estado de São Paulo. No ano de 2002 pode-se 

destacar outra mudança importante, a MARS adquire a Royal Canin. 

 É importante salientar que a Royal Canin desenvolve produtos para cães e gatos de 

raça pura, como por exemplo, Dog Alemão, Cocker, Yorkshire Terrier junior, Boxer junior, 

Golden Retriever, Persa e Rottweiller, sempre buscando sanar, aprimorar e oferecer respostas 

nutricionais precisas às necessidades e especificidades de cada cão e gato, para garantir seu 

bem estar e longevidade. 

Ainda, a Royal Canin afirma em seu site, que a ética da empresa baseia-se na sua 

perspectiva única do cão e do gato, tendo a convicção de que não são seres humanos, mas sim 

animais e, por conseguinte, o verdadeiro respeito consiste em tratá-los como tal. A empresa 

possui 11 fábricas ao redor do mundo e, para reiterar o histórico acima mencionado, vale 

ressaltar que cada um dos alimentos é baseado no conhecimento e respeito pelos animais, 

adquirido através de anos de estudos no centro de pesquisa da Royal Canin, nas parcerias com 

as principais escolas e universidades veterinárias e, na contínua contribuição de veterinários e 

criadores ao redor do mundo. 

Diante disso, o corpus escolhido para a realização dessa pesquisa que compreende 

analisar 6 anúncios publicitários da marca de luxo Royal Canin, da internet, a partir dos 

                                                           
13 História da marca Royal Canin em anexo. 
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seguintes aspectos: dois anúncios da série “INSUBSTITUÍVEL”; dois anúncios da campanha 

“SELO 20 ANOS”; e ainda dois anúncios da série “VOCÊ CONHECE, A GENTE SABE”. 

Estes anúncios foram escolhidos de forma aleatória no site de busca Google no link Imagens 

com as seguintes palavras-chaves: “anúncios Royal Canin”., porém escolhidos devido 

remeterem aos cães e gatos de raça com ração específica, após uma busca aleatória no site de 

pesquisa Google. 

 

 

3.2. Natureza da Pesquisa 

 
Esta pesquisa é caracterizada como qualitativa, analítico-exploratória e empírica. É 

também entendida como um estudo de caso, pois, segundo Yin (1984, p.23) é “[...] uma 

pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto natural, em 

situações em que as fronteiras entre o contexto e o fenômeno não são claramente evidentes, 

utilizando múltiplas fontes de evidência”. Já Stake (2000, p.436) compreende o estudo de 

caso como estratégia de pesquisa, caracterizando-se exatamente por interesse em casos 

individuais e não pelos métodos de investigação, os quais podem ser os mais diversos, tanto 

qualitativos como quantitativos, porém, o autor atenta para o fato de que “nem tudo pode ser 

considerado um caso”. Para o autor, um caso é uma unidade específica, um sistema 

delimitado cujas partes são integradas.  

Contextualizar uma pesquisa 

 

permite ter uma visão abrangente e, ao mesmo tempo, particular, salienta e situa o 
contexto específico como articulador dos outros contextos no problema de pesquisa. 
Ela fornece os aspectos históricos, culturais, éticos, sociais e políticos da pesquisa, 
evitando que fique reduzida a um exercício abstrato ou a um jogo repetitivo de 
palavras solenes, sem vínculos com a realidade da região, do país ou do mundo 
(MALDONADO, 2006, p. 274). 

 

De acordo com Ludke e André (1986), para realizar uma pesquisa é preciso promover 

um confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado 

assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Segundo Gil (1995), após se 

definir o método a ser estudado, já se tem metade caminho a ser trilhado, pois o indivíduo já 

sabe como chegar até o conhecimento.  

A natureza desta pesquisa é qualitativa, uma vez que Denzin e Lincoln (2006) afirmam 

que pesquisa qualitativa é basicamente um campo de investigação. Os autores dizem ainda 
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que esta pesquisa “envolve o estudo de caso e a calota de uma variedade de materiais 

empíricos [...] que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos 

indivíduos”. As fontes de informações serão secundárias. 

Também, foi feita uma pesquisa exploratória, que para Gil (2010), tem como propósito 

proporcionar maior intimidade com o problema, com o intuito de torná-lo explícito ou a 

levantar proposições.  

Esta pesquisa ainda é empírica, a partir do momento em que se organiza a partir de 

“um recurso metodológico indispensável para a realização de investigações que gerem 

propostas, estratégias, políticas e saberes teóricos consistentes para a transformação das 

condições e dos modos de produção midiáticos” (MALDONADO, 2006, p. 278). 

Dentre as tecnologias atuais esta pesquisa disponibiliza um lugar excepcional e faz uso 

essencial da internet, merecendo um destaque na medida em que transforma a vida em 

sociedade, estabelecendo culturas e estilos de vida em termos de celeridade, intensidade, 

compartilhamento e apropriação. No entanto, a internet ainda é um meio restrito, pois é 

necessário ter condições para ter acesso a ela para usufruir de seus usos. Apesar de tudo, esta 

pesquisa aproveita as potencialidades produtivas da internet e se propõe a uma análise e 

combina a ela “o luxo”.  

 

 

3.3. Técnica da Pesquisa 

 

A técnica utiliza nesta pesquisa é análise de discurso, operacionalizada a partir de três 

categorias de pesquisa. Quanto a análise das imagens, pode-se afirmar que as imagens podem 

e significam por si só, porém, nunca fazem isto independentes, pois segundo Penn (211) o 

sistema semiológico apresenta uma mistura linguística. Ainda de acordo com Penn (2011, 

p.322), “a imagem é sempre polissêmica e ambígua. É por isso que a maioria das imagens está 

acompanhada de algum tipo de texto: o texto tira a ambiguidade da imagem”. 

Signos, enquanto conceito linguístico, acoplam um significante (elemento concreto, 

material e perceptível) a um significado (elemento inteligível ou imagem mental), ou seja, o 

signo linguístico é a combinação do conceito com a palavra.   

Penn (apud Gemma, 2002) é quem aproxima a semiologia à análise de imagens 

dizendo que a semiologia contribuiria mais como uma parte da linguística, enquanto Saussure, 

cria um lugar especial para a linguística dentro da semiologia.  
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Os termos ancoragem e revezamento, descritos por Penn, remetem respectivamente, 

ao sentido de uma imagem visual é “ancorado” pelo texto que a acompanha, exigindo-se a 

linguagem para expressão, para o esclarecimento do meio visual. O texto tiraria, então, a 

ambiguidade e a polissemia da imagem. Em contraste ter-se-ia o revezamento: ambos, 

imagem e texto, contribuiriam para o sentido completo: o texto precisa da imagem, como a 

imagem precisa do texto. 

 

 

3.4. Percurso metodológico 

 

1. Levantamento bibliográfico para entender conceitos de pesquisa; 

2. Seleção corpus para a pesquisa, a partir da definição do objeto de pesquisa; 

3. Realização das análises com base na técnica escolhida e nas categorias elencadas 

para a pesquisa; 

 

Esta pesquisa iniciou-se no 2º semestre de 2012 como bibliográfica, a partir da leitura 

e análise de livros, artigos, sites, revistas e reportagens que abordavam o assunto a fim de 

conhecer mais o assunto, entender conceitos e assim, podê-los transcrever. Assim, foi feita a 

primeira parte do referencial teórico, abordando, essencialmente, Lipovetsky e Roux (2005), 

Casterède (2005) e Passarelli (2010) no luxo, Everardo Rocha (2010) e Kotler (2006) em 

publicidade, Semprini (2006), Petit (2003) e Sampaio (2006) em marca, e para finalizar, 

Charaudeau (2006) e Quessada (2003) em discurso, ainda sendo complementado no primeiro 

semestre de 2013. Em um segundo momento, foi definido o corpus para a pesquisa a partir do 

objeto, no caso, a marca de luxo pet, Royal Canin. Informações, anúncios e complementos 

foram observados e retirados de forma aleatória de sites de busca na internet e do webesite da 

própria empresa, do mesmo modo, foram escolhidos os anúncios para análise. 

