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RESUMO 

 

O presente trabalho de final de graduação em publicidade e propaganda teve como objetivo 

aprofundar o conhecimento sobre as redes sociais, bem como, estudar uma causa social que 

teve como beneficiados, os cães de rua. Este trabalho procurou descrever as ações realizadas 

pela empresa Pedigree em sua campanha Adotar é Tudo de Bom, e de que maneira, as 

mesmas contribuíram para a melhoria de vida dos cães, e como isso foi possível através da 

interação do público nas redes sociais e pelo web site www.adotaretudodebom.com.br. 

 

Palavras-chave: Pedigree, Marketing Social, Redes Sociais, Campanha Publicitária. 

 

ABSTRACT 

 

This work final undergraduate advertising and propaganda aimed at improving knowledge 

about social networks, as well as to study a social cause that had the benefit, the stray 

dogs. This study sought to describe the actions taken by the pedigree in his campaign is Adopt 

All good things, and how, they contributed to improving the lives of dogs, and how this was 

possible through the interaction of the public on social networks and the website 

www.adotaretudodebom.com.br. 

 

Keywords: Pedigree, Social Marketing, Social Networking, Advertising Campaign 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação atravessa um processo de mudanças nas suas formas de comunicar. 

Com o ingresso de novas tecnologias, é possível trocar informações em tempo real. Vive-se 

na era da comunicação onde as informações circulam com grande rapidez e neste meio, com 

vários canais e informações disponíveis. 

As transformações no cenário tecnológico são evidentes e acompanhá-las torna-se 

fundamental para que empresas e profissionais alcancem o sucesso dentro das suas 

organizações. 
 O profissional de mídia defronta, então, com um quadro de opções – rádio, 
televisão aberta, TV por assinatura, cinema, revista, jornal, outdoor e meios de 
comunicação dirigia -, devendo se decidir pela melhor combinação delas para atingir 
com impacto e eficácia seu público-alvo, apresentando-a ao cliente anunciante na 
forma de recomendações. (PINHO, 2001, p.184). 

Pinho (2001) esclarece que ferramentas de comunicação estão adaptando-se e 

tornaram-se praticamente novas mídias, aumentando o contato das organizações, permitindo a 

interação do público com a empresa. 

Há mais de dez anos, Bruner (1998) já afirmava que a internet é uma nova mídia que 

pode ser considerada mais completa que as demais, agregando todas as ferramentas possíveis 

para que os usuários possam interagir de maneira rápida e eficaz, através de um único 

equipamento, o computador.  

Segundo Recuero (2004), na internet pode-se observar a criação das redes de 

relacionamento, que surgiram com objetivo principal de formar redes de amizades com 

parentes, amigos e pessoas que tenham interesses em comum, as quais passaram a agregar 

novas ferramentas visando facilitar e aumentar a forma dos usuários interagirem. 

As redes sociais diferenciam-se das tradicionais, porque a construção de determinado 

conteúdo depende dos seus usuários e a interação deles é que dará início para a formação de 

opiniões e divulgação do conteúdo pela rede. Recuero (2004) cita que: 

“Esses sistemas funcionam com o primado fundamental da interação social, ou seja, 

buscando conectar pessoas e proporcionar sua comunicação e, portanto, podem ser utilizados 

para forjar laços sociais” (RECUERO, 2004, p.3). 

Salienta-se que as redes sociais chegam  para proporcionar inúmeras vantagens na 

fmaneira de comunicar das empresas e das pessoas, ou seja, a aproximação por meio de uma 

máquina é muito mais eficaz, pois dará a oportunidade de encontrar um emissor que, segundo 
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Levy (1999), contará com um receptor ativo, isto é, será possível gerar a troca de idéias em 

tempo real. 

A Pedigree ao proporcionar essa nova opção de comunicar aos usuários das redes 

sociais, possibilitando a adoção de um cão, mas em primeiro lugar  trabalha sua imagem com 

o público conforme Sheth et al. (2002). 
A capacidade de praticar marketing direto e interativo será um elemento primordial 
no futuro sucesso do marketing. Isso vai além do marketing de banco de dados 
praticado atualmente. O elemento mais importante será desenvolver empatia virtual 
com consumidores em uma base individualizada.(SHETH; ESHGHI; KRISHNAN, 
2002, p. 82). 
 

Tais afirmações vêm ao encontro do que queremos com essa forma de comunicar, 

onde a Pedigree aliou-se aos portais da internet, tais como: Google, Yahoo e MSN para 

realizar campanhas com a finalidade de favorecer os cães que não têm um lar e pessoas que 

desejam adotar um animal de estimação. Os cães são exibidos através de vídeos ou fotos, o 

que gera um maior impacto entre os visitantes dos perfis, transformando-se em uma maneira 

de ajudar uma causa social sem sair de casa, bem como, elevando a imagem da organização 

perante aos consumidores e outros públicos. 

Algumas das redes usadas para a campanha da Pedigree foram o Flickr, Facebook 

Orkut, Twitter  e Youtube. O Orkut segundo dados do próprio site, é um aplicativo, isto é, 

uma rede cujo alvo é proporcionar aos seus usuários uma vida social ascendente e melhor, 

onde é possível reencontrar virtualmente pessoas do tempo de infância, contatar familiares e 

colegas de trabalho. 

Já o Youtube, segundo informações do próprio site (www.youtube.com), tornou-se 

líder na divulgação e compartilhamento de vídeos no mundo todo, através dos dispositivos 

móveis, blogs e e-mail. 

E o Flickr usado para expor as fotos de um dos cães é um aplicativo online de 

gerenciamento e compartilhamento de fotos e vídeos, com maior foco em fotografias, pois 

tem diversos profissionais da área cadastrados em sua base de dados e é possível acompanhar 

o trabalho desses profissionais através do Flickr. Segundo dados do próprio site 

(www.flickr.com) seu objetivo é disponibilizar para as redes de relacionamentos dos usuários, 

conteúdos que sejam de importância para ambas as partes. 

  A partir do exposto percebe-se que novos métodos que a internet proporciona aos 

seus usuários, sejam pessoas ou organizações é a ampliação e a rapidez da comunicação, 
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s sociais. 

                                                           

trazendo benefícios, bem como, surgindo como modelo para outras organizações investirem 

em causas sociais, visando-se ajudar uma comunidade.  

Diante destas considerações surgiu o seguinte problema de pesquisa: 

Como a internet pode contribuir á uma causa social, especificamente no caso da 

Pedigree e sua campanha Adotar é Tudo de Bom? 

Partindo deste, o presente trabalho objetiva analisar a campanha Adotar é Tudo de 

Bom, da Pedigree e a presença das suas ações de promoção nos meios: Flickr, Youtube e 

Orkut. 

 Com isto, foi necessário: 

• Mapear a localização na internet. 

• Descrever a campanha Adotar é tudo de Bom, da Pedigree. 

• Descrever os meios e ferramentas usados para divulgação da campanha na 

internet. 

• Verificar a inserção da campanha nas redes, Flickr, Youtube, Orkut, Facebook 

e Twitter. 

• Identificar as estratégias de comunicação utilizadas na campanha indicada. 

 

Através da análise feita na campanha Adotar é Tudo de Bom1 organizada pela 

empresa responsável pela produção de rações para animais Pedigree, pensou-se em analisar a 

eficácia2 da divulgação dos cães abandonados, que, em parceria com portais da internet 

circula em rede

O tema foi escolhido pelo interesse que a campanha da empresa Pedigree despertou, a 

campanha é realizada em um web site, televisão e redes sociais, bem como em portais da 

internet, com nome de “Adotar é Tudo de Bom”. 

Ao acessar o site www.adotaretudodebom.com.br pode-se visualizar os vídeos de cães 

de todo o mundo, especialmente dos Estados Unidos, local que deu origem a campanha. 

 Assim, a Pedigree pode interagir com seus usuários, e os cães recebem pedidos de 

adoção instantâneos através do seu perfil3 nas redes sociais. 

 
1 www.adotaretudodebom.com.br 
2 Qualidade do que é eficaz. Eficaz é o que produz efeito; que produz muito; que dá bom resultado.    
 
 
3 Identidade na internet 

http://www.adotaretudo/
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A campanha, ao interagir com os membros das redes, mantém a sociedade atualizada 

sobre práticas sociais desenvolvidas pela empresa Pedigree, com benefícios para todos, além 

de proporcionar através de um gesto do usuário, ele ajuda na divulgação da adoção dos cães 

para o maior número de pessoas, evitando o aumento de cães abandonados pelas ruas da 

cidade  

O programa de adoção funciona de vários modos permitindo muitas formas de 

interação. Conforme dados do site Adotar é tudo de bom4, a Pedigree teve como finalidade 

doar até outubro de dois mil e nove, um milhão de reais para ONGs e abrigos participantes da 

campanha. Para pessoas que não desejam adotar um cão existe outras formas de participar da 

campanha são elas: camisetas, wallpapers, e-cards, screensavers e emoticons para divulgação 

da referida campanha. 

De novembro de 2008 até o mês de abril de 2009, cerca de dois mil e oitenta e cinco 

(2085) cães foram adotados através da campanha realizada pelos portais Google, MSN e 

Yahoo, houve um total de três mil cento e noventa dois (3192) pedidos de adoção dos cães 

Marilu, Sissi e Lord, realizados através dos portais da internet, conforme dados divulgados na 

última atualização do web site . 

