
  

Universidade   de   Brasília   -   UnB   

Faculdade   de   Comunicação   -   FAC   

Departamento   de   Comunicação   Organizacional     

  

  

  

  

Daniela   Moreira   Gomes   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QUANTO   VALE   UM   AMIGO?   

Uma   cartilha   sobre   a   adoção   de   animais   

  

  

  

  

  

  

  

  

Brasília   

2021   

1   
  



DANIELA   MOREIRA   GOMES   

  

  

  

  

  

QUANTO   VALE   UM   AMIGO?   

Uma   cartilha   sobre   a   adoção   de   animais    

  

  

  

  

  

  

Memorial  do  produto  Quanto  vale  um  amigo?  -  Uma           

cartilha  sobre  a  adoção  de  animais.  Trabalho  de          

conclusão  de  curso  apresentado  à  Universidade  de         

Brasília  como  requisito  parcial  para  a  obtenção  do  título           

de   bacharel   em   Comunicação   Organizacional.   

  

Orientadora:   Profª.   Drª.   Elen   Cristina   Geraldes     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Brasília     

2021   

  

2   
  



BANCA   EXAMINADORA     

  

  

___________________________________________________________________________   

Profª.   Drª.   Elen   Cristina   Geraldes     

Orientadora     

  

___________________________________________________________________________   

Profª.   Drª.   Vanessa   Negrini   (Membro)   

Examinadora     

  

___________________________________________________________________________   

Profª.   Drª.   Erika   Bauer   (Membro)   

Examinadora     

  

___________________________________________________________________________   

Paulo   Mesquita   (Suplente)   

Examinador   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3   
  



  

AGRADECIMENTOS     

  

Primeiramente,  eu  dedico  e  agradeço  este  trabalho  a  Deus,  que  foi  o  meu  principal                

mentor  e  dono  de  toda  luz  que  me  iluminou  durante  a  minha  graduação.  Agradeço  a  Maria,                  

que   escutou   a   minha   oração   e   reservou   esta   vaga   a   mim   quando   supliquei   por   ela.     

Agradeço  à  minha  mãe,  Eulina  Moreira  Gomes,  que  acompanhou  toda  a  minha             

jornada  e  esteve  sempre  ao  meu  lado,  abdicando  de  noites  de  sono  e  descanso,  para  sempre                  

me  ver  chegar  em  casa  em  proteção.  Agradeço  ao  meu  pai,  Daniel  Gomes,  que  foi  o  grande                   

merecedor  de  ter  uma  filha  com  graduação  em  uma  universidade  federal,  uma  não,  duas                

filhas.   Se   não   fosse   a   sorte   dele,   talvez   eu   não   estivesse   escrevendo   isso.     

Agradeço  à  minha  amiga,  irmã  e  fiel  escudeira,  Thayná  Moreira  Gomes  Marra,  por               

ser  a  minha  grande  luz  e  me  fazer  acreditar  que  esse  sonho  era  possível.  Por  ser  a  responsável                    

em  me  presentear  com  a  maior  inspiração  deste  trabalho,  minha  cachorra,  Maria  Flor  ( in                

memorian ).     

Agradeço  à  minha  doce  Maria  Flor,  por  ter  feito  manifestar  em  mim  o  mais  puro  e                  

nobre  amor  que  eu  pude  ser  capaz  de  sentir.  Por  ter  colorido  nosso  lar,  compartilhado  a  sua                   

companhia   com   a   gente   e   ter   nos   dado   muitos   lambeijos   em   momentos   difíceis.     

A  você,  minha  Maria  Flor,  eu  emano  todo  o  meu  amor!  Espero  que  esteja                

descansando   em   uma   cama   quentinha   no   céu   dos   cachorros.     

Agradeço  às  minhas  professoras,  Elen  Cristina  Geraldes  e  Vanessa  Negrini,  por             

cumprirem  a  sua  missão  com  tanto  amor  e  profissionalismo.  Agradeço  à  professora  Elen  por                

ter   aceitado   o   meu   convite   de   orientação,   por   toda   dedicação   e   paciência   comigo.     

E,  por  último,  agradeço  as  minhas  amigas  por  todo  apoio,  ao  meu  sobrinho  Vitor                

Gomes  Marra,  que  chegou  para  clarear  a  minha  vida,  e  à  minha  nova  cachorrinha,  Dolly                 

Efigênia.     