Por fim, em um terceiro momento, foram feitas as análises tendo como base a técnica 

escolhida e também, conforme as categorias elencadas, sendo elas: imagem, texto e marca. 

 

 

3.5. As categorias da pesquisa 

Para o presente estudo, foram elencadas três categorias, operacionalizadas em nível de 

significação (denotação e conotação) (PENN apud GASKELL; BAUER, 2011, p.323), que, 
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conjugadas aos conceitos reunidos no referencial teórico, produzem dados e impressões a 

cerca das publicidades sobre a Royal Canin escolhidas. São elas: 

 

1. IMAGEM: A partir desta categoria, serão analisados nos anúncios selecionados, 

aspectos tais como disposição estética, a luz de autores como Lipovetsky e Roux 

(2010), Castarède (2005) e Passarelli (2010) que traçam uma trajetória e elucidam o 

luxo e a imagem no luxo; Semprini (2006) que comenta a respeito do uso da imagem 

na publicidade. 

 

2. TEXTO:  No que diz respeito a análise do discurso, nesta categoria serão utilizados 

como base, essencialmente Charaudeau (2006), o qual explana sobre a troca 

linguageira, a sua função apelativa, o próprio discurso e os carcteres intelectivos e 

afetivos. 

 

3. MARCA:  Nesta categoria, será analisado o luxo, segundo Roux (2010) que é a marca 

propriamente dita, segundo Semprini (2006). Ainda, serão analisadas as estratégias 

publicitárias, conforme elucida Allérès (2006). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 
 

4.1 AS ANÁLISES 

 

4.1.1. Campanha “INSUBSTITUÍVEL” 

4.1.1.1 ANÚNCIO 1 

 

Figura 3 - Campanha “INSUBISTITUÍVEL” 
Fonte: http://www.behance.net/gallery/Royal-Canin-Projeto-Experimental/3271381 
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Elementos de denotação: A figura 3 apresenta três elementos imagéticos: o primeiro, diz 

respeito à imagem de dois animais da espécie14 canina; o segundo, traz um conjunto de 

pequenos pacotes ou embalagens ilustradas; o terceiro, insere uma marca que combina a 

imagem de uma coroa e caracteres textuais que traduzem o nome da marca, Royal Canin. 

Também se verifica na imagem quatro conjuntos de palavras: título, texto, slogan e assinatura. 

Elementos de conotação: A primeira figura da imagem refere-se aos animais representados, 

que salientam o primeiro ponto de discussão em torno das impressões de sentido que se 

verificam na imagem, uma vez que estes são cães da raça reconhecida - Golden Retriever15 - 

na relação animal doméstico/proprietário, ocupando 4ª posição no ranking de inteligência. Na 

imagem, os cães apresentam-se saudáveis, “felizes”, em um ambiente aberto, verde, 

conotando liberdade.  

Neste contexto, uma perspectiva social pode evidenciar uma estratégia de exclusão e 

inclusão da marca, presente na escolha de cães de raça reconhecida como consagrada, 

selecionada, em detrimento de cães sem raça definida – os chamados “vira-latas”, por 

exemplo. 

A segunda figura na referida imagem que apresenta a linha alimentícia diz respeito a 

uma série de classificações entre faixa etária, raça, peso, dentre outros aspectos a serem 

considerados em cada animal sua respectiva raça, evidenciando-se um certo exagero, mais 

próprio de alguns humanos, no cuidado com a alimentação, já que o próprio animal não tem 

consciência sobre a importância deste refinamento alimentício, o que torna visível um 

discurso direto para com os donos de cães, no sentido de persuadi-los sobre a eficiência 

superior e “quase” científica, já que para chegar neste nível de classificação, fica implícita a 

mensagem sobre o investimento da marca em pesquisa, bem como em relação à qualidade do 

alimento representado. Vale observar que todas as embalagens da marca são desenhadas nas 

cores vermelho (chamando atenção para a marca na parte superior) e dourado, cor que remete 

ao metal ouro, a sentidos como o sagrado, a realeza, ao sofisticado. A cor dourada remete ao 

poder, grandes ideias e conhecimento, algo majestoso e nobre. 

 

                                                           
14

 ESPÉCIE: Uma espécie é um conjunto de indivíduos apresentando características morfológicas, anatômicas, 
ecológicas, etológicas, bioquímicas, fisiológicas, etc., comuns e capazes de se reproduzirem entre si, originando 
descendentes férteis. 
RAÇA: Conjunto de indivíduos de caracteres corporais semelhantes e transmitidos hereditariamente. Conjunto 
de ascendentes e descendentes de um povo ou família. Origem, boa casta, qualidade. 
15

 Perfil da raça: Assemelha-se a raça Labrador, porém, é característica dessa raça o pelo longo, o temperamento 
mais calmo e a fácil adaptação deste à apartamento; apego ao dono, gosto por brincadeiras e fácil adestramento. 
Fonte: disponível em: < http://www.tudosobrecachorros.com.br/2012/09/golden-retriever.html>.  Acesso em 15 
de junho 2013. 
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Em relação à marca, pensando a partir das dimensões presentes em Semprini (2006), 

pode-se observar o aspecto semiótico da marca, quando percebe-se o sinal da coroa, que é 

transformado em um símbolo de realeza e conota tudo que está ligado, por exemplo, à 

aristocracia, a sofisticação e o conceito de première, o aspecto relacional da própria marca, 

quando se utiliza do slogan “Faz bem cuidar do seu amor”. Assim, este terceiro aspecto 

textual refere-se à assinatura da campanha, que está construída a partir da frase: “Faz bem 

gostar do seu amor”, remetendo ao elo afetivo entre homem e cachorro, ao ditado popular “o 

cachorro é o melhor amigo do homem”, ainda, equiparando o amor e o sentimento do animal 

homem ao animal bicho, demonstrando um processo de humanização do animal doméstico, 

na medida em que seu proprietário ou dono passa a tratá-lo como um igual. Perpassa um certo 

psicologismo, na tentativa de aplicação do conceito recíproco de amor entre humanos, que, 

por sua vez, seria equivalente na relação com os animais domésticos.  

Sobre isso, César Milan16 entende o pressuposto de uma psicologia canina, que deve 

ser melhor trabalhada entre humanos no entendimento sobre os cães, para além da aplicação 

da psicologia social sobre os próprios animais domésticos. Sobre a dimensão evolutiva da 

marca, quase não se observam mudanças em ralação à fonte ou ao design da marca, que, deste 

modo, posiciona-se como marca de luxo, uma vez que assume identidade e legitimidade 

(ROUX, 2010) no mercado, a partir de sua história17 e representatividade, articuladas por uma 

política de posicionamento rígida. 

Mesmo assim, a marca pode ser encontrada em muito petshops, e, por isso, apresenta-

se, a priori, como uma marca de luxo acessível, com características centradas nas estratégias 

para mercado; entretanto, quando tem sua política de preço comparada com as demais 

concorrentes do mercado, observa-se uma marca posicionada para o luxo intermediário, já 

que os preços são bastante elevados em relação à média da maioria. Por exemplo, a ração 

PEDIGREE JR e Dog Chow Papita X Royal Canin MINI Junior e Royal Canin Raças 

Específicas Dachshund Junior, custam, respectivamente, R$12,50, R$11,70, R$29,90 e 

                                                           
16 Cesar Millan é apresentador de televisão, adestrador, escritor, também conhecido como “O Encantador de 
Cães”. É auto-didata em comportamento canino, e ao trabalhar em petshops nos Estados Unidos com cães 
difícies, peerccebeu que podia ajudá-los assim como, seus donos. 
17 História e Identidade: Royal Canin foi fundada em 1967 por Dr. Jean Cathary, Médico Veterinário. Desde a sua 
origem, Royal Canin tem-se desenvolvido tanto em França como no estrangeiro, graças à dedicação de alguns 
Criadores com quem estabelecemos contacto em exposições caninas. Em vez de adquirirem apenas os sacos de 
alimentos para consumo próprio, estes entusiastas passaram a revendê-los criando, assim, uma rede de clientes 
nomeadamente nos circuitos cooperativos rurais: Franceses, Suecos, Belgas, Alemães, Italianos, Espanhóis. O 
seu denominador comum: a paixão pelo cão e pelo gato, assim como o espírito empreendedor e a confiança, 
numa base de desenvolvimento fulgurante e contínuo. Este desenvolvimento acelerado conduziu rapidamente à 
criação de filiais. Fonte: disponível em:< http://www.royalcanin.com.br/royal-canin/sobre-a-royal-canin2/sobre-
a-royal-canin>. Acesso em: 15 de junho 2013. 
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R$31,90 (todas estas contendo 1 Kg). Outro aspecto importante é observar que a marca não 

possui segmentação de mercado, a partir de linhas menos sofisticadas. 