A partir da campanha da Pedigree, Adotar é Tudo de Bom,  que tem como objetivo  

chamar a atenção para uma causa social,  pretende-se aprofundar o estudo dessas novas redes 

sociais, analisando seus efeitos, bem como,  identificar as ferramentas que acrescentarão mais 

valor em uma campanha veiculada através da  internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 www.adotaretudodebom.com.br 

http://www.adotar/
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ORGANIZAÇÕES 

 

 É possível definir uma organização como um organismo que possui seus propósitos e 

metas a serem alcançados, Basta (2005) informa que. 
Uma organização é um organismo vivo com valores e propósitos específicos, com 
uma missão e objetivos a atingir. É um sistema único, composto de diversos 
subsistemas, cada qual com atividades típicas e funções básicas específicas: 
suprimentos, produção, finanças, recursos humanos e marketing. (BASTA et.al, 
2005, p.15). 
 

 Neste sentido, entende-se que as organizações podem ser consideradas divisões, onde 

cada área possui pessoas responsáveis para que se tenha sucesso nas operações e que  as ações 

da organização devem ser sincronizadas com seus objetivos. 

 As organizações existem para que tarefas sejam facilitadas na hora da execução, onde 

uma única pessoa não conseguiria desempenhar sozinha.  Sendo assim, podem contribuir para 

um grande bem em beneficio da sociedade, ou seja, as organizações produzem impacto sobre 

a sociedade por isso é necessário estudá-las. 
Se as organizações acarretam impactos importantes para indivíduos e comunidade, 
é óbvio que também geram impactos importantes para a sociedade, em sentido mais 
amplo, ou o ambiente do qual fazem parte. É preciso reconhecer, logo de saída, que 
existe um relacionamento recíproco entre as organizações e seus ambientes. 
Realmente as teorias contemporâneas dominantes a respeito das organizações 
enfatizam o papel central do ambiente para as operações das organizações. (HALL, 
2004, p.10.) 
 

 Contudo, ressalta Hall (2004), pode-se entender que existem inúmeras organizações, 

cada uma com seu objetivo específico, as quais podem impactar uma comunidade ou toda a 

sociedade. A partir desta forte ligação com a sociedade elas poderão receber inúmeros 

benefícios, entre eles estão a redução das taxas de juros em empréstimos e isenções de 

determinados impostos. 

           Além desses benefícios conquistados pelas organizações Hall (2004) expõe que ao 

decorrer dos anos tem surgido uma preocupação exagerada das organizações com o ambiente 

externo no qual estão situadas, além do engajamento demasiado com causas fora do ambiente 
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organizacional, concluindo-se a partir disto uma preocupação do povo para que as 

organizações sirvam a ele e não apenas se beneficiem dele. 

 É possível associar esta idéia de engajamento da organização fora do seu ambiente 

interno com a imagem que ela deseja passar para as pessoas, a seguir é possível conhecer um 

tipo de imagem organizacional e como ela é caracterizada. 

 

   

2.1.1 Imagem organizacional  

  

 Existem inúmeras metáforas para descrever uma organização, porém muitas 

organizações podem ter mais do que uma metáfora associada a sua imagem, assim as 

organizações pode ser apresentada de maneira específica, embora incompleta. Essa forma de 

descrever os vários tipos de imagem organizacional serve para ligar um elemento do 

conhecimento na face de outro. A metáfora destaca certas interpretações que tendem a forçar 

outras para um papel secundário. 

A imagem organizacional serve para abrir e transformar caminhos segundo Morgan 

(1996) através de uma análise profunda, pode-se identificar suas características através de 

uma crítica da sua estruturação, é essa estruturação que ligará a imagem da organização a 

metáfora que ela ocupará. 

 A imagem organizacional está fortemente associada à comunicação e ao marketing 

que uma organização exerce, através das ferramentas de marketing é possível formar a 

imagem da organização de acordo com o que ela comunica e com qual objetivo ela comunica. 

 A metáfora da organização vista como máquina, é remetida a uma empresa 

burocrática, essa organização realiza seu trabalho de maneira determinada sem alterar sua 

rotina. Segundo Morgan (1996) essa metáfora mecanicista pode dar a uma organização toda 

sua base, e ser realmente muito eficaz, como também pode ser um total desastre.  

 Já a organização cuja metáfora esta associada a um organismo, são concebidas como 

sistemas vivos, que existem em um ambiente mais amplo, do qual dependem em termos da 

satisfação das suas várias necessidades. Os empregados devem ter suas necessidades sanadas 

para terem uma vida plena e sadia bem como o seu desempenho no trabalho. A motivação no 

trabalho é algo que deve ser bem trabalhado, através de recompensas para os colaboradores. 
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 Outra metáfora são as organizações vistas como cérebros, porque o cérebro é um 

sistema de processamento de informações. Seu foco é promover a capacidade de inteligência 

organizacional. Morgan (1996) diz que muitos administradores acreditam que as organizações 

necessitam de um cérebro ou algo semelhante, como: grupos de planejamento, reflexão, 

unidades de pesquisa e tomadas de decisão.  

 É inevitável não falar em cultura, afinal se existem as empresas dentro de ambientes, 

sendo esses considerados ambientes abertos, é natural que esteja presente nelas a questão 

cultural. Para Morgan (1996) a questão da cultura centraliza a atenção sobre o lado humano 

da organização, pois envolvem valores, crenças, ritos, mitos, do lugar e das pessoas que 

rodeiam a empresa.   

 Para Morgan (1996) a política é um aspecto inevitável da vida organizacional, sendo 

esta a detentora de grande papel construtivo na concepção da ordem social. De acordo com 

Morgan (1996) “Os objetivos organizacionais, a estrutura, a tecnologia, a estruturação de 

cargos, o estilo de liderança e outros aspectos formais do funcionamento têm uma dimensão 

política, da mesma forma que o mais obvio jogo de poder e conflito”.  

 As organizações também podem ser vistas como instrumentos de dominação, são 

aquelas empresas que não possuem nenhum cuidado com o habitat em qual estão inseridas. 

Resíduos são largados em rios, o que vai ocasionando a poluição do meio ambiente.  

 Essas metáforas podem ser associadas ao modelo de gestão das organizações, podendo 

mais de uma metáfora pertencer a imagem organizacional. Abaixo é possível compreender um 

pouco mais sobre a comunicação da empresas com seus clientes. 

 

2.2 MARKETIG NA INTERNET 

 

 A internet é uma ferramenta que vem mostrando um desenvolvimento explosivo nos 

últimos anos, uma revolução cultural vem surgindo por causa dela, pode-se confirmar isso 

com base nesses dados: 
 
O explosivo crescimento de novos usuários segue o mesmo passo. De acordo com 
os dados compilados por Morgan Stanley, o rádio levou 38 anos para atingir um 
público de 50 milhões de lares. A televisão levou 13 anos para atingir o mesmo 
número. A TV a cabo, desde o lançamento da HBO em 1976, levou 10 anos. A 
Web atingiu este patamar em quatro. (BRUNER, 1998, p.35). 
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Pode-se inferir, com Bruner (1998), que essa evolução do meio cibercultural e a 

criação de uma nova ferramenta de mídia, muito mais completa que as tradicionais como o 

rádio e a TV. 

 Segundo Levy (1999) essa aceleração do meio virtual em grande escala e generalizada 

impossibilita até que pessoas mais ligadas à rede possam estar ultrapassadas, pois é 

impossível participar ativamente dessas transformações que ocorrem. 

“O virtual é uma fonte indefinida de atualizações” (Levy, 1999, p. 40). Nesse sentido, 

ressaltamos que o meio virtual é capaz de atualizar-se a cada segundo, fornecendo novas 

informações e conteúdos para aqueles que acessam web sites, mídias sociais e blogs. Cabe-

nos estarmos inseridos nestas novas evoluções que podem beneficiar muitas organizações, 

pois ter uma página virtual possibilita que usuários do mundo todo conheçam organizações 

que estejam localizadas muito distantes das suas residências.  

Sempre que um web site for lançado é interessante divulgar, criar um evento ou uma 

campanha para mostrar ao público seus serviços e produtos. Segundo Bruner (1998) hoje em 

dia a internet vem causando reformas no modo das pessoas se comunicarem, o hábitos das 

pessoas vem mudando dia a dia, pode-se notar que o computador não tem a mesma função de 

anos atrás, digitar apontar e clicar. Pode-ser entender que 11 anos depois a internet modificou 

a forma de muitas pessoas viverem, e se comunicarem, tornando-se um serviço indispensável 

atualmente. 
 
A pragmática da internet desfaz a polaridade entre um centro emissor ativo e 
receptores passivos. As interfaces tecnológicas instituem um espaço de transação, 
cujo suporte técnico, em processamento constante, proporciona comunicações 
intermitentes, preciosas e ultra-rápidas, numa interação entre todos e todos, e não 
mais entre um e todos. No ciberespaço, cada um é potencialmente emissor e 
receptor num espaço qualitativamente distinto. Não é por seus nomes, posições 
geográficas ou sociais que as pessoas se agregam, mas de acordo com blocos de 
interesse, numa paisagem comum de sentido e de saber. (MORAES, 2001, p.70). 

 

Assim, entende-se que os atrativos que a internet pode proporcionar aos seus usuários 

são intangíveis, pode-se perceber a interatividade entre os usuários, a troca de conhecimento e 

a aproximação dos indivíduos em pró de algum bem, o emissor e o receptor são ativos na 

comunicação para a troca de informação. 