  

  

  

  

  

  

  

  

4   
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5   
  



“Um   dia,   você   vai   se   lembrar   dele   e   um   sorriso   surgirá   em   seus   lábios   antes   de   uma   lágrima   

aparecer   em   seus   olhos”.    -   Joe   Biden   

RESUMO   

  

  
Este  memorial  descreve  e  analisa  a  criação  da  cartilha  “Quanto  vale  um  amigo?”,  cujo  objetivo  é  defender  a                    
adoção  de  animais  de  estimação,  em  vez  de  sua  comercialização.  As  justificativas  para  a  realização  do  produto                   
são  três:  a  relevância  social,  visto  que  milhões  de  animais  encontram-se  nas  ruas,  sofrendo  com  privações  como                   
a  alimentação  inadequada,  a  exposição  a  fatores  ambientais,  riscos  de  atropelamento  e  de  violência;  além  da                  
falta  de  amor  e  de  carinho,  enquanto  o  comércio  de  animais  de  estimação  “vende”  animais  com   pedigree ;  a                    
minha  relação  com  o  tema,  aprofundada  por  uma  experiência  de  adoção;  e,  finalmente,  a  dimensão  profissional,                  
já  que  uma  cartilha  é  um  produto  que  pode  ser  produzido  e  distribuído  de  modo  remoto  durante  a  pandemia  de                      
covid-19.  Como  inspiração  e  fundamentação  para  o  desenvolvimento  do  produto,  estão  o  conceito  de  especismo,                 
a  relação  entre  comunicação  e  mobilização  pública,  o  modelo  de  cartilha  e,  metodologicamente,  a  revisão                 
bibliográfica.  As  escolhas  visuais  para  a  produção  do  guia  priorizaram  os  tons  pastéis  e  uma  tipografia  leve  e                    
chamativa,   a   fim   de   contemplar   um   público-alvo   extenso.   
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ABSTRACT     

  
This  memorial  describes  and  analyzes  the  creation  of  the  booklet  “How  much  is  a  friend  worth?”,  in  order  to                     
defend  the  adoption  of  pets,  instead  of  their  commercialization.  There  are  three  reasons  to  elaborate  the  product:                   
social  relevance,  since  millions  of  animals  are  on  the  streets,  suffering  from  deprivations  such  as  inadequate                  
food,  exposure  to  environmental  factors,  risks  of  being  run  over  and  of  violence;  In  addition,  the  lack  of  love                     
and  affection,  while  the  pet  trade  “sells”  the  pedigree  animals;  my  relationship  with  the  theme  is  deepened  by                    
an  experience  of  adoption;  and,  finally,  the  professional  dimension,  because  a  booklet  is  a  product  that  can  be                    
produced  and  distributed  remotely  during  the  covid-19  pandemic.  As  inspirations  and  justification  for  the                
development  of  the  product,  there  are  the  concept  of  speciesism,  the  relationship  between  communication  and                 
public  mobilization,  the  booklet  model  and,  methodologically,  the  bibliographic  review.  The  visual  choices  for                
the  production  of  the  guide  gave  priority  to  pastel  tones  and  a  light  and  striking  typography,  in  order  to                     
contemplate   an   extensive   target   audience.   
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INTRODUÇÃO     

  

O  tema  deste  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  é  a  criação  de  uma  cartilha  sobre                 

adoção   de   animais.   

No  Brasil,  o  movimento  de  adoção  de  animais  foi  iniciado  no  século  XIX  na  cidade                 

de  São  Paulo.  A  primeira  ONG  fundada  em  prol  desse  movimento  foi  a  União  Internacional                 

Protetora  dos  Animais  -  Uipa,  em  1895.  Como  o  próprio  nome  já  diz,  a  Uipa  é  uma                   

organização  não  governamental,  ou  seja,  não  é  mantida  por  repasses  do  governo  e  sim  por                 

doações  e  financiamento  privado.  O  trabalho  da  Uipa  e  de  outras  organizações  e  movimentos                

que  foram  se  formando  a  favor  da  adoção  foi  auxiliado  pelo  surgimento  de  uma  legislação                 

protecionista.   

A  primeira  lei  no  Brasil  contra  os  maus-tratos  aos  animais  foi  o  decreto  de  16.590  de                  

1924,  que  proibiu  a  corrida  de  touros,  novilhas,  brigas  de  galos,  aves  e  outros  atos  de                  

crueldade.  (ÂMBITO  JURÍDICO,  2014).  Um  forte  reforço  à  legislação  protecionista  no  país              

veio  com  o   Decreto  nº  24.645,  de  10  de  julho  de  1934 .   assinado  pelo  presidente  Getúlio                  

Vargas,  que  visava  à  proteção  dos  animais,  detalhava  minuciosamente  o  que  poderia  ser               

considerado  como  ato  de  crueldade  ou  abuso  e  condenava  o  abandono  de  animais  doentes,                

mutilados  ou  extenuados.  Posteriormente,  vários  decretos  foram  se  sucedendo,  de  modo  que  a               

legislação  protecionista,  embora  nem  sempre  colocada  em  prática,  esteve  na  pauta  de              

variados   governos.   