Em relação ao texto, o primeiro conjunto de palavras é “Insubstituível”, que pode ser 

entendido com especial, marcante, exclusivo, único, essencial, de caráter imprescindível. 

Quem é insubstituível o que seria tido como insubstituível para os seres humanos? De acordo 

com o dicionário Luft, que não se pode substituir. Assim, a palavra assume conotações 

interessantes quando do jogo emocional que estabelece com seus receptores, especialmente 

donos de animais domésticos que tem para com estes uma relação humanizada e 

incondicional, tornando, praticamente, um “membro da família”. 

O segundo, “Cada cachorro é especial de um jeito diferente. São detalhes que nos 

conquistam a cada dia e, por isso, ele merece um cuidado mais que especial. Só Royal Canin 

Breed Health Nutrition traz todos os nutrientes necessários, respeitando as características 

naturais de cada raça, proporcionando-lhes saúde e bem-estar.”, remete ao animal como 

filho, o orgulho e a atenção diferenciada que deve ser dada. Ainda, indica a ração nutricional 

melhor para a saúde, uma vez que esta ração há para diversas raças.  

A linha da ração em destaque é descrita, segundo informações do site, como “a 

nutrição sob medida para os cães de raça pura, que respeita cada uma individualmente. Um 

programa nutricional baseado na pesquisa e desenvolvimento, exclusivamente focado no 

animal, levando em conta sua morfologia, fisiologia e sensibilidades.”, - exagero descritivo, 

presente em outras marcas, em linhas especializadas. 
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4.1.1.2 ANÚNCIO 2 

 

Figura 4 - Campanha “INSUBSTITUÍVEL” 
Fonte: http://www.behance.net/gallery/Royal-Canin-Projeto-Experimental/3271381 

 

Elementos de denotação: A figura 4 apresenta praticamente os mesmos elementos 

imagéticos da figura anterior, com a diferença de que aparece, na primeira figura, um animal 

da espécie felina. Outras modificações são apresentadas no conjunto de palavras posicionadas 

abaixo no anúncio, bem como na figura das rações, que, neste caso, são voltadas para os 

felinos como animais domésticos. 
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Elementos de conotação: Pertencente à mesma campanha “Insubstituível”, esta peça difere 

da outra em três figuras: na fotografia do felino, na linha de rações e na mensagem 

subsequente, apresentada logo abaixo, mantendo a mesma assinatura e slogan. 

A imagem do animal representado na figura salienta o primeiro ponto de discussão em 

torno das impressões de sentido que se verificam na imagem, uma vez que este é um gato da 

raça Persa18, que no século XVII foi importada da Pérsia para a Itália, porém, somente em 

1871 obteve-se a raça mais afinada e melhorada. Neste viés, vale ressaltar a importância dos 

gatos no Egito, uma vez que, segundo o site da revista Mundo Estranho, antigamente, estes 

ajudavam a combater um dos seus piores inimigos, os ratos, que destruíam suas plantações e 

espalhavam doenças. A partir disso, passaram a venerar os gatos e tratá-los como membros da 

família. A adoração era tanta que, quando um deles morria, costumavam raspar as 

sobrancelhas em sinal de luto e as mulheres, os vendo como símbolo de beleza, pintavam seus 

olhos tentando imitar o contorno perfeito do olhar dos felinos. Uma das deusas egípcias 

representadas com cabeça de gato era Bastet (também conhecida como Bast e Ubasti), que 

passou a ser cultuada por volta de 3000 a.C. representando o prazer, a fertilidade, a música e o 

amor.  

Observa-se ainda que a fotografia do gato é enquadrada em close up, evidenciando os 

olhos e a pelagem frontal, mostrando claramente a principal característica da raça persa, que é 

de serem reconhecidos pelo rosto achatado, além do pelo longo, sedoso e felpudo, suas 

orelhas são arredondadas e pequenas, os olhos também são redondos e de cores brilhantes, 

suas patas são redondas, curtas e musculosas, e seu rabo é curto e muito peludo. Na figura, o 

felino apresenta-se aparentemente saudável, de pelo brilhoso e sedoso. 

A segunda figura da imagem apresenta a linha alimentícia e diz respeito a 

classificações como raça, peso, castrados e o ambiente que vivem, remetendo ao nível de 

especialidade da marca, que, trabalha para demonstrar seu caráter científico e busca 

credibilidade junto ao seu público-alvo, que é subentendido a partir de pessoas com 

esclarecimento científico em nível dos capitais, principalmente, cultural e econômico 

(BOURDIEU, 2011). 

O terceiro aspecto refere-se ao texto apresentado abaixo da fotografia: “Cada gato é 

especial de um jeito diferente. São detalhes que nos conquistam a cada dia e, por isso, ele 

merece um cuidado mais que especial. Só Royal Canin Feline Breed Nutrition traz todos os 

nutrientes necessários, respeitando as características naturais de cada raça, 
                                                           
18

 Perfil da raça:  
Fonte: disponível em:< http://www.estimacao.com.br/gato-persa-caracteristicas-e-cuidados/>. Acesso em 15 de 
junho 2013. 
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proporcionando-lhes saúde e bem-estar”, remetendo ao bicho de estimação de dentro de casa 

que merece um ótimo cuidado, atenção e saúde, indicando o tipo de raça ideal para cada raça 

e suas características. Sobre a linha da ração em destaque, a marca diz ser adequada para os 

gatos da raça e leva em consideração os parâmetros de que os diferenciam, como estilo de 

vida, idade, sensibilidade, castrados, entre outros. 
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4.2.2 Campanha 2: SELO 20 ANOS 

4.2.2.1. ANÚNCIO 1 

 

Figura 5 - Campanha SELO 20 ANOS 
Fonte: http://robsonveiga.blogspot.com.br/2010/10/seu-animal-vale-ouro.html 

 
Elementos de denotação: O anúncio acima, representado na figura 5, apresenta quatro 

elementos imagéticos: o primeiro, diz respeito à imagem de um animal da espécie canina, o 

segundo a imagem de um animal da espécie felina; o terceiro, traz um conjunto de dois 

pequenos pacotes ou embalagens ilustradas e insere a própria marca. Sobre as questões 

textuais, apresentam-se seis conjuntos de palavras, entendidos aqui, para melhor organização, 

como “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”. 
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a. selo 20 anos; 

b. website; 

c. “seu animal vale mais do que ouro.” 

d. texto de apoio; 

e. slogan; 

f. “a venda nos melhores pet shops da cidade”. 

 

Elementos de conotação: Nas primeiras figuras que formam um conjunto de imagem, 

apresentam-se dois animais, que lançam as primeiras impressões de sentido verificadas, uma 

vez que se trata de um cão da raça Bulldog Inglês19, e do gato da raça Persa, acima descrito. 