A velocidade das informações é um fator primordial na web, a agilidade com que se 

pode encontrar notícia e enviar mensagens, as pessoas estão cercadas de informações 

instantâneas 24h por dia, a web oferece o marketing em tempo real para seus usuários, ou 
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seja, um bombardeio de informações.  Procurando essa velocidade de informação aliada ao 

modismo das redes sociais entre as pessoas do mundo todo. “A busca voraz por fluidez 

baseia-se na evolução galopante das redes digitais multimídias, as quais operam como 

provedoras de dados ubíquos e instantâneos, em uma ambiência de usos partilhados e 

interatividades” (MORAES, 2001, p.67). 

Dessas acepções, pode-se ressaltar que Moraes (2001) vem confirmar uma nova forma 

de fazer marketing pelas mídias sociais, onde se pode associar o baixo custo de investimento 

por parte das empresas a um retorno quase que instantâneo por parte dos usuários. 

 A Internet pode dar auxilio a uma estratégia de marketing de uma empresa de 

diferentes maneiras. Permitindo que a empresa aumente sua presença entre seu público alvo 

no mercado. 

 
Um dos fatores que contribui muito para o crescimento de investimentos realizados 
na internet são as métricas formas de medir os resultados. Ter uma real visão de seu 
público alvo também tem sido um fator muito relevante na tomada de decisões para 
a divulgação de produtos e serviços na internet. Com sistemas de cadastros de 
usuários e relatórios on-line fica mais fácil o proprietário do site informar ao 
patrocinador dados relevantes para definir a estratégia de marketing. (LAPOLLI, 
2007). 
 

 
 Conforme Lapolli (2007) através da internet surge a possibilidade de medir o retorno 

que uma campanha poderá retornar para o cliente, através de mecanismos de busca, é possível 

medir cliques, as páginas mais visitadas de um web site, sendo assim as possibilidades de 

melhorar e ampliar os negócios na web são casa vez maiores. O retorno dos clientes é 

instantâneo proporcionando um feedback maior ao empresário. 

 A rede oferece aos seus usuários um meio rápido e com custo quase zero, para coleta e 

transferência de informações. Grande parte das informações de uma organização está visível 

em seu site, o que torna o acesso aos dados gratuito, para que a empresa possa divulgar aos 

seus clientes. 

 A interatividade pode ser compreendida por alguns escritores como um argumento de 

venda, ela cria uma ilusão de expressão, segundo Primo (2007) mesmo que o emissor da 

mensagem esteja distante, através da eletrônica já não é possível perceber a superficialidade. 

 Na comunicação mediada por computador em nenhum momento é citada a 

importância do diálogo segundo Rogers (1998, p.70) citado por Primo (2007) aponta que ao 

se falar em relacionamentos está-se tratando de pessoas próximas, de um elo que se 

desenvolve entre elas, que as envolve socialmente em uma relação. 
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 “Quando nós falamos de relacionamentos, nós falamos de uma linguagem de 

conectividade – agir conjuntamente com outros, de se inter-relacionar, de agir no 

conhecimento do outro, de mútua influência”. A partir dessa reflexão pode-se constatar que as 

redes sociais estão cada vez mais presentes em organizações, e essas por sua vez as utilizam 

para praticar o marketing com seus consumidores, de maneira mais próxima e rápida. Jenkins 

(2008) confirma: 

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham 
a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais em 
suas interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia 
pessoal, a partir de pedaços de fragmentos de informações extraídos do fluxo 
midiático e transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida 
cotidiana. (JENKINS, 2008, p.28). 
 

 Conforme as acepções de Jenkins pode-se fazer uma relação sobre esse tipo de 

comunicação mediada por computador, a pessoa cria seu mundo particular, a partir de outras 

influencias que recebe, e compartilha com pessoas da sua rede, que tenham algum tipo de 

ligação em comum. A partir do marketing e da comunicação pode-se perceber uma grande 

predominância nas organizações de ações voltadas para o marketing social, que abaixo 

apresenta sua descrição. 

 

2.2.2 Marketing Social 

 

O marketing social tem como foco atenuar ou eliminar os problemas sociais, são 

inovações de cunho social a partir da adoção de atitudes. Esse tipo de marketing tem tornado-

se comum em empresas que buscam o lucro e ajudar uma causa social. 

O marketing social consiste na aplicação de tecnologias próprias do marketing 
comercial na análise, planejamento, execução e avaliação de programas criados para 
influenciar o comportamento de determinados grupos sociais ou da população de um 
modo geral, com o objetivo de melhorar suas condições de vida. (DIAS, 2007, p.53). 

 Dessas acepções pode-se ressaltar que existe uma visão ampla do marketing social, 

algo que vai além da modificação de idéias de um grupo, o marketing social visa modificar o 

comportamento social, direcionando esse comportamento para algo que é considerado 

benéfico para a sociedade ou um grupo em particular. 

 Segundo Dias (2007, p.54) o marketing social envolve valores comuns com o 

marketing convencional, entre os quais pode-se destacar: o valor da ação voluntaria, a visão 
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de que os problemas podem e devem ser resolvidos pela intervenção humana, a visão de que 

os comportamentos de um tipo podem ser justificavelmente trocados por comportamentos de 

outro tipo, a sensação de auto-eficácia, a importância de fornecer informações às pessoas 

sobre os produtos e/ou sobre elas mesmas. 

 A partir da reflexão de Dias (2007) pode-se compreender a participação das pessoas na 

resolução dos problemas sociais, engrandecendo a ação humana. Moldar o comportamento 

humano para beneficiar um grupo ou uma comunidade é o principal objetivo do marketing 

social. 

 Conforme Dias (2007) o marketing social corporativo é aplicado em empresas, que 

buscam posicionar sua marca e promover seus produtos, e esses terão sua imagem ligada a 

uma causa social. No marketing social o consumidor é um participante nos processos de 

mudança, sendo que é necessário construir uma relação com o público alvo, e assim avaliar 

todas as etapas do programa, visualizando o grau em que o público esta sendo estimulado a 

interagir. 

 Algumas ferramentas que podem ser utilizadas em campanhas de marketing social são 

apresentadas abaixo. 

 

2.2.3 Campanhas de Promoção 

 

 Existem inúmeras ferramentas que podem ser usadas pelo marketing as quais são 

usadas nas campanhas de promoção e através delas, a propaganda cria novos recursos 

aumentando o seu campo de atuação podendo inclusive influenciar e modificar atitudes nas 

pessoas. 

 “Técnica ou atividade de comunicação de natureza persuasiva, como a publicidade, a 

propaganda tem sua diferença no propósito básico de influenciar o comportamento das 

pessoas por meio da criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes mentais, estando 

presente em todos os setores da vida moderna.” (PINHO, 2001, p.129). 

 Segundo Pinho é possível perceber uma grande influência na vida das pessoas causada 

pela ação da propaganda, com o objetivo de modificar opiniões e pensamentos. 

Como exemplos de propaganda citam-se: Anúncios impressos, eletrônicos e digitais, 

embalagens, panfletos e logomarcas. Outra ferramenta que visa obter efeitos imediatos é a  
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Promoção de Vendas que são ações promocionais que reproduzem resultados mais rápidos, 

devido à predisposição natural do consumidor aos apelos da promoção, ela funciona por um 

período finito de tempo, porém seus resultados aparecem em dias ou horas. São exemplos de 

promoção de vendas: sorteios, concursos, cupons de desconto e brindes. 

 Tem-se presente também a atividade de relações públicas que ainda é pouco 

explorada, mas pode servir de muito apoio ao marketing. 

“As relações públicas podem ser entendidas como uma função de administração 

estratégica dos contatos e do relacionamento entre uma organização e os diferentes públicos 

que a constituem ou que com ela se relacionam e interagem.” (PINHO, 2001, p.83). 

Com base em Pinho (2001) concorda-se que essa atividade de relações públicas é 

muito importante para uma organização, pois a partir dessa atividade acontecerá o elo entre 

empresa comunidade e imprensa. São exemplos de relações públicas: Préss kits5, seminários, 

palestras, patrocínios, relações na comunidade, eventos e relacionamento com a imprensa. 

Já a força de vendas que é uma ferramenta voltada para os vendedores, busca 

incentivá-los e dar condições para que esse vendedor forneça informações corretas a respeito 

do produto ou serviço que está representando. 

São exemplos de força de vendas: Programas de incentivo, feiras e convenções, 

apresentação pra vendas e reuniões para vendas. 

O marketing direto tem a função de proporcionar ao consumidor que ele adquira 

produtos sem a necessidade do cliente precisar dirigir-se até o ponto de venda, recebendo o 

produto onde ele estiver. 

Segundo Pinho (2001, p.111) “Além de continuar com o foco na venda máxima de 

produtos, o marketing direto passou a atuar com eficiência na retenção dos clientes e na 

fidelização do consumidor, configurando-se nos dias atuais como um processo interativo 

fundamental para a construção de relacionamentos fortes e duradouros.” 

São exemplos de marketing direto: Catálogos, e-commerce6, telemarketing e compras 

pela TV. Os meios onde essas ferramentas podem ser utilizadas são descritos sucintamente 

abaixo. 

 
5 Press-Kit ou Pacote de Imprensa é um pacote de Press-Release com brindes promocionais, uma amostra do 
produto ou o próprio produto, fotos de divulgação, credenciais de imprensa e outros itens que facilitem a 
jornalística sobre o que se quer divulgar. 