Mais  tarde,  a  Constituição  do  Brasil  de  1988  dispôs,  no  artigo  225,  de  uma  lei  que                  

reconhecia   a   proteção   animal:   

  
Art.  225  -  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  bem  de               

uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  poder                

público  e  à  coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e                

futuras   gerações.   

  

§   1º   –   Para   assegurar   a   efetividade   desse   direito,   incumbe   ao   poder   público:   (…)   

  

VII  –  proteger  a  fauna  e  a  flora,  vedadas,  na  forma  da  lei,  as  práticas  que  coloquem                   

em  risco  sua  função  ecológica,  provoquem  a  extinção  de  espécies  ou  submetam  os               

animais   à   crueldade.   (BRASIL,1988)   
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.  Em  2018,  30  anos  após  a  Constituição  Federal,  foi  aprovada   a  Lei  dos  Crimes                

Ambientais  ( Lei  9.605,  de  2018 ) ,  que  se  tornou  a  grande  referência  para  a  defesa  dos  direitos                  

animais   no   país.   

No  esteio  da  Constituição  Federal  e  do  crescente  reconhecimento  da  senciência             

animal  -  isto  é,de  que  eles  são  seres  vivos  e  sentem  dor,  medo,  ansiedade  etc  .-,  começaram  a                    

surgir  legislações  de  âmbito  municipal  e  estadual,  como  a  sancionada  no  município  do  Rio                

de  Janeiro  recentemente,  de  autoria  do  vereador  Cláudio  Cavalcanti  (PSL),  que  regulamenta              

os  veículos  de  tração  animal,  determinando  uma  jornada  de  trabalho  em  horário  comercial  e                

com  uma  hora  de  almoço  e  folga  aos  domingos  para  o  seu  repouso.  Em  sua  justificativa,  o                   

vereador  e  autor  do  texto  afirmou  que”os  cavalos  levam  uma  vida  sacrificada  e  depois  são                 

mortos  brutalmente.  Eles  não  são  máquinas.  São  seres  vivos  como  nós.  Sofrem  e  sentem                

dor.”     

Uma  grande  conquista  foi  a  sanção  da   Lei  14.064 ,  de  setembro  de  2020,  originada                

do  projeto  1095/19,  de  autoria  do  deputado  Fred  Costa  (PATRI-  MG),  que  aumenta  a                 

punição  para  os  atos  de  abuso,  maus-tratos,  ferimento  ou  mutilação  dos  bichos  de  estimação,                

estabelecendo  reclusão  de  dois  a  cinco  anos,  além  de  multa  e  proibição  de  guarda.  Os                 

militantes  do  tema,  porém,  fizeram  duras  críticas  a  como  essa  nova  norma  aprofunda  e                

agrava  a  diferenciação  entre  os  animais  estimados  e  amados  dos  que  são  objetificados  para                

alimentação,   testes   de   laboratório,   esportes,   tração   e   demais   formas   de   exploração.   

 Apesar  do  avanço  da  legislação  protecionista,  diversas  formas  de  crueldade  contra  os               

animais  continuam  a  se  manifestar,  dentre  elas,  o  cruzamento  e  a  criação  de  animais  para                 

venda  são  dos  mais  frequentes  e  sancionados  socialmente.  Enquanto  filhotes  de  cães  e  gatos                

de  raça  alcançam  um  valor  elevado,  enriquecendo  seus  criadores,  e  dando  status  a  quem  pode                 

comprá-los  como  um  artigo  de  luxo,  milhões  de  animais  ocupam  as  ruas  das  cidades,                

expostos  à  violência,  atropelamentos,sede,  fome,  más  condições  ambientais,  enfim,  animais            

que  precisam  de  cuidado  e  de  amor  e  são  privados  de  acesso  à  alimentação,  à  saúde  e  a  uma                     

vida   digna.   

A  pergunta-síntese  a  que  este  memorial  pretende  responder  é:  Como  criar  uma              

cartilha  destinada  a  um  público-alvo  amplo,  de  idade,  classe  social,  gênero  e  escolaridade               

variados,   que   critique   a   comercialização   de   filhotes   de   animais   e   valorize   a   adoção?   