Ambos animais são observados em boa saúde, de modo que suas fotos encontram-se em 

molduras, o que remetem ao objeto porta-retrato, destinado, em um lar, para apresentar 

fotografias, geralmente, dos membros e amigos da família, por exemplo, ou de alguma outra 

pessoa, sempre muito querida e conhecida.  

Isso, dentro da perspectiva do mundo dos humanos e da estrutura organizada de vida 

nas sociedades, especialmente, nas ocidentais, de maneira que o referido objeto é utilizado 

para guardar momentos inesquecíveis e pessoas especiais, e logo, observa-se que o amor 

destinado ao ser humano está colocado à mesma proporção do bicho de estimação. Salienta-se 

ainda que estes animais não pertencem a quaisquer raças, sendo, inclusive, animais de custo 

elevado de aquisição no mercado, chegando a valer entre dois a seis mil reais um filhote de 

Bulldog e seiscentos a três mil reais um filhote de Persa. O segundo grupo de imagens traz a 

figura da linha alimentícia, que diz respeito às duas raças explícitas na imagem, Bulldog 

Inglês e gato Persa, respectivamente, delimitando assim, a especificidade de uma ração para 

cada raça. Sobre a marca, o mesmo poder emblemático observado na análise anterior está 

evidente nesta imagem, em que a própria marca é posicionada de modo sempre equivalente às 

demais figuras apresentadas, em nível de visibilidade. 

Em relação à condição textual, o primeiro conjunto de palavras está exposto no item 

“a”, e refere-se ao selo dos 20 anos do ingresso da marca no Brasil, demonstrando, através da 

simbologia, uma estratégia de credibilidade pela comemoração do caráter temporal. O 

segundo item textual, item “b”, remete ao uso da tecnologia pela marca, quando deixa claro 

seu website para consulta e interação. Sobre o item “c”, a frase “seu animal vale mais do que 

ouro.”, pode-se entender que o animal de estimação é algo muito valioso para seu dono, 
                                                           
19

 Perfil da raça: Buldogue, característico pelo seu porte baixo, forte, pernas curtas, focinho achatado, bochechas 
caídas e enrugadas, muito dócil, gosta de ficar perto da família adotiva, e adora um sofá. Fonte: disponível em: < 
http://www.tudosobrecachorros.com.br/2012/09/buldogue-ingles.html>. Acesso em: 15 de junho 2013. 
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equivalente a valores financeiros (dado inclusive o preço dos animais ilustrados na imagem), 

e a outras representações que o elemento, sempre em conotação com a marca, pode evocar, 

ou, que tem valor muito além do mensurável, em que não há dinheiro que o pague. O 

elemento “d”, “Ele é o seu companheiro inseparável. Está presente em todos os momentos de 

sua vida, e por isso, ele vale ouro. As rações Royal Canin além de fortalecer e dar o brilho 

ideal aos pelos do seu cão ou gato, são desenvolvidas de acordo com cada raça. Seu animal 

merece esse cuidado especial. Seu animal merece Royal Canin.”, remetendo ao bicho de 

estimação que presencia momentos alegres e tristes, parecendo compreender, fica ao lado 

dono, não o abandonando nunca.  

A questão central deste jogo de palavras está relacionada à vivência dos sentimentos e 

dos processos de cuidado, tão inerentes à condição humana. A prática do cuidado é derivada, 

por exemplo, das questões médicas e todo o contexto da área da saúde para os humanos, em 

um multidisciplinaridade que envolve diversos profissionais com formação em: psicologia, 

medicina (endocrinologista, gastroenterologista), fisioterapia, dentre outras especialidades que 

envolvem o estudo sobre a saúde humana e que tratam os mesmos em duas esferas principais: 

físico e psicológico. Além disso, evidencia-se que as rações são elaboradas para cada raça e 

espécie adequadamente, conotando que o animal doméstico, tratado como único, exclusivo, e 

um “quase humano”, merece um produto de tradição e que prima pela qualidade. 

O item textual “e” refere-se à assinatura da campanha, que é construída a partir da 

frase: “Nutrição Saúde para cães e gatos”, remetendo ainda a mesma preocupação em 

oferecer uma alimentação saudável e adequada ao tipo de raça e idade dos animais, quase no 

que equivale às preocupações com nutrição e saúde para as pessoas. O item textual “f” é 

remarcado com a frase “a venda nos melhores pet shops da cidade.”, que, por sua vez, segrega 

e seleciona “os melhores” em detrimento de outros, considerados não ao nível da marca. 

Observa-se uma classificação implícita a este item, em que só as melhores merecem 

representar a marca, conferindo inclusive, credibilidade e prestígio às casas que trabalham 

com a marca Royal Canin. Outro aspecto que evidencia a marca como marca de luxo é o da 

“não popularização”, implícito também aos significados desta frase. 
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4.2.2.2 ANÚNCIO 2 

 

Figura 6 - Campanha SELO 20 ANOS 
Fonte: http://www.behance.net/gallery/Royal-Canin-Projeto-Experimental/3271381 

 

Elementos de denotação: A figura 6 apresenta quatro elementos imagéticos: o primeiro, diz 

respeito à imagem de um animal da espécie felina, o segundo traz um conjunto de um 

pequeno pacote ou embalagem ilustrada e a imagem de um felino da raça em questão; o 

terceiro, insere uma marca que combina a imagem de uma coroa. Os caracteres textuais  

traduzem o nome da marca. Também nota-se na imagem quatro conjuntos de palavras: “a”, 

“b”, “c”, “d”,“e”,“f” e “g”. 

a. Persian; 
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b. “Um mascote para a vida toda.”, 

c. texto de apoio; 

d. slogan; 

e. selo 20 anos; 

f. website; 

g. “a venda nos melhores pet shops da cidade”. 

 

Elementos de conotação: A imagem do anúncio está organizada em planos de percepção: o 

primeiro deles, traz o animal doméstico escolhido, o caso o gato da raça persa, bastante em 

evidência, de modo que toma metade do anúncio no seu todo. Em um segundo plano, logo 

abaixo, apresentam-se os caracteres textuais melhor condicionados e, classificando 

informações sobre a mensagem que norteia o motivo essencial do anúncio: a explicação sobre 

a adequação do alimento específico para o gato da referida raça, desenvolvido somente pela 

Royal Canin. A primeira imagem do animal representado na figura salienta impressões de 

sentido em torno animal doméstico escolhido, na figura em questão, o gato persa, que, 

conforme descrito em outro anúncio analisado, está conotado, essencialmente, à escolha da 

raça entendida como refinada e sofisticada, em detrimento da ausência de raça ou da raça não 

definida. Esta é uma estratégia sempre evidente nas campanhas da Royal Canin, que, 

dificilmente, apresenta animais não classificados em seus anúncios, com raras exceções. 

O gato, que se encontra deitado em cima de uma almofada de tecido brocado, deixa 

transparecer que está “repousando em sua casa” ou em uma situação de bem-estar, de 

aconchego do lar, dos donos, em uma condição de “realeza”, por assim dizer. Sobre a segunda 

imagem, que apresenta a embalagem de ração alimentícia especializada para a raça Persa, 

novamente, a embalagem da ração não varia em cores e layout, mantendo a identidade da 

marca em torno do vermelho e dourado, cores que conotam o uso ilustrativo do mando dos 

reis, especialmente, em desenhos animados, que o rei aparece com seu mastro, sua coroa 

dourada e seu manto vermelho. Assim, a marca mantém sua “coroa”, que atua sempre como 

símbolo de soberania, reinado e liderança. 