6  Comércio eletrônico através da Internet. 
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2.2.4 Meios de divulgação 

 

 Segundo Pinho (2001) existe muitas formas para classificar os veículos de 

comunicação, essas mídias podem ser agrupadas em três categorias, são essas: mídia 

impressa, mídia eletrônica e mídia interativa. Os veículos têm características únicas e são 

escolhidos geralmente conforme o público alvo. 

 Existem meios de divulgação eletrônicos, impressos, virtuais e alternativos. Como um 

dos meios mais conhecidos e abrangentes tem-se a televisão. Segundo Muniz (2004), a TV 

pode atingir muitas pessoas em vários lugares, como um dos meios mais eficazes e 

respeitados tem-se o jornal, geralmente é impresso diariamente, tem cobertura regional, sua 

vida útil é de apenas um dia, pois fornece informações do dia anterior. 

“Os formatos podem ser standard ou tablóides, com cadernos únicos ou múltiplos, 

paginados segundo o seu conteúdo editorial. A predominância é dos jornais Standards.” 

(MUNIZ, 2004. p. 48). 

Em função do seu formato, por ter cadernos especializados e ser impresso o jornal 

tem grande credibilidade perante seu público, segundo Pinho (2001, p.186) o Jornal é uma 

mídia de elite, é formado em grande parte por leitores de classe A e B. 

Já as revistas diferentes dos jornais são vistas como meio de comunicação periódico e 

segmentado, que podem ser veiculadas semanalmente, mensalmente, ou bimestralmente, 

apresentam uma qualidade de papel superior, geralmente as revistas têm uma vida útil maior, 

pois além desse fator, geralmente possuem matérias maiores e mais detalhadas do que o 

jornal. Por isso grande maioria das pessoas costuma guardá-las por um período de tempo 

maior. 

Já o rádio é um dos meios mais tradicionais entre as pessoas, suas estações atendem 

públicos com variados estilos musicais ou que somente tem interesse em ouvir noticias, nos 

últimos anos com a expansão da telefonia móvel, o rádio passou a integrar os aparelhos de 

celulares passando a ser consumido em todos locais por todos os públicos.  

“Por outro lado, o rádio apresenta também algumas limitações. A mensagem é 

efêmera, deixando de existir após sua veiculação, o que não ocorre com a mídia impressa”. 

(PINHO, 2001, p.211). 
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Essa limitação apontada por Pinho (2001) deixa o rádio mais limitado à mídia 

impressa em função da informação ser passageira e o ouvinte não ter condições de possuir 

essa informação em mãos para confirmar a sua credibilidade ou ler a noticia quando desejar. 

Os Outdoors são responsáveis por chamar a atenção das pessoas por seu tamanho 

acentuado que a cada dia torna-se mais atrativo sendo possível explorar novas artes na sua 

produção, os quais geralmente são contratados por bi-semana e tem um alto custo de 

produção. 

Existe a mala direta que é enviada para públicos seletos, “Mídia caracterizada pela 

seletividade. Seu processo operacional tem como base o cadastro de nomes e endereços, 

constituídos por públicos especifico ao qual é endereçada a mensagem.” (MUNIZ, 2004. pg. 

57). Considera-se que a mala direta pode ser usada por grandes e pequenos empresários, e 

destinada ao consumidor com o qual se deseja falar, além desses meios convencionais, 

existem outros que vem ganhando espaço e tornando-se referencia na hora de planejar a mídia 

a ser usada, pelas suas características inovadoras. Um exemplo é a internet, que vem obtendo 

um grande número de usuários a cada ano no mundo todo.  

Também existem as mídias alternativas, que algumas empresas vêm praticando, 

essas novas maneiras de atingir o cliente têm ganhado muita atenção em função do custo 

beneficio que tem oferecido para os anunciantes, sem contar na criatividade que é 

disponibilizada nas mensagens, a mídia alternativa surge quase que diariamente, é construída 

conforme a criatividade da agência que a produz. 

Há também o surgimento de aplicativos online que surgem como uma forma nova de 

mídia e já são usados por muitos organizações são as redes sociais. 
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3 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi de natureza qualitativa e teve como objetivo principal focar seus 

estudos na área dos sentidos e da significação, “construindo um exame aprofundado, 

estabelecendo comparações e relações acerca do corpus, bem como reconstruindo o processo 

de significação.” (ROSÁRIO, 2006, p.46).  

Os dados foram analisados, organizados e avaliados, e foi importante na natureza 

qualitativa da pesquisa, e a partir desta determinação que foi possível estabelecer toda 

quantidade de informação e conteúdo sobre o objeto de estudo. 

O trabalho de pesquisa teve seu foco nas redes sociais onde a campanha Adotar é 

Tudo de bom foi veiculada, no total foram cinco redes estudadas, Facebook, Flickr, Orkut, 

Twitter e Youtube, e ainda o site da campanha www.adotaretudodebom.com.br. 

 Outra metodologia utilizada para buscar informações a respeito do objeto de estudo, 

conhecendo seus métodos, foi o estudo de caso, considerado o mais apropriado para 

identificar os processos de interação e como eles poderiam transformar a maneira das 

organizações funcionarem. Neste caso o objeto de estudo foi o caso da Campanha Adotar é 

Tudo de bom e sua ação social que favorece cães abandonados. 

“Estudos de casos devem ser feitos para acompanhar e proporcionar mais detalhes em 

um levantamento. Também podem preceder um levantamento e serem usados como um meio 

para identificar questões-chave que mereçam mais pesquisa, mas a maioria é realizada como 

exercícios independentes.” (BELL, 2008, p.18). 

 Em função disso o estudo realizado com base no objeto pode render detalhes 

significativos através do levantamento realizado e do material encontrado pelo pesquisador. 

 As variáveis encontradas devem ser estudadas conforme uma característica ou um 

atributo segundo Bell (2008). 
 
Todas organizações e indivíduos tem suas características comuns e especificas . Os 
pesquisadores de estudos de caso visam identificar os vários processos interativos em 
ação e mostrar como eles afetam a implementação de sistemas e influenciam a 
maneira como uma organização funciona. Estes processos podem permanecer ocultos 
em um levantamento em larga escala, mas eles podem ser fundamentais para o 
sucesso ou fracasso de sistemas e organizações. (BELL, 2008, p.18). 
 



21 

 

 Assim entende-se que através do processo de pesquisa e levantamento dos dados 

relacionados à organização que é objeto de estudo, percebeu-se o que é ou não fundamental 

para que seus objetivos fossem atingidos. 

A análise encontra-se disponível em todas as pesquisas, com o objetivo de localizar, 

categorizar, selecionar e analisar as informações encontradas, segundo Bell (2008) a 

abordagem da análise de conteúdo é derivada de métodos históricos, essencialmente 

preocupados com os problemas de seleção e avaliação das evidências. 

 Existem duas maneiras de utilizar-se da análise do conteúdo segundo Bell (2008) uma 

delas é a abordagem orientada para a fonte, onde a natureza das fontes orienta seu projeto, 

ajudando para questões futuras da pesquisa. A segunda maneira segundo Bell (2008) é o 

emprego da abordagem orientada para o problema, onde existe a possibilidade de formular 

questões usando outros métodos de pesquisa disponíveis, consultando fontes secundárias 

depois. 

É necessário, pois, analisar o conteúdo para conhecer e aprofundar-se no objeto de 

estudo, estando a par de fontes importantes que possam contribuir futuramente para o 

processo da pesquisa.Isso foi feito através de um monitoramento no número de adoções 

através do web site, e sobre as campanhas que estavam sendo divulgadas. 

Foi preciso realizar um levantamento teórico das redes sociais mais importantes 

utilizadas na campanha, conhecer seus objetivos com relação aos usuários, após o 

levantamento das redes utilizadas na campanha, e descrição de cada uma delas, foi preciso 

conhecer a história da empresa fabricante, no caso a Pedigree. Um estudo feito pelo site da 

campanha Adotar é tudo de bom, possibilitou conhecer as ferramentas que eram utilizadas na 

divulgação e seleção dos futuros donos de cães. 
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4 REDES SOCIAIS 

 

“Redes sociais são aplicativos responsáveis por conectar membros com interesses em 

comum para promover a troca de idéias e formação de laços sociais”. (RECUERO, 2004. p.3).  

Recuero (2004) vem afirmar que a utilidade que muitas pessoas têm encontrado nas 

redes sociais que é a troca de idéias e a formação dos laços sociais. É possível perceber muitas 

pessoas construindo suas redes sociais com fins de fortalecer os laços sociais profissionais ou 

familiares. 
As redes sociais são formadas por indivíduos com interesses, valores e objetivos 
comuns para o compartilhamento de informações. A internet é um dos grandes 
fomentadores para a formação de redes, porque as pessoas podem se encontrar 
independente de tempo e espaço. As pessoas criam redes sociais online a partir de 
sites de networking como o Orkut e são um dos principais tipos de ferramentas de 
mídias sociais. (FERLA, SPYER, 2008. p.1). 
  

 Pode-se observar que as redes sociais contribuem para formação de novos valores  e 

são capazes de transmitir informações para todos  ou para grupos fechados, isto é ,  as redes 

são responsáveis pela união dos membros com interesses em comum  de forma democrática. 

Além de unir pessoas com interesses em comum as redes permitem uma velocidade 

superior aos seus usuários na troca de idéias e formação de conteúdo  em tempo real. Com 

objetivos diferentes, direcionadas para públicos de todos os gostos, pode-se citar algumas 

redes como: My Space,Twitter, Orkut, Via6, Sonico, Hi5, entre outros. 

 Esses sites de relacionamento e divulgação de conteúdo podem ser divididos em 

grupos para melhor entender, ou seja,  existem as mídias sociais e as  redes sociais. 