Este  memorial  tem  por  objetivos  descrever  a  criação  desta  cartilha  virtual,  intitulada              

``Quanto  vale  um  amigo?'',  ao  apresentar  a  fundamentação  teórico-metodológica  e  os             

processos   de   criação   visual   deste   produto.   
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Para  isso,  partimos  do  pressuposto  de  que  animais  são  indivíduos,  conforme             

brilhantemente   exposto   por   Regan:   

  
Os  indivíduos  são  sujeitos  de  uma  vida,  crenças  e  desejos,  memória  e  percepção  do                
futuro  que  inclui  o  seu  próprio.  Uma  vida  emocional,  bem  como  sensações  de  prazer                
e  dor,  preferências  de  bem  estar,  interesses;  a  habilidade  de  dar  início  a  uma  ação  em                  
busca  de  seus  desejos  e  objetivos;  uma  identidade  psicológica  para  além  do  tempo  e                
um  bem  estar  individual  no  sentido  de  que  sua  vida  experiencial  ocorra  bem  ou  mal                 
para  este  ser,  logicamente  independente  de  sua  utilidade  para  outros  indivíduos,  ou  de               
ser   algo   dos   interesses   de   outrem.   (REGAN,   2004,   p.243)   

  

E   indivíduos   não   podem   ser   vendidos   para   o   lucro   de   alguns   e   a   ostentação   de   outros.   

Há  três  justificativas  para  a  realização  deste  produto.  A  primeira  é  a  relevância  do                

tema.  Não  foi  possível  indicar  com  precisão  quantos  animais  abandonados  existem  nas  ruas               

do  país,  nem  quantos  nasceram  nessa  situação,  mas  um  provável  levantamento  realizado  pela               

Organização  Mundial  de  Saúde,  e  citado  em  vários  sites  e  veículos  de  defesa  dos  animais,                 

aponta  que  são  30  milhões  de  cães  e  gatos.  Independentemente  da  correção  desses  números,                

há  muitos  animais  em  condições  precárias  de  vida  livre,  enquanto  o  comércio  de  animais  com                 

pedigree   movimenta  grande  quantidade  de  dinheiro.Conscientizar  a  população  leiga  sobre  a             

temática  para  que  substitua  a  adoção  pela  “aquisição”  de  animais  de  estimação  é  uma  forma                 

de   defesa   dos   direitos   animais.   

A  segunda  justificativa  é  a  minha  relação  com  o  tema.  Eu  passei  por  uma  experiência                 

de  adoção  com  Maria  Flor,  uma  viralata  cuja  foto  ilustra  a  cartilha  “Quanto  vale  um  amigo?”.                  

Para  mim,  essa  amizade  foi  profundamente  transformadora,  me  deu  carinho,            

companheirismo,  afeto  e  abriu  os  meus  olhos  para  a  questão  animal.  Este  trabalho  é  uma                 

homenagem   à   vida   dessa   amiga.   

Por  fim,  a  terceira  justificativa  é  profissional.  Como  uma  egressa  de  comunicação              

organizacional,  quis  fazer  um  produto  que  pudesse  ser  utilizado  como  ferramenta  de              

divulgação  e  de  mobilização  para  uma  organização  ligada  à  defesa  dos  direitos  animais.               

Durante  o  curso,  entrei  em  conflito  com  minha  escolha  profissional  diversas  vezes.  Agora,  ao               

concluí-lo,  busquei  uma  temática  que  me  motivasse,  fosse  relevante  e  tivesse  continuidade.              

Inicialmente,  pensei  em  um  curta,  mas  concluí  que  a  pandemia  de  covid-19  dificultaria  a                

captação  de  imagens,  a  realização  de  entrevistas  e  os  deslocamentos  necessários  a  esse  tipo                

de  produto.  Em  conversa  com  minha  orientadora,  optamos  pela  cartilha  virtual,  um  produto               

que  permite  o  exercício  da  criatividade,  pode  sensibilizar  diferentes  públicos  e  combina  com               

o   período   de   distanciamento   no   qual   vivemos.   
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Este  memorial  divide-se  em  duas  partes,  além  desta  introdução  e  das  considerações              

finais.  Na  primeira,  Inspirações,  falo  das  leituras  e  campanhas  que  me  inspiraram,  teórica  e                

metodologicamente,  a  desenvolver  esta  cartilha.  Na  segunda  parte,  Realizações,  explico  como             

a  cartilha  foi  desenvolvida,  com  suas  opções  visuais  e  de  conteúdo,  seu  orçamento  e                

cronograma.     
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II   -   Inspirações   

Na  elaboração  deste  memorial,  utilizamos  uma  técnica  de  pesquisa  como  grande             

referência:  a  revisão  bibliográfica.  Esta  técnica  permite  que  se  conheça,  sistematicamente,  o              

conteúdo  já  produzido  em  determinada  área.  Segundo  Vianna  (2001),  para  se  proporcionar  o               

avanço  em  um  campo  é  preciso  primeiro  conhecer  o  que  já  foi  realizado  por  outros                 

pesquisadores  e  quais  são  as  fronteiras  do  conhecimento  naquela   área .  Como  apontado  no               

referencial  teórico,  pesquisamos  sobre  especismo  e  mobilização  pública,  bem  como  cartilhas             

e   exemplos   de   campanhas.   