Em relação aos aspectos apresentados nos itens sobre a condição textual, o item “a” 

diz repeito à designação da raça persa, autoafirmando a primeira imagem que ilustra o animal 

doméstico, certificando os níveis de conhecimento da marca. O segundo item, “b”, é o 

conjunto de palavras é “Um mascote para a vida toda.”, que pode ser entendido como um 

companheiro, uma referência, ou até mesmo, com “alguém” muito querido e bonito perante os 

olhos dos demais, que perdura por anos. O item “c”, texto que diz: “Desde o dia que o seu 
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mascote chegou a sua vida ela ficou muito mais alegre e divertida. É por isso que ele sempre 

precisa de um cuidado todo especial, principalmente na alimentação. Com Royal Canin, seu 

mascote tem tudo que precisa para poder crescer saudável. Nutrição de verdade é só Royal 

Canin, seu mascote merece.”, remete/faz lembrar desde o momento da chegada do animal de 

estimação até hoje, exaltando os momentos de alegria e descontração, pois como se diz, no 

coloquial, “um bichinho em casa diverte tanto quanto uma criança”, e relembrando todo o 

cuidado que se deve ter com a alimentação do mesmo.  

Os aspectos textuais referentes aos itens “e”, “f” e “g”, se equivalem aos itens “a”, “b” 

e “f”, respectivamente, que no anúncio anterior foram analisados. Por fim, o item “d” refere-

se à assinatura da campanha, a partir da frase: “Nutrição Saúde para cães e gatos”, remetendo 

à preocupação em oferecer uma alimentação saudável e adequada ao tipo de raça e ambiente 

que vive, por exemplo, indoor. 
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4.2.3. Campanha 3: “VOCÊ CONHECE, A GENTE SABE.” 

4.2.3.1 ANÚNCIO 1 

 

Figura 7 - “VOCÊ CONHECE, A GENTE SABE.” 
Fonte: http://robsonveiga.blogspot.com.br/2012/03/royal-canin-voce-conhece-gente-sabe.html 

Elementos de denotação: O anúncio, figura 7, apresenta três elementos imagéticos: o 

primeiro, diz respeito à imagem de um animal da espécie canina, o segundo traz um conjunto 

de dois pequenos pacotes ou embalagens ilustradas; o terceiro, insere uma marca que combina 

a imagem de uma coroa e caracteres textuais que traduzem o nome da marca. Também nota-

se na imagem cinco conjuntos de palavras: “a”, “b”, “c”, “d” e “e”: 

a. “cães suam? Você conhece, a gente sabe.”;  

b. texto de apoio; 

c. slogan; 

d. website; 
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e.”a venda no melhores pet shops da cidade.”. 

Elementos de conotação: A imagem do animal representado na figura novamente diz 

respeito a um cão de raça reconhecida, o Golden Retriever, anteriormente já descrito. O cão 

encontra-se todo molhado, com gotículas de água em primeiro plano remetendo a ideia de 

liberdade, exercício físico e “suor”. A discussão em torno do “suor” diz respeito a um 

segundo aspecto do da imagem do animal, já que os problemas relativos à sudorese20 tratam 

de um problema relativo, inicialmente, a uma doença desenvolvida por pessoas.  

Outro aspecto diz respeito ao processo que representa o ato de se refrescar, tão 

psicológico quanto os próprios humanos, que sentem impactos, em nível de psicologia, com o 

frio e o calor. Também o exercício da atividade física reforça um discurso bastante atual, 

promovido por especialistas que propõem ações a cerca da sociedade do “bem-estar”, das 

preocupações com o corpo, com estar saudável com todo um discurso estabelece diretrizes 

para o comportamento dentro desta perspectiva dos cuidados com a saúde. Por sua vez, a 

imagem que apresenta a embalagem de ração alimentícia diz respeito à raça Labrador 

Retriever, como também é conhecido, sempre evidenciado as cores da marca, trazendo, mais 

uma vez, em voga, a identidade da própria marca. E sobre a marca, pode ser observado, 

novamente o sinal da coroa, que é transformado em símbolo da marca, conotando também 

ápice, respeito, cume e império. 

Em relação aos textuais, o primeiro conjunto de palavras referente ao item “a” é “Cães 

Suam? Você conhece, a gente sabe.”, remetendo ao cuidado, estudo e pesquisa dedicada aos 

animais de estimação que eles têm, mas priorizando o conhecimento e afeto entre dono-

cão/gato. Neste discurso, a marca estabelece uma diferença significativa entre “conhecer” e 

“saber”, de modo que, as pessoas no geral, os donos de animais domésticos podem ser 

entendidos aqui como “conhecedores” dos problemas relativos a eles, uma vez que convivem 

com seus respectivos animais. Mas, quem “sabe”, no sentido de sabedoria, de domínio de um 

conhecimento reflexivo em profundidade, relativo às pesquisas sobre o assunto, é realmente a 

marca, que está disposta, neste contexto, a resolver os problemas conhecidos, de forma que se 

coloca, ali, como uma instituição que tem propriedade para suprir a lacunas referentes espaço 

entre o conhecer e o saber.  

O item “b” referente ao texto de apoio: “O suor do cachorro é pela língua. Para 

resfriar seu corpo, o cão arfa (aquele “arf-arf” que o cão faz com a língua de fora e 

respiração forte). Ele bota pra fora o ar quente e úmido enquanto respira o ar frio. Observar 

                                                           
20SUDORESE: É a liberação de um líquido salgado pelas glândulas sudoríparas do corpo. Este processo é 
também chamado de transpiração. Ainda, a sudorese é uma função essencial que ajuda a manter a temperatura do 
corpo. O suor é geralmente encontrado embaixo dos braços, nos pés, e nas palmas das mãos. 
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o comportamento deles é uma das coisas mais encantadoras para quem tem um bichinho em 

casa. Há anos a Royal Canin faz a mesma coisa, por meio de pesquisas feitas com muito 

amor e dedicação. O resultado é o desenvolvimento de produtos que nutrem e ajudam a 

manter essa essência de cada um, por dentro e por fora.” , enfatiza o cuidado da marca para 

com o animal de estimação, destacando a importância que este tem para seu dono que prima 

por uma vida saudável e de qualidade a fim de passarem mais tempo juntos. Também propõe 

o conhecimento de um ao outro, sempre dentro do mecanismo de um discurso dirigido para a 

ação dos humanos que articulam parâmetros, ideias e classificações em relação aos animais. 

Às vezes, sem levar em consideração as necessidades dos próprios animais, por terem-no 

como de “estimação” e, assim, domesticados.  

O terceiro aspecto textual refere-se ao item “c”, slogan que, juntamente com a marca, 

compõem assinatura da campanha, é construído a partir da frase: “Nutrição Saúde para cães e 

gatos”, reforçando a ideia de qualidade, estudo e cuidado com a alimentação, já observado em 

outras análises. Novamente, conforme o item “d”, o uso do site eletrônico demonstra a ideia 

da marca estar inserida no meio digital, disponibilizando uma série de informações a respeito 

de si própria e do objeto que trabalha, no caso, os produtos de nutrição e saúde para animais 

domésticos.  

É importante lembrar que a marca sempre finaliza alguns anúncios e reforça a ideia de 

estar à venda, como sinaliza o item “e”, “apenas” nos “melhores” pets da cidade, realizando 

sempre a distinção entre as casas que têm prestígio e daquelas que não tem que podem vender 

a marca das que não podem, aquelas de primeira classe em detrimento das que ficaram em 

segundo patamar. 
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4.2.3.2 ANÚNCIO 2 

 
Figura 8 - “VOCÊ CONHECE, A GENTE SABE.” 

Fonte: http://robsonveiga.blogspot.com.br/2012/03/royal-canin-voce-conhece-gente-sabe.html 
 

Elementos de denotação: A figura 8 apresenta três elementos imagéticos: o primeiro, dois 

animais da espécie canina, o segundo traz um conjunto de um pequeno pacote ou embalagem 

ilustrada da raça em questão; o terceiro insere uma marca que combina a imagem de uma 

coroa e caracteres textuais que traduzem o nome da marca. À semelhança do anúncio anterior, 

também nota-se, na imagem, quatro conjuntos de palavras: título, texto, slogan e assinatura. 