Segundo dados do web site Interney7 no grupo das mídias sociais tem-se: o Flickr, 

Fotolog e Flogão voltados a fotografia, Youtube, Vimeo e Videlog disponíveis para inserção 

de vídeos, aplicativos para mensagens curtas  sendo  conhecidos como microblogs. Estão  

inseridos nesse grupo  os seguintes sites Twitter, Pownce, Plurk, Jaiku e Identi.ca. 

As mídias sociais têm como objetivo principal a exibição de algum conteúdo criado ou 

fornecido pelos próprios usuários, já as redes sociais tem como foco a formação de laços 

sociais ligando pessoas conhecidas ou com interesses em comum. 

 A seguir estas ferramentas serão apresentadas de forma mais detalhada. 

 

 
7 Disponível em http://www.interney.net/?p=9763206 

http://twitter.com/
http://pownce.com/
http://www.plurk.com/
http://jaiku.com/
http://identi.ca/
http://www.interney.net/?p=9763206


4.1 FACEBOOK 

 

 O Facebook8 criado por um universitário teve como objetivo focar seu trabalho em 

alunos que estavam saindo do colégio e aqueles que estavam ingressando na universidade, 

lançado em 2004 o Facebook é uma das redes com mais usuários no mundo todo, não tão 

conhecido como o Orkut. 
O foco inicial do Facebook era criar uma rede de contatos em um momento crucial 
na vida de um jovem universitário, o momento que este sai da escola e vai para uma 
a universidade, o que, nos Estados Unidos quase sempre representa, uma mudança 
de cidade, um espectro novo de relações sociais. (RECUERO, 2009, p.171) 
 

 Assim entende-se que o Facebook, pode-se caracterizar como um rede social, cujo 

objetivo é criar relações sociais, no seu inicio ele era disponibilizado somente para alunos de 

Harvard, a partir de 2005 foi aberto para alunos de escolas secundárias, e somente era 

permitido ingressar na rede membros de alguma das instituições reconhecidas, hoje o 

Facebook tem como objetivo promover celebridades, bandas e negócios, como pode ser 

observado na sua página inicial www.facebook.com. 

 

Figura 01 – www.facebook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: www.facebook.com 
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8 www.facebook.com 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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 Um dos diferenciais do Facebook é a possibilidade do usuário poder criar aplicativos 

para o sistema, segundo Recuero (2009, p.171) o sistema pode ser considerado um dos mais 

privativos em relação a sites de outras redes. 

 Segundo detalhes fornecidos pelo web site Supletivo Digital 9 pode-se complementar a 

inclusão do Facebook através das seguintes informações: 
O Facebook, bastante respaldado por publicidade, ganhou um impulso significativo 
no ano passado. Desde que o site abriu para o público não estudante há oito meses, o 
número de membros duplicou para 24 milhões, de acordo com a empresa de 
pesquisa ComScore. Os usuários agora passam, em média, 14 minutos no site por 
acesso em relação aos oito minutos registrados no último mês de setembro, segundo 
o Hitwise, um serviço de medição de tráfego de rede. (SUPLETIVO DIGITAL, 
2009). 
 

 Através dessa expansão para qualquer tipo de usuário pode-se perceber o aumento de 

usuários com outros iteresses além, daqueles que freqüentavam as faculdades cadastradas. 

 

 

4.2 FLICKR 

 

Flickr é um aplicativo online de gerenciamento e compartilhamento de fotos e vídeos, 

o Yahoo, um dos maiores portais da internet é responsável pela sua criação. Segundo o site os 

criadores do aplicativo têm como principais objetivo disponibilizarem para sua rede de 

amigos, e pessoas do seu interesse, conteúdo que seja importante para ambas as partes. (Ver 

figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Disponível em http://www.supletivodigital.com/o‐que‐e‐facebook/ 



Figura 02 – Home Page Flickr 

 

 
 

Disponível em: www.flickr.com 

 

  Com base em dados fornecidos na home Page é possível ter idéia dos recursos que o 

flickr fornece para seus usuários, como enviar imagens e vídeos de qualquer software10 de 

gerenciamento de arquivos, seja por blog11, celular ou de seu desktop12 e o Flickr se 

responsabilizará em mostrar em todos os lugares possíveis, como no site, em feeds RSS13, 

através do e-mail ou publicando em blogs externos. 

Outra característica importante que o aplicativo permite é a vantagem das novas 

maneiras de poder organizar as fotos e vídeos, o Flickr acredita que com a evolução dos 

tempos e o surgimento das novas tecnologias digitais o acúmulo de imagens e vídeos que são 

feitos toda hora, criou-se a necessidade de uma melhor organização, o que antigamente um 

simples álbum dava conta de guardar as fotografias tiradas através dos rolos de filmes. 

                                                            
10 Software também é um produto e é desenvolvido pela Engenharia de software. 

11 Página pessoal atualizada com freqüência e disposta em ordem cronológica inversa (iniciando pelo post mais 
atual). 

12 Área de Trabalho do usuário, como se a tela ou ecrã do monitor de um computador pessoal. 

13 RSS permite aos usuários da internet se inscrever em sites que fornecem "feeds" RSS. Estes são tipicamente 
sites que mudam ou atualizam o seu conteúdo regularmente. Para isso, são utilizados Feeds RSS que recebem 
estas atualizações, desta maneira o utilizador pode permanecer informado de diversas atualizações em diversos 
sites sem precisar visitá-los um a um. 
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http://www.flickr.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feed


Hoje com a possibilidade de se fotografar e fazer vídeos de celular e câmeras digitais e 

outros dispositivos móveis surgiram à necessidade de organizar da melhor maneira possível.   

No Flickr seus amigos podem colaborar na organização e não somente postar 

comentários no seu conteúdo, bem como, é possível por notas e tags14, ou seja, a interação 

entre os usuários uns com os outros é algo que só a internet pode oferecer. 

Portanto, guardar suas imagens online, interagir com seus amigos através de 

comentários, o Flickr ainda dispõe de um blog para informar seus usuários sobre novas 

atualizações e novidades disponíveis. 

Através de uma breve observação no Flickr é possível traçar um perfil dos usuários, já 

que a grande maioria utiliza o aplicativo para mostrar fotografias amadoras ou profissionais. 

 

 

4.3 ORKUT 

 

O Orkut é um aplicativo online, uma comunidade cuja intenção é oferecer aos seus 

usuários uma vida social muito mais atrativa e estimulante para seus amigos e familiares. (Ver 

figura 3). 

Figura 03 – Home page do Orkut 

 

 
 

Disponível em: www.orkut.com 

                                                            
14 Tag pode referir-se a: * Tag (metadata) - palavra-chave (relevante) ou termo associado com uma informação. 
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Com base em informações da página inicial, o Orkut proporciona aos membros manter 

contato com seus amigos, conhecer novas pessoas, compartilhar vídeos, fotos e enviar 

mensagens, esses são alguns dos atrativos que vem oferecendo. Também é possível que os 

usuários criem comunidades relacionadas aos seus interesses e hobbies15, a partir daí fóruns 

para debates e trocas de idéias.  

Cada membro possui um perfil onde descreve suas características, ele pode escolher se 

todos os usuários poderão ver suas informações ou se apenas sua rede de amigos é que estará 

livre para ler seu perfil, a mesma coisa ocorre com os vídeos e fotos disponíveis somente terão 

acesso quem o usuário permitir, ou seja, são ferramentas para a privacidade de seus usuários 

que o Orkut vem investindo nos últimos tempos. 
 
Orkut: Inicialmente, um software denominado Orkut oferece as primeiras pistas para 
o desenvolvimento de nossa análise. Criado por Orkut Buyukokkten, ex-aluno da 
Universidade de Stantford e lançado pelo Google em janeiro de 2004, o software é 
uma espécie de conjunto de perfis de pessoas e suas comunidades. Desenvolvido 
com base na idéia de "software social" ali é possível cadastrar-se e colocar fotos e 
preferências pessoais, listar amigos e formar comunidades. O Orkut parece oferecer 
um prato cheio para uma visão das teorias das redes sociais. Mostrando os 
indivíduos enquanto perfis, é possível perceber suas conexões diretas (amigos) e 
indiretas (amigos dos amigos), bem como as organizações sob a forma de 
comunidades. (RECUERO, 2004. p.7). 

 
Com base na citação acima se pode concordar plenamente quando a autora diz que o 

Orkut é um prato cheio, é uma das redes sociais mais usadas de todo mundo, o Brasil é o país 

que tem o maior número de usuários.  

Segundo dados do site Orkut16 54,52% dos usuários do site são jovens entre dezoito e 

vinte e cinco anos de idade, seguindo de 13,79% usuários com vinte e seis e trinta anos de 

idade e 51,62% procuram amigos. A característica predominante do Orkut é que o aplicativo 

proporciona aos usuários encontrar amigos, contatos profissionais e parentes ou ainda pessoas 

com interesses em comum que podem ser identificadas por características no seu perfil social. 

Ao solicitar a “amizade” de outro membro, e ele concordando ambos passam a estar 

conectados pela rede social de amigos, onde têm acesso aos recados, fotos vídeos e troca de 

scraps17. 