Para  realizar  a  revisão  bibliográfica,  construímos  um  roteiro,  conforme  imagem  a             

seguir:     

Fig.   1-   Temáticas   da   revisão   bibliográfica   

  

Fonte:   elaborado   pela   autora   

   

Como  visto  acima,  os  temas  que  possibilitaram  a  elaboração  de  nosso  produto  foram               

especismo  e  direitos  animais,  mobilização  pública  e  campanhas  e  cartilhas,  como  veremos  a               

seguir.   
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Especismo   

Para  entender  a  relação  entre  animais  humanos  e  não  humanos,  precisamos  voltar              

alguns  séculos  e  chegar  até  o  período  Neolítico,  em  que  provavelmente  ocorreu  o  início  do                 

movimento  de  domesticação,  que  coincide  com  a  origem  da  agricultura.  Essa  estreita  relação               

não  se  fundamentou  em  amor  e  carinho,  mas  na  exploração,  visto  que  os  animais  eram  uma                  

reserva  alimentar,  força  de  tração  e  proteção  para  uma  família.  Com  o  passar  dos  séculos,                 

passaram  a  ser  utilizados  como  fonte  de  entretenimento,  em  circos  e  zoológicos,  e  em                

esportes   (McGRATH,   S/D),     

No  esteio  dessas  práticas,  o  filósofo  John  Locke  defendia  que  os  animais  são               

"criaturas   inferiores”   criadas   por   Deus   para   o   nosso   uso:   

  
A  propriedade,  cuja  origem  se  encontra  no  direito  que  tem  o  homem  de               
utilizar  qualquer  uma  das  criaturas  inferiores  para  a  subsistência  e  conforto             
de  sua  vida,  destina-se  ao  benefício  e  vantagem  exclusiva  do  proprietário,  de              
forma  que  este  poderá  até  mesmo  destruir,  mediante  o  uso,  aquilo  de  que  é                
proprietário,  quando  o  exija  a  necessidade;  já  o  governo,  cuja  finalidade  é  a               
preservação   do   direito   e   da   propriedade   de   cada   um,   preservando-o   da   vi     
olência  ou  injúria  dos  demais,  destina-se  ao  bem  dos  governados.  (LOCKE,             
2001,   p.92)     

As  palavras  de  Locke  traduzem  especismo,  conceito  cunhado  pelo  psicólogo  britânico             

Richard  Ryder,  em  1970,  e  logo  popularizado  pelo  filósofo  australiano  Peter  Singer  (2013).               

Refere-se  à  forma  como  os  seres  humanos  sentem-se  superiores  aos  demais  animais,              

destituindo-lhes  a  condição  de  indivíduos  e  tratando-os  como  se  existissem  para  satisfazer  a               

seus  desejos  e  anseios,  como  por  exemplo,  para  a  alimentação,  os  testes  de  laboratório,  a                 

moda,  a  tração,  os  esportes,  dentre  outras  formas  de  crueldade.  Sua  existência  soma-se  a                

outras  formas  de  discriminação  existentes  na  sociedade,  como  o  racismo  e  o  sexismo               

apontados   por   veganas   feministas,   como   Carol   Adams   (2018).   

Esta  ingerência  e  dominação  dos  animais  humanos  sobre  outras  espécies  são  tão              

graves  que  implicam,  muitas  vezes,  que  novos  indivíduos  sejam  criados  em  laboratório,  em               

fazendas,  em  canis  e  gatis,  levem  vidas  curtas  e  miseráveis,  sem  ver  a  luz  do  sol,  em  espaços                    

confinados,  com  alimentação  restritiva,  tendo,  no  caso  das  fêmeas,  de  procriar  muitas  vezes  e                

ver  seus  filhotes  serem  roubados  ou  mortos.  Pode  representar,  ainda,  o  abandono  ou  o                

sacrifício  de  animais  idosos  e  doentes  que  não  servem  para  as  funções  para  os  quais  foram                  

anteriormente   destinados,   como   fornecer   leite   e   ovos   ou   alegrar   seus   “donos”.   
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Uma  das  características  do  especismo  é  valorar  algumas  espécies,  como  por  exemplo,              

cães  e  gatos  de  raça,  e  desvalorizar  os  que  não  têm   pedigree .  Ou  ainda  dar  valor  a  animais  de                     

estimação   e   torturar   e   matar   outros   animais,   como   porcos   e   vacas.   