 

Elementos de conotação: A primeira imagem dos animais representado na figura conecta 

dois cães de raças distintas: um sem raça definida, que não esta enquadrado na imagem,; 

outro, da raça West Highland White Terrier 21. Na imagem, a representação do contato entre 

                                                           
21 Perfil da raça: É um cão de pequeno porte, possui dupla pelagem sendo a camada externa formada por pelos 
longos e retos e o subpelo sendo mais macio, curto e fechado. Na cabeça, a pelagem é densa, e nas orelhas o pelo 
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os cães, diz respeito, primeiramente, à sensorialidade dos cachorros, que está muito conectada 

as percepções olfativas. É sabido que o reconhecimento entre cães se dá pelos processos que 

envolvem o cheiro, daí a razão da imagem apresentar os focinhos, de forma ainda a se 

observar que estes focinhos não se encostam, dando a entender que existe uma diferenças 

hierárquica entre o cão da esquerda, mais conhecido como “vira-lata”, e o outro animal, que, 

embora de tamanho melhor e posicionado abaixo, na figura,dado seu porte de raça, está 

visivelmente enquadrado, a partir de uma fotografia de close up.  

Contudo, esta diferença que permeia o discurso vislumbrado pela própria marca sobre 

o trabalho com “saúde e nutrição” para raças “puras” é, sobretudo um discurso humano, em 

que a diferença social é promovida entre humanos, seja na discriminação social, na distinção 

das classes sociais ou quaisquer outros mecanismos de exclusão social, que, deliberadamente, 

não funcionam para os cães, bem como para outros animais, já que fazem parte da 

racionalidade humana.  

A imagem conota ainda um caráter de submissão entre os cães, de modo que, mesmo 

que o cão da esquerda seja maior em tamanho, é o cão de tamanho menor que tem uma 

representação de imagem mais reconhecida, já que a raça West Highland White Terrier ficou 

mais conhecida após ter sido utilizada no comercial do portal iG. Por fim, podemos deprender 

da imagem que, mesmo que seu cão sofisticado entre em contato com animais, de rua, por 

exemplo, ele mantém sua integridade saudável, quando consumindo os produtos da marca. A 

outra imagem que apresenta a embalagem de ração alimentícia, em verdade, diz respeito à 

raça West Highland White Terrier, evidencia no anúncio, que traz, como sempre, sua marca 

com sinal da coroa, transformado em um símbolo de nobreza, tradição, superioridade, 

separando o que está acima e o que está abaixo. 

Em relação à condição textual, o primeiro conjunto de palavras é “Sentindo o cheiro? 

Você conhece, a gente sabe.”, em que a primeira parte da frase remete à ideia das conexões 

sensoriais entre os animais caninos, que, quando entram em contato um com o outro, 

realizam, imediatamente, um reconhecimento através do cheiro, para além das representações 

sociais que as pessoas possam estabelecer, como a classificação das raças por estereótipos, 

por exemplo, já que a condição do cheiro e dos odores é essencial para os cães. A segunda 

parte da frase, que pertence à mesma campanha analisada no anúncio anterior, remete, 

                                                                                                                                                                                     

é curto e liso. A cauda tem pelo duro e como já diz seu nome, a raça é encontrada apenas na cor branca. É perfil 
desta raça ser alegre, amigável, cheios de energia e independentes.  Ainda, é muito brincalhão, amoroso e 
afetuoso com toda a família. É adaptável e vive bem em apartamentos, casas e até mesmo em sítios. 
Fonte: disponível em: <http://delas.ig.com.br/bichos/guia-de-bichos/cachorro/west-highland-white-
terrier/4fa1cddc23640cb30b4f8642.html>. Acesso em: 15 de junho 2013. 
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novamente, à ideia de que os humanos apenas sabem e cuidam de seus animais de estimação, 

porém quem realmente sabe e os estudam, é a Royal Canin. 

O segundo aspecto textual, que se apresenta como um texto de apoio, observado em 

praticamente todas as campanhas e anúncios analisados da marca nesta pesquisa, diz: “O faro 

é o sentido mais desenvolvido dos cães. É uma espécie de fonte de informações para eles. Os 

cachorros possuem mais de 200 milhões de receptores de odores. Por isso eles são capazes 

de identificar odores que nós não percebemos. Observar o comportamento deles é uma das 

coisas mais encantadoras para quem tem um bichinho em casa. Há anos a Royal Canin faz a 

mesma coisa, por meio de pesquisas feitas com muito amor e dedicação. O resultado é o 

desenvolvimento de produtos que nutrem e ajudam a manter essa essência de cada um, por 

dentro e por fora.” por meio de um discurso articulado em três pontos de abordagem (estudos 

de percepção canina, da relação pessoas e cães, e, do desenvolvimento dos produtos da 

marca), além de informar ao criador porque seu animal de estimação fica cheirando todos os 

outros cães que encontra, ainda, reintera todo o cuidado, respeito e estudo que a marca 

acredita.  

Desta forma, a marca sempre traz todo um discurso engajado e articulado para 

demonstrar sua alta credibilidade junto ao público-alvo que almeja, reforçando a ideia de 

identidade de campanha e de propriedade no desenvolvimento dos seus produtos oferecidos. 

Por fim, o anúncio apresenta um terceiro aspecto textual, que se refere, como de hábito 

da própria marca, à assinatura da campanha, que é construída a partir da sua frase, que se 

torna um “carro-chefe” nos anúncios: “Nutrição Saúde para cães e gatos”, remetendo à 

inquietação em proporcionar uma alimentação saudável e adequada para cada raça de animais 

não só domésticos, mas também de estimação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Figura 9 – Sono de Beleza 
Fonte: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465139760239089&set=a.176068419146226.45383.114642535288
815&type=1&theater 

 
Estabelecer sociabilidades entre pessoas animais domésticos pode ser entendido como 

o grande objetivo das estratégias publicitárias que envolvem marcas como a Royal Canin, por 

meio de linguagens que promovem uma certa sensibilização, uma emocionalização evidente 

por meio dos processos de psicologização da sociedade contemporânea (LIPOVETSKY, 

2011). A publicidade contemporânea, sempre articulada por sua linguagem apelativa, tem 

feito um uso ostensivo de estratégias que contemplem este íntimo de pessoalidades. 

Sobretudo, as marcas realizam um papel mediador, no que se refere às identidades e a estas 

sociabilidades, que demarcam pertencimentos e contemplam estilos de vida. 

Nas análises realizadas, com o objeto de compreender como as estratégias publicitárias 

se apresentam em anúncios da marca Royal Canin, observou-se a busca da própria marca por 

um posicionamento de mercado que envolve as dimensões estabelecidas por Semprini (2006), 

nas esferas relacional e semiótica, que, de algum modo, conformam a esfera evolutiva da 

própria marca. Neste sentido, percebeu-se também a necessidade da Royal Canin em afirmar-

se como objeto de desejo e de luxo, não para os animais domésticos, mas para os donos ou 

proprietários de animais de estimação, seu público-alvo de fato. Existem outras marcas22 de 

                                                           
22 Por exemplo, a marca PremieR Pet, que está no mercado desde 1995 e tem como missão fazer com que a 
relação das pessoas com seus animais de estimação seja a mais próxima, prazerosa e longa possível. Afirmam 
que somente uma empresa especialista em nutrição para pets sabe como tornar isso possível, e que a qualidade 
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valor tão ou mais elevado que a marca Royal Canin no mercado, mas, estas não estabelecem 

um discurso tão evidente, com tanta coerência e clareza, como a própria Royal Canin, que, 

inclusive, em seu sentido etimológico, Royal, significa realeza, e Canin, deriva de caninos, 

embora a marca tenha uma linha para felinos, entendidos também como animais domésticos e 

de estimação. Em todos os anúncios existe a lembrança do investimento da pesquisa, dos 

níveis científicos em busca de informação para elaboração dos produtos da marca, salientando 

palavras e expressões que conotem credibilidade e façam sentido nos cotidianos dos 

indivíduos, no consumo, inclusive, de suas coisas mais pessoais, nas escolhas de seus 

produtos de higiene, de alimentos, de vestuários e do todo que forma a condição humana. 