 
15 Passatempo, mania ou o termo inglês hobby são denominações dadas a uma atividade de entretenimento livre 
que indivíduos desenvolvem sozinhos 

16  Disponível em http://www.orkut.com.br/Main#MembersAll.aspx 

17Scraps são mensagens enviadas para scrapbooks, que são a página de recados dos usuários do Orkut. 

http://www.orkut.com.br/Main#MembersAll.aspx
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4.4 TWITTER 

 

  O Twitter18 surgiu como uma ferramenta para postagens de curta mensagem, entre 

usuários, na rede desde 2006, o twitter funciona através de várias redes e dispositivos segundo 

dados do próprio site www.twitter.com. 

É constituído enquanto microblogging porque permite que sejam escritos pequenos 
textos de até 140 caracteres, a partir da pergunta “O que você está fazendo?”. O 
Twitter é estruturado com seguidores e pessoas a seguir, onde cada twitter pode 
escolher quem deseja seguir e ser seguido por outros. Há também a possibilidade de 
enviar mensagens em modo privado para outros usuários. (RECUERO, 2009, 
p.173). 

 Segundo as acepções de Recuero (2009) o Twitter é um meio de comunicação para 

mensagens rápidas, e a partir de experiências pessoais, as pessoas postam atividades que estão 

realizando no momento.  

 O Twitter ainda oferece a possibilidade de cada usuário personalizar sua página 

pessoal como deseja, inserindo informações sobre sua vida, modificando o plano de fundo por 

imagens de sua preferência. “O Twitter ainda é pouco usado no Brasil. De acordo com dados 

do Ibope/Net Ratings, estima-se que o sistema tenha tido apenas um milhão de usuários no 

país em 2008, dos quais apenas 140 mil seriam recorrentes.” (RECUERO, 2009, p.173).  

 É possível relacionar a falta de interesse dos usuários no Twitter pela falta de 

informação dos mesmos, e por não haver tanta exposição dos usuários como outras mídias 

sociais como Orkut e My  Space. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 www.twitter.com 



Figura 04 – Home Page do Twitter 

 

 

Disponível em: www.twitter.com 

 O Twitter ainda pode estimular o lado emocional, que levará milhares de pessoas a 

acessá-lo.  

O Twitter é um recurso de comunicação que deve ser usado amplamente e que pode, 
como tem mostrado alguns casos (a repressão no Irã), ser utilizado para o bem. 
Fundamentalmente, promove relacionamentos, ajuda na mobilização ou mesmo 
permite que pessoas troquem mensagens de afeto, amizade ou combatam sua solidão 
compartilhando suas emoções com outras pessoas. (BUENO, 2009, p.1). 
 

  A partir dessas perspectivas do Blog19 do Bueno pode-se compreender que o Twitter, 

tem também um lado social amplo, onde se procura também mobilizar-se em beneficio de 

uma causa, ou para relacionar-se com outras pessoas, sejam elas conhecidas ou não. 

 

4.5 YOUTUBE 

 

Segundo informações do próprio site, o Youtube20 teve sua fundação em fevereiro de 

2005, tornando-se líder na maneira de divulgar e compartilhar seus vídeos no mundo todo, 

através dos dispositivos móveis, blogs e e-mail. 

 

 
                                                            
19 Disponível em http://www.blogdowilson.com.br/ler_mens.asp?m=196&PN=1&i=25 

20 Disponível em http://www.youtube.com/t/about. 
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Figura 05 – Home page do Youtube 
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Disponível em: www.youtube.com 

 

 Como mostra a home Page todos os internautas que acessarem o Youtube têm acesso 

aos vídeos mais recentes na página inicial do aplicativo, sendo de fácil acesso encontrar 

conteúdos sobre: hobbies e interesses.   

Neste site, as pessoas capturam momentos especiais e interessantes e disponibilizam 

para os outros usuários e segundo o Youtube essa ação é a radiodifusão de amanhã.  

 Ressalta-se que o Youtube foi fundado com recursos da Sequoia Capital21 em 

novembro de dois mil e cinco, e um mês depois ele foi lançado oficialmente, sendo que Chad 

Hurley e Steve Chen foram os primeiros a integrar a equipe administrativa e nesse tempo o 

site fez muito sucesso, atraindo a atenção de um grande portal da internet o Google que em 

novembro de 2006 comprou o Youtube, segundo descrição da empresa no 

www.youtube.com/about. 

O perfil de usuários do youtube é formado por pessoas com interesse em divulgar 

vídeos musicais, produções caseiras ou profissionais,  buscando difundir idéias, conceitos e 

informação para outras pessoas membros ou não do Youtube. 

Ainda existem outras redes onde a campanha circula, porém essas são as redes que 

estão em foco no momento. 

 
 

21  Sequoia Capital prevê financiamento de capital de risco para fundadores que querem transformar idéias 
empresariais em empresas. 

http://www.youtube.com/
http://64.233.163.132/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.sequoiacap.com/&prev=/search%3Fq%3Dsequoia%2Bcapital%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26hs%3Djhb&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhixzR0l9XhV3p4c2qmS1I_jTNqJbA
http://64.233.163.132/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.sequoiacap.com/ideas/&prev=/search%3Fq%3Dsequoia%2Bcapital%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26hs%3Djhb&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhgmgzWKUAP-85iIaxlmd8Ho3a0Xw
http://64.233.163.132/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.sequoiacap.com/ideas/&prev=/search%3Fq%3Dsequoia%2Bcapital%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26hs%3Djhb&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhgmgzWKUAP-85iIaxlmd8Ho3a0Xw
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5 A PEDIGREE NAS REDES SOCIAIS 

5.1 A EMPRESA 

 

  Segundo dados do Blog Mundo das Marcas22 a Pedigree é uma empresa famosa 

mundialmente na produção de rações para cães e gatos inicia sua história no ano de 1935, 

sendo o americano Forrest Mars seu fundador, que adquiriu uma empresa que fabricava 

alimentos para animais de estimação. A empresa foi reestruturada e começou a chamar-se 

Chappie, anos depois tornou a mudar de nome passando para Chum, e também começou a 

comercializar alimentos com sabores diferenciados. 

 Em 1964 a empresa realizou mais um relançamento de marca, enfim surge a Pedigree, 

como Pedigree Chum. No Brasil a empresa começou a operar no ano de 1989 e década de 90, 

sendo conhecida apenas pelo nome Pedigree, e pelo slogan que já era conhecido no mundo 

todo “Cachorro é Tudo de Bom”. A partir de 1995 a Pedigree traz para o mercado, uma 

variada linha de produtos, para todos os tipos de cães, e com objetivos diferentes, sendo 

alguns exemplos: a) Pedigree Marrobone, um biscoito com recheio de tutano cujo objetivo é 

fortalecer os dentes dos cães; b) Pedigree Junior, feito para filhotes obterem uma melhor 

absorção de vitaminas e para facilitar a digestão. 

 O maior objetivo da empresa é que todos os cães sejam felizes e bem nutridos, sendo 

que produtos de higiene foram desenvolvidos para auxiliar na saúde bucal do animal.  Todas 

as receitas dos produtos são desenvolvidas com  cuidado, primando sempre pela qualidade. A 

Pedigree utiliza os serviços do Centro de Pesquisas Waltham23 que é referência para 

criadores, veterinários e cientistas. A Mars Incorporated24, responsável pela Pedigree, conta 

com um faturamento anual em torno de 3 bilhões de dólares. Tem um quadro de 

colaboradores de cinqüenta mil funcionários espalhados em todas as fábricas pelo mundo. A 

marca Pedigree através do seu intenso trabalho em beneficio do bem estar do cão, ganhou 

reconhecimento mundial. Somente na Inglaterra existem em torno de 4.7 milhões de cães 

alimentando-se com Pedigree inclusive os cães da Família Real da raça Corgis, segundo 

dados do site mundo das marcas. 

 
22  Disponível em http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/pedigree-comida-pra-cachorro.html. 

23 O Centro de Waltham Pet Nutrition ® é o núcleo das atividades de investigação, onde se trabalha com cães, 
gatos, pássaros, peixes e cavalos. 

24 Mars, Incorporated é uma fabricante mundial de doces, rações para animais e outros produtos alimentícios. 
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 A Pedigree preocupa-se com os cães abandonados e lançou inicialmente na TV a 

Campanha Adotar é tudo de bom, buscando incentivar as pessoas a adotarem um cão. A partir 

da TV outros formatos de mídia foram usados. Procurando a interação das pessoas com os 

cães abandonados a Pedigree usou as redes de relacionamento para divulgar esses cães, 

abaixo é possível conhecer mais detalhadamente como funciona a campanha. 

 

  

5.2 A IMAGEM DAS ORGANIZAÇÕES NAS REDES SOCIAIS 

 

 É possível notar que cada vez mais as organizações estão atualizando seu conteúdo 

constantemente, através de redes sociais e comunidades para falar de seus serviços e produtos. 

 A era da internet tem exigido cada vez mais das empresas, a relação internet versus 

público, versus organização tem aberto novas oportunidades de negócios. 

A imagem e a reputação das organizações constituem-se em ativos intangíveis de 
grande valor e precisam ser constantemente monitoradas. Isso significa que elas não 
podem ser deixadas “ao deus dará” porque as redes costumam ser muito sensíveis 
notadamente em momentos de crise. Imagem e reputação devem seguir o exemplo 
dos botecos bem sucedidos: estar o tempo todo sob o olhar do dono. (BUENO, 
2009) 

 Através dessa reflexão de Bueno é possível considerar que as organizações estão 

situando-se em um novo ambiente, o virtual, seu endereço físico já não basta para dar cara aos 

negócios, uma nova característica vem sendo agregada as organizações, e geralmente clientes 

e simpatizantes dessas organizações buscam informar-se através da internet.  