Os  fundamentos  deste  especismo  são  religiosos  e  culturais  (NEGRNI,2019),  mas  ele             

também  é  apoiado  por  legislações  lenientes  com  esse  sofrimento.  Uma  das  manifestações              

mais  frequentes  do  especismo  é  tratar  os  animais  como  coisas  ou  objetos,  e,  portanto,  dar-lhes                 

o  mesmo  estatuto  de  carros  e  mobílias.  Como  afirma  Francione  (2013),  “animais  são  tratados                

pela  lei  como  qualquer  outra  forma  de  propriedade  móvel  e  podem  ser  sujeitos  à  posse                 

absoluta”.  Sendo  um  objeto,  seu  destino  é  determinado  por  seu  dono,  que  muitas  vezes  o  leva                  

ao  sofrimento  e  à  morte  e,  dependendo  da  espécie,  com  ampla  aprovação  social.  Embora  as                 

duas  práticas  sejam  recorrentes,  matar  um  cão  é  diferente  de  matar  uma  vaca:  a  primeira,                 

pode   implicar   multas   e   punições,    já   a   segunda   traz   lucro   e   reconhecimento   social.   

Ao  lado  dessa  história  de  sofrimento,  surge  a  luta  pelos  direitos  animais,  que  defende                

a  senciência  animal,  valoriza  a  sua  inteligência  e  sensibilidade  e  reconhece  que  devem  ser                

livres  para  realizar  o  seu  ciclo  de  vida,  sem  se  ater  ao  bel  prazer  humano.  A  causa  reúne                    

veganos,  vegetarianos,  abolicionistas  e  ambientalistas,  dentre  outros.  Alguns  documentos  são            

produzidos  sobre  essa  temática,  inclusive  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Animais,  que              

não  tem  caráter  oficial  (apesar  dos  rumores  de  que  teria  sido  produzida  na  Unesco,                

Organização  das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura).  Esse  documento,                

que  se  torna  uma  referência  para  muitas  decisões  jurídicas  nacionais  e  internacionais,  apesar               

de  seu  caráter  paraoficial,  tem  em  si  várias  contradições,  como  a  defesa  do  direito  à  vida  dos                   

animais   e   a   recomendação   de   que   sejam   mortos   sem   crueldade.   Essa   declaração   proclama:   

  

§   1 º:    Todos   os   animais   nascem   iguais   diante   da   vida,e   têm   o   mesmo   direito   à   existência.   

  

§2º:   

a) Cada   animal   tem   direito   ao   respeito.   

b) O   homem,   enquanto   espécie   animal,   não   pode   atribuir-se   o   direito   de   exterminar   os   

outros   animais,   ou   explorá-los,   violando   esse   direito.   Ele   tem   o   dever   de   colocar   a   sua   

consciência   a   serviço   dos   outros   animais.   

c) Cada   animal   tem   direito   à   consideração,   à   cura   e   à   proteção   do   homem.   

  

15   
  



§3º:   

a) Nenhum   animal   será   submetido   a   maus   tratos   e   a   atos   cruéis.   

b) Se   a    morte   de   um   animal   é   necessária,   deve   ser   instantânea,   sem   dor   ou   angústia.   

  

§4º:   

a) Cada  animal  que  pertence  a  uma  espécie  selvagem  tem  o  direito  de  viver  livre  no  seu                  

ambiente   natural   terrestre,   aéreo   e   aquático,   e   tem   o   direito   de   reproduzir-se.   

b) A   privação   da   liberdade,   ainda   que   para   fins   educativos,   é   contrária   a   este   direito.   

  

§5º:   

a) Cada   animal   pertencente   a   uma   espécie,   que   vive   habitualmente   no   ambiente   do   

homem,  tem  o  direito  de  viver  e  crescer  segundo  o  ritmo  e  as  condições  de  vida  e  de                    

liberdade   que   são   próprias   de   sua   espécie.   

b) Toda   a   modificação   imposta   pelo   homem   para   fins   mercantis   é   contrária   a   esse   direito.   

  

  

  

§6º:   

a) Cada  animal  que  o  homem  escolher  para  companheiro  tem  o  direito  a  uma  duração  de                 

vida   conforme   sua   longevidade   natural   

b) O   abandono   de   um   animal   é   um   ato   cruel   e   degradante.   