Sobretudo, a marca Royal Canin busca posicionar-se como grife de luxo no mercado 

de petshops, em nível de legitimidade e identidade (ROUX, 2005), a partir de estratégias 

publicitárias, tradicionais ou inovadoras, que aproximam consumidor e marca (KOTLER, 

2009) a fim de obter um melhor relacionamento e proporcionar para tal, a experiência com a 

marca. Estas estratégias publicitárias envolvem discursos persuasivos, trocas linguageiras de 

modo direto com o consumidor (CHARAUDEAU, 2006), conforme se observa na figura 9, 

em que o “sono de beleza” é algo muito humano, inerente a uma vivência na sociedade 

contemporânea de outros discursos, do “bem-estar”, da “vida-saudável”, e que também são de 

cunho publicitário, e, buscam um intimismo afetivo, mexendo com os sentimentos, os modos 

de se relacionarem, o cuidado e os comportamentos em relação aos pets. Dessa forma, em 

tese, pode-se afirmar que as estratégias publicitárias em anúncios da marca Royal Canin são: a 

ênfase na realeza, no afeto, a humanização dos animais de estimação, o uso de palavras 

estrangeiras e, principalmente, utiliza o luxo como estratégia. 

Por uma outra ótica, no livro de Cesar Millan (2007), Martin Deeley, presidente da 

Associação Internacional dos Profissionais dos cães explica: 

 

Para explicar de modo simples, cachorros não são seres humanos em tamanho 
reduzido. Eles não pensam como seres humanos, não agem como seres humanos e 
não enxergam o mundo como seres humanos. Cães são cães, e é como tais que 
devemos respeitá-los. Prestamos um grande desserviço a eles quando os tratamos 
como seres humanos e, assim, criamos muitos dos problemas que vemos hoje em dia 
(MILLAN, 2007, p.17). 

 

Observa-se assim, não o reconhecimento de discurso correto, mas de um outro 

discurso, que, em relação aos modos de sociabilidade, e como a mídia, a publicidade em suas 

estratégias evidenciadas nas campanhas e nos anúncios intervém nestas relações, permite 

                                                                                                                                                                                     

de sues produtos é inquestionável. A fim de ilustração, uma embalagem de ração da marca, contendo 1kg, pode 
variar entre R$32,90 a R$35,00.  
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pensar a condição não somente em relação ao “eu”, como a linguagem apelativa sempre 

ressalta. Porém, permite pensar a condição do “outro”, dos processos de alteridade que 

permeiam sensos coletivos de vivências em sociedade, atravessados por valores, princípios, 

modos de comunicação, comportamentos, companheirismos e a busca por uma vida mais 

feliz, mesmo que este outro seja apenas um animal doméstico. 
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ANEXO 

 

ANEXO A - Sobre a Royal Canin 

Royal Canin é um fabricante e fornecedor mundial de alimentos de alta qualidade 

nutricional para cães e gatos com venda exclusiva em petshops e clínicas veterinárias. Com 

sua sede na França, possui 11 fábricas ao redor do mundo, incluindo a de Descalvado – Brasil. 

As dietas nutricionais Royal Canin são desenvolvidas para solucionar as necessidades 

dos cães e gatos. 

Cada um dos alimentos é baseado no conhecimento e respeito pelos animais, adquirido 

através de anos de estudos no centro de pesquisa da Royal Canin, nas parcerias com as 

principais escolas e universidades veterinárias e, na contínua contribuição de veterinários e 

criadores ao redor do mundo. 

 

HISTÓRIA 

Inovações mundiais 

2009 

BREED HEALTH NUTRITION : a linha de alimentos especialmente formulados para 

responder às sensibilidades específicas de algumas raças de cães tem novos alimentos: Pug, 

West Highland White Terrier, Golden Retriever junior e Poodle junior. 

FELINE HEALTH NUTRITION WET : a Royal Canin avança para uma nova dimensão 

nutricional para atender ao Perfil Macro Nutricional dos gatos - Composta de cinco alimentos 

naforma de pedaços com molho e um alimento com textura de mousse. Estalinha de alimentos 

é resultado do equilíbrio perfeito entre proteínas,gorduras e carboidratos e faz parte do 

conceito mais completo do que é palatabilidade. 

SATIETY SUPPORT FELINE :Sempre em colaboração com o Médico Veterinário, a Royal 

Canin amplia a sua linha dietética para o tratamento da obesidade felina com um alimento 

inovador que favorece o cumprimento da dieta através de pouches - dose que facilitam a 

prescrição clínica e a correta utilização por parte do dono. 

VET CARE NUTRITION :nova linha fisiológica de caráter preventivo, disponível em 

clínicas veterinárias. Um programa nutricional que responde às principais sensibilidades dos 

cães: esterilização, idade e tamanho da raça. 

2008 
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BREED HEALTH NUTRITION :a linha de alimentos especialmente formulados para 

responder às sensibilidades específicas de algumas raças de cães tem novos alimentos: Dog 

Alemão, Cocker, Yorkshire Terrier junior, Boxer junior,Golden Retriever e Rottweiller. 

DIGESTIVE COMFORT :novo alimento da linha Feline Care Nutrition indicado para 

melhorar a função digestiva do gato. Com níveis de performance comprovados, o Digestive 

Confort reduz em 35% o volume fecal. 

RENAL SPECIAL :com o lançamento dos novos alimentos Renal Special (seco) e Renal 

Tuna(Atum) úmido, Royal Canin apresenta uma linha de 6 alimentos dietéticos para o 

tratamento da Doença Renal Crônica. Estes alimentos, dotados de elevadíssima apetência, 

constituem uma resposta específica para as exigências nutricionais dos gatos com Doença 

Renal. 

URINARY HIGH DILUTION :nova resposta terapêutica para o tratamento e prevenção da 

urolitíase por estruvita e por oxalato de cálcio. Promove a dissolução dos cálculos de estruvita 

em apenas 17 dias. 

URINARY U/C LOW PURINE : alimento dietético com baixo teor de purinas e 

aminoácidos sulfurados especialmente formulado para complementar a terapêutica médica 

ereduzir o risco de recidivas de cálculos de urato e cistina. Um alimento com baixo teor de 

purinas.Constitui um suporte nutricional ideal para o tratamento da leishmaniose canina. 

2007 

FELINE CARE NUTRITION : primeira linha de alimentos para gatos que declara seus 

resultados nas embalagens.  Respostas nutricionais que atendem às necessidades específicas 

dos gatos: Eficácia comprovada, resultados visíveis. 

NEUTERED CANINE : o primeiro programa nutricional completo para cães esterilizados, 

desde a fase de crescimento à fase adulta. 

NEUTERED CAT WET : 4 soluções nutricionais para satisfazer a preferência alimentar dos 

gatos esterilizados pela textura úmida. 

RECOVERY : alimento dietético para cães e gatos submetidos a cuidados intensivos no 

período de convalescença. 

SATIETY SUPPORT CANINE : alimento dietético para cães obesos com influência 

comprovada na saciedade do animal. 

2006 

BREED HEALTH NUTRITION :a linha de alimentos especialmente formulados para 

responder às sensibilidades específicas de algumas raças de cães tem novos lançamentos: 

Pastor Alemão Junior 30, Schnauzer Miniatura 25 e Labrador Retriever Junior 33. 
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FELINOTECHNIC HEALTH NUTRITION : a primeira linha de alimentos 

especificamente dedicada aos criadores de gato, um programa nutricional exclusivo para a 

fase de reprodução e desenvolvimento dos filhotes. 

Lançamento do Projeto Criador: PROFESSIONAL BREEDER 

2005 

ENERGY 4300 (Competition) e ENERGY 4800 - resposta energética para cães de trabalho 

FELINE HEALTH NUTRITION - linha inovadora de alimentos para gatos, segmentada em 

4 programas nutricionais, totalmente adaptado ao estilo de vida, idade, raça e necessidades 

especiais. 