 
As empresas, no entanto, não precisam ver as mídias sociais como um safári 
perigoso. Precisam apenas se preparar e falar de igual para igual com os 
consumidores. “Usar as ferramentas é fácil, mas o grande desafio é olhar para dentro 
da empresa”, ressalta Marcelo Tripoli. “A empresa tem que ser real e se preparar 
para uma realidade diferente. Ela tem que se portar como uma pessoa comum”, 
argumenta Petrucci. (MELLO, 2009). 

 Pode-se inferir com Mello (2009) que trabalhar a imagem da organização somente 

uma vez na rede não basta, deve-se estar sempre atento aquilo que acontece ao redor, mesmo 

no ambiente virtual. O público esta cada vez mais crítico, e comentário desgostosos são cada 

vez mais comum, a empresa deve estar preparada para um realidade bem diferente, o diálogo 

é o caminho mais apropriado para evitar que a organização faça partes dos comentários 
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críticos que o público faz. Ainda assim após o diálogo é preciso estar atento ao conteúdo 

gerado nas redes sociais. 

Portais e sites como o Orkut, Twitter, Blogs, Facebook, Linkedin, ferramentas de 
comunicação como o MSN e Skype estão sendo adotados, o que do ponto de vista 
de Marketing Virtual pode ser muito interessante, desde que bem administrado, 
afinal pode gerar mais visibilidade para sua empresa. (INFONOVA, 2009) 

 O site Infonova25, também aborda a administração do conteúdo virtual das 

organizações, assim como Bueno, o site enfatiza a atenção dos responsáveis pelo conteúdo na 

rede, caso bem administrado o perfil da organização poderá render bons frutos futuramente, e 

estará sempre com uma imagem positiva perante seu público. 

 Dedicar atenção total, dar suporte ao perfil da organização em redes e sites é muito 

importante para que a mesma não caia na crítica do público, criando uma imagem negativa 

perante consumidores, a atualização do conteúdo deve ser constante.  

 Segundo o site Mundo do Marketing 26 as redes sociais ainda não estão sendo 

utilizadas com o objetivo de relacionamento com o cliente, as redes têm sido aproveitadas 

para promoções de vendas, em uma pesquisa realizada pelo site Mundo do Marketing, onde 

67 executivos, de 48 empresas foram consultados, desses apenas 21% afirmam se relacionar 

com os clientes. 

 Quadro de referência utilizado por Neto (2009) no web site Mundo do Marketing para 

expor qual rede social é mais utilizada pelas organizações. 

 

 

 

 

 

 

 
25  Diponível em http://www.infonova.com.br/detalhe.asp?f=artigos_destaques_detalhe.asp&id=178 
 

26 www.mundodomarketing.com.br 

http://www.infonova.com.br/detalhe.asp?f=artigos_destaques_detalhe.asp&id=178


Figura 06 – www.mundodomarketing.com.br 

 Redes Sociais onde marcam presença: 

 

Disponível em: www.mundodomarketing.com.br 

 Segundo dados pode-se perceber que o e-mail ainda é a maneira mais utilizada para 

entrar em contato com o consumidor, logo após tem-se o MSN27 e o SMS28. Como rede 

social a mais utilizada é o Linkedin29, que tem foco o relacionamento profissional. 

                                                           

 É possível relacionar a falta de organizações participando das redes sociais como cita 

Neto com a seguinte afirmação de Mello. 

Quando o assunto é como as empresas e as agências digitais e tradicionais estão 
preparadas para esta realidade, a resposta dos debatedores é uma só: este assunto é 
polêmico, já que há poucas empresas e agências prontas para encarar este desafio e a 
grande maioria não faz idéia de como se posicionar neste meio, ou, pior, posiciona-
se mal. (MELLO, 2009). 

 É possível concordar com Mello na sua crítica em relação às organizações que ainda 

não estão preparadas para entrar nas redes sociais, trocar e receber idéias, sugestões e criticas 

do público, é preferível ficar de fora a posicionar-se de maneira errônea perante os usuários. 

 

 

 
27 A Rede Microsoft de Serviços, ou mensageiro instantâneo de comunicação virtual 

28 Mensagens enviadas via celular, ou pela internet para telefones celulares. 

29 LinkedIn é uma rede de negócios fundada em Dezembro de 2002. 
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6 CAMPANHA ADOTAR É TUDO DE BOM  

 

         A campanha que foi sucesso mundial lançada pela Pedigree, primeiramente no mercado 

australiano e americano no ano de 2005, chamada de The Pedigree Adoption Drive, em que o 

principal objetivo era promover a adoção dos cães abandonados de maneira consciente e 

responsável. Algumas ONGs30 foram escolhidas para que pudessem abrigar os cães e estes 

ficavam sob responsabilidade da ONG enquanto aguardavam pelo seu novo lar. 

A Pedigree pensando em ajudar os cães de todo mundo criou uma campanha visando 

“divulgá-los” para adoção através de mídias como TV, internet e redes de relacionamento 

como Orkut, My Space, Youtube e Flickr. 

Funcionou assim: todo produto da Pedigree que for vendido, a empresa se 

compromete em doar uma porcentagem  para a campanha e ONGs parceiras, sendo o objetivo 

da empresa que até outubro de dois mil e nove seja arrecadado  cerca de um milhão de reais  

em beneficio dos cães de rua do Brasil. Esse comprometimento da empresa é fundamental 

pois através de uma simples ação  de facilitar a adoção através das mídias onde a campanha 

tem veiculado as ruas estão perdendo alguns dos milhares de cães abandonados que existem 

no país. 

Segundo dados do site Adotar é Tudo de Bom só em propostas de adoção foram 

recebidas cerca de 3.192, e até o mês de junho de 2009, ao todo 7403 cães já foram adotados 

oficialmente por alguma família, desde novembro de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Sigla de organizações não governamentais. 



 Figura 07 – Home page da Campanha Adotar é tudo de bom 

 

 
 

Disponível em: www.adotaretudodebom.com.br 

 

O site disponibiliza uma ferramenta interativa para o usuário fazer um breve teste se é 

um futuro dono em potencial, caso o resultado for positivo e a pessoa realmente possuir o 

interesse na adoção basta que ele acesse a seção Abrace a Causa e escolha seu novo amigo, o 

site analisará seu pedido e em breve entrará em contato. 

E existem outras opções para quem no momento não pode adotar um cão, mas 

realmente tem interesse pela causa gostaria de ajudar, a Pedigree disponibilizou outros meios 

para que realmente os cães encontrem lares, através da aquisição dos produtos onde uma 

porcentagem é destinada para a causa, sendo possível, pelo site da campanha adquirir uma 

camiseta onde toda a renda da venda é destinada para o projeto. Para as pessoas que não 

adquirirem produtos, ou a camiseta, é possível colaborar na divulgação através dos Gifs31 

Virtuais disponíveis no site, que são: wallpapers32, e-cards33, screensavers34 e emoticons35. 

                                                            
31 É um formato de imagem de mapa de bits muito usado na world wide web, quer para imagens fixas, quer para 
animações. 

32 Wallpaper ou papel de parede é uma imagem (de qualquer natureza, desenhos, fotografias ou imagens digitais) 
que tem por função ilustrar e personalizar a tela de computadores e celulares.  

33  Um e-card é semelhante a um cartão, com a principal diferença é que ele é criado utilizando meios digitais em 
vez de papel. 

34  Descanso de tela conhecido no Brasil como Protetor de tela. 

35  Forma de comunicação paralingüística é uma seqüência de caracteres tipográficos. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celular
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 A Pedigree percebendo a necessidade de interação e mobilização das pessoas em 

beneficio de uma causa social realizou esta ação em parceria com os portais, agregando 

velocidade, conteúdo e comunicação com os interessados em adotar um cão.  

Personalidades como Pilotos de Fórmula 1, e um músico, apóiam a causa cedendo sua 

imagem para aparecer no web site sendo uma forma da Pedigree dar credibilidade a sua 

campanha. 

 Já nas redes sociais a campanha Adotar é tudo de bom praticou as seguintes ações: 

  No Twitter que tem sido veiculada desde primeiro de abril de 2009, tem servido como 

uma mídia de suporte as ações da organização, o Twitter da campanha conta com um total de 

2.503 seguidores, no mês de setembro de 2009, que recebem as atualizações e informações 

sobre novidades da campanha, como: novas adoções, ONG´s parceiras, fotos novas em outras 

redes sociais e novas campanhas. 

 

Figura – 08 Profile do Twitter Adotar é Tudo de Bom 

 

Disponível em: http://twitter.com/Adotaretudodbom 

 

 Fornecendo dados sempre atualizados sobre o número de cães adotados pela 

campanha, para seus seguidores a Pedigree preocupa-se em estar sempre informando aos 

usuários sobre as novas ONG´s cadastradas. O Twitter é a ferramenta que vem divulgando a 

nova campanha que funciona da seguinte maneira: para cada embalagem de Pedigree doada, a 
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pessoa ganha um ingresso para o cinema e na hora contribui para que um prato de ração seja 

doado para um cão. 

 Basta entregar a embalagem vazia de Pedigree na bilheteria do cinema, (por enquanto 

a promoção é realizada no estado de São Paulo). 

 Já Youtube tem sido um canal direto para exibições dos vídeos dos cães que estão 

disponíveis para adoção. Contando com 19 vídeos de cães e campanhas do Brasil e Estados 

Unidos, o Youtube tem feito um papel importante, auxiliando na divulgação da campanha, e 

seus objetivos. 