  

§7º:   

Cada  animal  que  trabalha  tem  o  direito  a  uma  razoável  limitação  do  tempo  e                

intensidade   do   trabalho,   e   a   uma   alimentação   adequada   e   ao   repouso.   

§8º:   

a) A  experimentação  animal,  que  implica  em  sofrimento  físico,  é  incompatível  com  os              

direitos  do  animal,  quer  seja  uma  experiência  médica,  científica,  comercial  ou             

qualquer   outra.   

  

b) As   técnicas   substitutivas   devem   ser   utilizadas   e   desenvolvidas.   

  

§9º:   

Nenhum   animal   deve   ser   criado   para   servir   de   alimentação,   deve   ser   nutrido,   
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alojado,   transportado   e   abatido,   sem   que   para   ele   tenha   ansiedade   ou   dor.   

  

§10º   

Nenhum  animal  deve  ser  usado  para  divertimento  do  homem.  A  exibição  dos  animais  e  os                 

espetáculos   que   utilizem   animais   são   incompatíveis   com   a   dignidade   do   animal.   

  

§11º   

O  ato  que  leva  à  morte  de  um  animal  sem  necessidade  é  um  biocídio,  ou  seja,  um  crime                    

contra   a   vida.   

  

§12º:   

a) Cada  ato  que  leve  à  morte  um  grande  número  de  animais  selvagens  é  um  genocídeo,                 

ou   seja,   um   delito   contra   a   espécie.   

b) O   aniquilamento   e   a   destruição   do   meio   ambiente   natural   levam   ao   genocídeo.   

  

§13º:   

a) O   animal   morto   deve   ser   tratado   com   respeito.   

b) As  cenas  de  violência  de  que  os  animais  são  vítimas  devem  ser  proibidas  no  cinema  e                  

na  televisão,  a  menos  que  tenham  como  fim  mostrar  um  atentado  aos  direitos  dos                

animais1.   

  

§14º:   

a) As  associações  de  proteção  e  de  salvaguarda  dos  animais  devem  ser  representadas  a               

nível   de   governo.   

b) Os   direitos   dos   animais   devem   ser   defendidos   por   leis,   como   os   direitos   dos   homens.   

(DECLARAÇÃO   UNIVERSAL   DOS   DIREITOS   ANIMAIS,   1978)   
  

Como  vimos,  trata-se  de  um  texto  bem-intencionado,  mas  que  oscila  entre  defender  os               
animais  incondicionalmente  e  abolir  suas  condições  de  opressão  e  se  importar  com  seu               
bem-estar,   mesmo   quando   forem   sacrificados.   
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Mobilização   Pública   

O  conjunto  de  ações  desses  grupos  de  defesa  dos  animais,  que  passa  pelo  diálogo  com                 

a  população,  encaminhamento  de  propostas  ao  Legislativo,  negociação  com  o  poder             

executivo,  informações  de  interesse  público  sobre  a  causa,  angariamento  de  voluntários  e              

coleta  de  donativos,  é  a  mobilização  pública.  Como  futura  egressa  de  comunicação              

organizacional,  pesquisei  como  produtos  e  processos  comunicacionais  podem  auxiliar  nessa            

mobilização.   

 Autores  como  Negrini  (2019)  mostram  a  importância  de  se  garantir  o  acesso  a               

informações  sobre  a  exploração  e  o  sofrimento  animal,  visto  que  essa  temática  é  silenciada                

pela  propaganda  enganosa  das  indústrias  de  alimentos  e  da  moda,  dentre  outras.  A               

mobilização  pública  pode  ocorrer  em  diversas  mídias  e  formatos  para  diversos  públicos,              

constituindo-se  de  diferenciadas  estratégias,  conforme  os  seus  objetivos  e  metas.,  sendo  mais              

comuns   os   eventos   e   as   campanhas.   

No  caso  específico  das  campanhas,  além  da  revisão  bibliográfica,  procedemos  à  busca              

de  materiais  de  apoio  como  animações,  músicas  etc.,  para  analisá-los  e  servir  de  inspiração  à                 

nossa   cartilha.   

Após  entrar  em  contato  com  materiais  diversos,  selecionei  para  inspiração  o  vídeo              

“ Salve  Ralph”  e  a  campanha  “Quatro  Patinhas”,  tendo  chegado  a  eles  por  meio  de  canais                 

veganos   na   Internet.     