GROWTH  – para a 1ª. e 2ª. fase de crescimento dos filhotes 

IN&OUTDOOR  – para gatos que vivem em ambiente interno e externo 

INDOOR  – para gatos que vivem em ambiente interno 

SPECIAL  – para gatos sensíveis. 

VET EARLY CARE CAT : o primeiro programa veterinário para gatos esterilizados, uma 

revolução dietética na nutrição felina. 

2004 

HT42d – para fêmeas adultas de todos os tamanhos, desde o cio até o 42º. dia de gestação. 

Lançamento da linha SIZE HEALTH NUTRITION , a mais completa linha de nutrição 

saúde para cães. 

Lançamento de dois alimentos específicos para as raças Poodle e Dachshund - POODLE 

30 EDACHSHUND 28. 

Queen 34:Produto pioneiro e com respostas nutricionais específicas para as fêmeas de gata 

em fase de reprodução: estro, gestação e lactação. 

Desenvolvimento de alimentos para categorias de gatos as quais não tinha sido ainda 

disponibilizada qualquer resposta nutricional: 

EXIGENT 35/30: para gatos com apetite caprichoso; 

ORAL SENSITIVE 30 : para os gatos com sensibilidade buco-dental; 

BEAUTY & FIT 37 : Intensifica a pigmentação natural da pele e favorece a manutenção do 

peso ideal do gato. 

2003 

Lançamento da linha VETERINARY DIET . Linha dietética composta por 18 alimentos 

secos e 18 alimentos úmidos para cães e para gatos numa associação de medidas preventivas e 

curativas. 

2002 
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Lançamento da linha FELINE NUTRITION . Reforço das defesas naturais, combate ao 

envelhecimento celular, regeneração do pelo e da pele, textura sob medida dos croquetes. 

Lançamento de MEDIUM IMMUNITY PROGRAM . Primeiro programa nutricional para 

cães de raças médias que favorece o reforço das suas defesas naturais em cada etapa da vida. 

Lançamento do MAINE COON 31  e SIAMESE 38. Novidades mundiais desenvolvidas 

exclusivamente para as raças Maine Coon e Siamês 

Lançamento do MINI YORKSHIRE . Primeiro alimento Sob Medida exclusivamente 

formulado para a raça Yorkshire. 

Lançamento do VET CAT NEUTERED . Nova geração de linhas nutricionais de prevenção 

máxima, que contempla as especificidades fisiológicas de gatos e de gatas esterilizados. 

MARS adquire a Royal Canin. 

2001 

INDOOR 27 – primeiro alimento para gatos que vivem em ambientes internos 

Diferentes estilos de vida = diferentes requisitos nutricionais 

Lançamento programa nutricional GIANT - Primeiro programa nutricional especificamente 

desenvolvido para cães de raças gigantes (> 45kg), o 4º programa nutricional da linha SIZE 

NUTRITION  

2000 

Lançamento da SIZE NUTRITION – 3 programas nutricionais únicos no mundo (Mini / 

Medium / Maxi) que integram os parâmetros da idade, atividade, tamanho, mas também o 

estado fisiológico dos cães, contribuindo para a prevenção dos problemas articulares, 

cardíacos e obesidade. 

1999 

Criação do STARTER - Primeiro alimento para desmame dos filhotes destinado aos 

criadores. 

DERM SYSTEM (beleza da pele e do pelo); 

Desenvolvimento do croquete ALMOND 11 ; 

HAIRBALL TRANSIT SYSTEM  (facilita a eliminação das bolas de pelo ingeridas). 

Lançamento da VET SIZE  - Primeiro programa nutricional para cães de raças pequenas, 

médias e grandes com venda exclusiva em clínicas veterinárias. 

Lançamento do alimento PERSIAN 30– o primeiro alimento com respostas nutricionais 

específicas para gatos da raça Persa. Desenvolvido a partir de pesquisa e parceria com 

criadores de todo o mundo, Persian 30 é adaptado à morfo-fisiologia dogato Persa e traz com 

exclusividade todas as respostas nutricionais, em um único alimento. 
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1998 

Criação do Centro de Pesquisa em Descalvado – Brasil. 

VET CAT - Primeiro programa nutricional, a nível mundial, para gatos e gatas esterilizados 

com venda exclusiva em clínicas veterinárias. 

1997 

RCCI SIZE :o primeiro programa nutricional no mundo a considerar, além da idade e da 

atividade física do cão, a relação tamanho/peso das diferentes raças caninas. 

1994 

Formulação do RCFI  (Royal Canin Felinotechnique International): K34, C32, S33 – 

alimento de alta nutrição para gatos. Dedicado ao canal especializado 

1990 

Criação da Royal Canin no Brasil - Descalvado – SP 

Evolução do produto: de standard para Premium 

Formulação do RCCI (Royal Canin Cynotechnique International). Primeira linha de 

alimentosde elevada nutrição para cães adultos. Dedicado ao canal especializado. 

Lançamento do PR27, o primeiro alimento específico para Raças Pequenas 

1980 

Lançamento do produto AGR– 1º. alimento no mundo especialmente desenvolvido para 

filhotes de raças grandes. Este produto impôs-se como o único alimento para esse tipo de cão 

durante 17 anos. 

1970 

Início da distribuição para fora da França. 

Escolha pelo circuito especializado e distribuição capilar: construção dos pilares Royal Canin. 

1972 

Guyomarc’h (fazenda de nutrição animal) adquire a Royal Canin. Contribuição dacultura 

Pesquisa e Desenvolvimento e de significantes habilidades industriais. 

1970 

Desenvolvimento de Centros de Distribuição na França 

1968 

Início da Royal Canin como empresa 

Rápida expansão da rede de especialistas 

Confiança na experiência dos profissionais em cães – criadores e veterinários começa a ser 

estratégia 

1967 
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Criação da Royal Canin pelo Médico Veterinário Jean Cathary, em Gallargues, para curar 

eczema em cães. 

Desde sua origem, a marca Royal Canin desenvolveu-se com os princípios: O animal em 

primeiro lugar, precisão nutricional e Nutrição Saúde. 

 

O CÃO E O GATO EM PRIMEIRO LUGAR 

O animal em primeiro lugar 

A Royal Canin, fiel à filosofia “Conhecimento e Respeito”, empenha-se emoferecer respostas 

nutricionais precisas às necessidades de cada cão e gato, para garantir seu bem estar e 

longevidade. 

Colocando a Pesquisa e o Desenvolvimento no centro de seu processo de inovação, a Royal 

Canin emprega um procedimento diferenciado, voltado para o animal, sem concessão ao 

antropomorfismo. 

Um dos principais objetivos da equipe de pesquisadores Royal Canin consiste na partilhado 

conhecimento adquirido com os nossos parceiros da comunidade veterinária através de 

inúmeros artigos e publicações. 

"Conhecimento e Respeito" 

A ética da Marca Royal Canin baseia-se na sua perspectiva única do Cão e do Gato: a 

convicção de que não são seres humanos, mas sim animais e, por conseguinte, o verdadeiro 

respeito consiste em tratá-los como tal. 

O verdadeiro respeito implica um determinado número de deveres, sobre todo o 

conhecimento: conhecer as especificidades fisiológicas e nutricionais do animal e 

consequentemente proporcionar-lhe uma alimentação «SobMedida» que leve em conta as 

suas verdadeiras necessidades nutricionais. 

A filosofia Royal Canin baseia-se numa abordagem deliberadamente não antropomórfica. 

Uma estratégia clara e simples. 

Respeito pelo animal 

Não conduzir estudos junto aos consumidores, apenas em animais; 

Melhorar constantemente o nosso conhecimento.  

Proporcionar respostas nutricionais cientificamente comprovadas;  

Recusar qualquer forma de antropomorfismo (nutrientes versus ingredientes). 