 No mês de agosto essa mídia social foi utilizada para uma promoção onde a Pedigree 

promoveu um vídeo novo para 100 mil visualizações fossem atingidas em uma semana, essa 

meta foi atingida rapidamente, e no período de 6 dias o vídeo foi visto mais de cem mil vezes. 

Muitas pessoas participaram ajudando a divulgar o link do vídeo para que muitas pessoas 

pudessem olhá-lo, e assim ajudar os cães. 

 

Figura – 09 Página do Youtube profile Adotar é Tudo de bom 

 

 
 

Disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=2DR6XqBKkSM 

 

 O Flickr da campanha Adotar é Tudo de Bom é utilizado para expor fotos de cães. As 

fotos são postadas pelos membros que fazem parte do grupo. Existe um fórum para 

compartilhar idéias, expor os cães para adoção, e discutir outros assuntos relacionados aos 

cães. 
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 O Facebook e o Orkut funcionam quase que da mesma forma para divulgar a 

campanha, as duas redes sociais possuem espaço para postagens de mensagens, vídeos e fotos 

dos seguidores. O Orkut no inicio da campanha Adotar é Tudo de Bom era responsável por 

um cão, o Lord, na qual o portal Google responsável pela administração do Orkut fechou uma 

parceria com a Pedigree para arrumar um lar para esse cão, e administrar seu perfil no Orkut, 

respondendo a pedidos de adoção. 
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6.1 ANÁLISE 

 

 A Pedigree empresa fabricante de rações e produtos para higiene canina percebendo a 

necessidade de milhares de cães de rua, em encontrar um lar, pensou em uma campanha que 

pudesse estimular a adoção de animais abandonados, para alcançar esse objetivo usou as redes 

sociais, ferramentas de interação e comunicação entre usuários com diferentes objetivos. 

 A Pedigree proporcionou várias formas para que os usuários pudessem adotar um cão. 

Através das ONG’s que são parceiras que abrigam os animais que são encontrados nas ruas, 

pelo web site que faz um breve teste questionando a pessoa que pretende adotar, sobre seus 

hábitos cotidianos, se reside em casa ou apartamento, entre outras. Também foi possível 

adotar os cães que eram destinados aos portais da internet como Yahoo, Google e MSN, esses 

cães foram expostos nas redes sociais, e recebiam pedidos de adoção de pessoas do Brasil 

todo diretamente no seu perfil. 

 A campanha Adotar é Tudo de Bom que teve seu inicio no mercado australiano, com a 

chamada  The Pedigree Adoption Drive36,  pode transmitir a imagem organizacional que a 

empresa Pedigree traduz, umas das metáforas que podem ser associadas a Pedigree, são as 

organizações vistas como cérebros, segundo Morgan (1996) essa metáfora deve-se em 

conseqüência da organização promover a capacidade de inteligência organizacional. 

    Morgan (1996) diz que muitos administradores acreditam que as organizações 

necessitam de um cérebro ou algo semelhante, como: grupos de planejamento, reflexão, 

unidades de pesquisa e tomadas de decisão. É possivel associar esta metáfora a Pedigree em 

sua campanha Adotar e tudo de bom, pois seu desenvolvimento foi de responsabilidade de um 

grupo que planejou toda campanha e suas ações que contribuiram para doações em benefício 

dos cães abandonados, mobilizando muitas pessoas para promover a campanha em seus blogs 

e perfis nas redes. 

 A metáfora da cultura também pode ser associada a Pedigree, a cultura vai mais além 

do lado empresarial, estando presente no lado mais humano da organização pois envolve 

valores, mitos e crenças, pode-se pereber valores de preservação, compaixão e amor pelos 

 
36  Adotar é tudo de bom. 
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animais, da empresa e das pessoas que cercam a empresa, todos expostos através da 

campanha. 

 Através dessa imagem organizacional que a Pedigree possui perante seu público 

interno e externo foi possível persuadir clientes e telespectadores a favor da campanha e da 

empresa, como resultado inúmeros blogs, postagens e twittadas a favor da campanha, e 

muitos elogios para a Pedigree. O marketing na internet possibilitou ampliar ainda mais os 

horizontes da campanha, através do comercial exibido na TV, as pessoas puderam ter idéia do 

que se tratava a campanha, e partir para o web site que fornecia maiores detalhes sobre a 

campanha.  

 A TV serviu como meio para atingir vários públicos e lugares, e também como 

promotora do web site, neste caso o web site auxiliou a Pedigree em uma estratégia de 

marketing da empresa, tanto o marketing social como o marketing voltado para vendas. A 

comunicação mediada por computador, serviu para propor aos usuários das redes sociais onde 

a campanha estava inserida a possibilidade de adotar um cão. 

 Com um investimento forte da campanha em redes  sociais, a Pedigree buscou utilizar 

as mais novas formas de interação social, como resultado houve uma mobilização geral na 

internet, como resultado houve vários usuários utilizando seus perfis para postar fotos de cães 

que estavam disponíveis para serem adotados no Orkut, Flickr, Youtube ou Twitter. 

 Com números muito significantes a Pedigree foi bem sucedida na sua campanha, 

através de divulgação pela internet desde novembro de 2008, até outubro de 2009 

aconteceram  6.701 adoções, segundo dados do site www.adotaretudodebom.com.br. Mais de 

cem mil pratos de ração foram doados em apenas uma semana, quando um vídeo promocional 

foi postado no Youtube, e cada visualização foi revertida em um prato de ração. 

 As redes sociais serviram como foco da Pedigree, por serem meios onde o público cria 

seu próprio conteúdo e acima de tudo difunde idéias entre os membros, de forma fácil e 

rápida. 

 A Pedigree buscando modificar um comportamento das pessoas, em apenas comprar 

cães, buscou estimular a adoção dos cães abandonados, segundo Dias (2007) a empresa que 

utiliza o Marketing Social busca posicionar seu produto no mercado, aliando uma causa 

importante a imagem da empresa. Em cada produto Pedigree vendido uma parte do dinheiro 

arrecadado é revertido para a campanha. O público é o responsável pela mudança, pois é 

estimulado a interagir, e a empresa constrói uma relação com todos. 

http://www.adotaretudodebom.com.br/
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 Ferramentas de promoção como: propaganda, relações públicas e marketing direto 

foram utilizadas para dar suporte a campanha, a parte de relações públicas pode ter sido 

fundamental para o sucesso da campanha, pois trabalhou o contato com o público nas redes 

sociais, o marketing direto aliado ao marketing social da empresa possibilitou ao público 

adquir a camiseta, revertendo toda verba em beneficio da campanha sem precisar sair de casa, 

a compra era feita pelo web site, o pagamento realizado através de cartão de crédito, e a 

entrega feita em domicilio.  

 Foi possivel presenciar uma grande aceitação por parte dos internautas que 

participaram dando sua contribuição tanto na adoção como na divulgação através dos blogs, e 

perfis das redes sociais, esse trabalho da Pedigree foi bem estretuturado e planejado, pois a 

empresa não deixou espaços em branco na sua campanha, diariamente ela mantem os usuários 

das redes onde mantém os perfis da campanha informados sobre as adoções que foram 

realizadas, novas ações de adoção junto aos parceiros e ONG’s cadastradas. 

 Porém acredito que todos os meios onde a campanha veiculou deveriam ser mais 

atualizados, tanto como o web site e o Twitter, o portal MSN foi pouco utilizado, e o Flickr 

pelo que foi possivel perceber, acabou sendo abandonado. Mas são detalhes que podem ser 

melhorados se a campanha permanecer em 2010. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente Trabalho de Final de Graduação apresentou a descrição da campanha 

Adotar é tudo de bom, da empresa Pedigree, fabricante de rações para cães. 

 Além disto, propiciou o aprofundamento acerca da temática escolhida para o estudo, 

no caso as redes sociais. 

 Tendo em vista que o presente estudo enfatizou a importância social e empresarial do 

uso das ferramentas multimídias de comunicação, seus recursos e possibilidades de utilização, 

descreveu as redes mais utilizadas para promover a campanha, e traçou um breve perfil sobre 

a imagem organizacional da Pedigree. 

 Buscou-se conhecer mais sobre o marketing virtual e as infinitas possibilidades que ele 

tem oferecido aos usuários, e se utilizado corretamente pelas organizações pode ser uma 

ferramenta forte para agregação de valor a marca, aumento de vendas e simpatia do público 

pela empresa.  

 Entende-se que a Pedigree ao lançar uma campanha como Adotar é Tudo de Bom, 

teve um papel fundamental para a sociedade, pensar em uma ação para o desenvolvimento de 

uma causa, no caso a população de cães de rua abandonados, contribui para a imagem da 

Pedigree, para os cães que são redirecionados para ONG´s e melhoram seu padrão de vida, e 

para a sociedade. 

  Por fim, entende-se como fundamental que a exploração das redes e outras 

ferramentas de comunicação e interação online, venham a ser utilizadas cada vez mais por 

empresas que visam beneficiar uma causa, ou para aquelas que têm como objetivo somente o 

aumento das vendas, mas é necessário que o público, tenha toda atenção por parte da empresa, 

caso contrário, com a velocidade da informação, qualquer comentário critico pode contribuir 

para denegrir a imagem da empresa para outras pessoas.  

 É necessário que futuros estudos venham a acontecer na área da comunicação virtual, 

mais especificamente nas redes sociais, visto que ações criativas devem estar presentes nas 

redes e beneficiando milhares de outras causas, assim como a Pedigree beneficiou os cães. 
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