O  primeiro  é  um  curta  de  animação,  produzido  pelo  movimento  de  defesa  de  animais                

Humane  Society  Internacional ,  escrito  e  dirigido  por  Spencer  Susser.  É  a  história  de  um               

coelho  que  está  sendo  entrevistado  para  contar  como  é  a  sua  rotina  como  cobaia  em                 

laboratórios  ao  longo  da  vida. No  Brasil,  o  curta-metragem  foi  dublado  pelo  ator  Rodrigo               

Santoro,  que  o  postou  em  suas  redes  sociais,  fazendo  com  que  a  produção  viralizasse                

rapidamente.   

O  vídeo  é  tocante,  emocional  e  provoca  grande  empatia.  Coleciona,  como  resultados,              

a  proibição  no  México  dos  testes  de  laboratório  em  animais  para  fins  cosméticos  e  a  punição                  

com  até  sete  anos  de  reclusão  em  quem  recorrer,  de  forma  injustificada,  nessa  prática.  Por                 

outro  lado,  foi  alvo  de  várias  críticas  de  que  é  sensacionalista  e  não  reproduz  com  correção  a                   

realidade,  visto  que  os  testes,  atualmente,  na  maior  parte  do  mundo  e  em  quase  todas  as  áreas                   

de  conhecimento,  envolvem  protocolos  muito  detalhados  que  visam  a  diminuir  ou  até              

eliminar   o   sofrimento   animal.   
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Meu  aprendizado  com  o  vídeo  foi  a  importância  de  ter  clareza,  acessibilidade  da               

linguagem  e  do  conteúdo  e  emoção  para  passar  a  mensagem  dos  direitos  animais,  em  vez  de                  

somente   recorrer   a   argumentos   racionais   que   não   atingem   a   todas   as   pessoas.   

Já  a  campanha  Animais  Valiosos,  criada  pela  ONG  “Quatro  Patinhas”,  sediada  no  Rio              

de  Janeiro,  propôs  que   pet  shops  substituíssem  em  suas  vitrines,  por  um  dia,  animais                

colocados  à  venda  por  outros  que  seriam  adotados.  Os  clientes  entravam  na  loja,               

interessavam-se  pelos  bichinhos  e,  ao  perguntarem  o  preço,  descobriam  que  não  haveria              

nenhum  custo.  O  objetivo  da  campanha  era  acabar  com  a  ideia  de  que  vira-latas  são  feios,  e                   

mostrar  que  o  preconceito  é  feio.  A  campanha  obteve  uma  grande  mídia  espontânea  e                

viralizou   pelo   mundo.   

Meu  maior  aprendizado  com  a  campanha  foi  a  importância  da  informação.  As              

pessoas,  muitas  vezes,  partem  de  estereótipos,  preconceitos  e  generalizações  sobre  animais             

sem   pedigree.   Se  forem  colocadas  em  contato  com  esses  animais  considerados  menos              

valiosos,  em  uma  situação  na  qual  essas  visões  pré-concebidas  são  questionadas,             

frequentemente  podem  concluir  que  a  adoção  é  mais  justa,  ambientalmente  correta  e  uma               

ação   de   defesa   dos   animais.   

Aprendendo   a   fazer   cartilha   

Uma  cartilha  é  um  material  didático  e  educativo  que  contém  informações  e  instruções               

para   determinado   público.     

  
No  Brasil,  a  cartilha  foi,  desde  a  segunda  metade  do  século  XIX,  material  didático                
fundamental  para  a  iniciação  dos  brasileiros  no  mundo  da  escrita,  para  o  acesso  a                
determinadas  estruturas  e  funcionamentos  da  língua  portuguesa  como  língua           
nacional,  para  a  construção  de  um  imaginário  sobre  o  que  seja  aprender  a  ler  e  a                  
escrever,  conferindo  uma  identidade  para  os  conhecimentos  linguísticos,  via  a            
construção  discursiva  de  referentes,  às  operações  de  análise  e  de  síntese,  de              
combinação  e  decomposição  de  palavras  e  frases;  a  construção  em  termos  lexicais,              
fonológicos  e  morfossintáticos  de  redes  de  memórias  em  que  se  fecham  espaços             
possíveis  de  interpretação,  de  derivas  para  sentidos  outros.  Desse  trabalho  com  a              
língua  resulta  em  termos  de  estabelecimento  dos  fatos  gramaticais,  de  sua  aquisição  e               
de  sua  compreensão,  na  construção  de  um  sistema  dual  de  escolarização  -  o  primário                
e  o  secundário.  Uma  divisão  discursiva  no  interior  de  uma  língua  nacional,              
imaginariamente  uma,  entre  as  significações  estabilizadas  e  as  transformações  do            
sentido  que  escapam  às  normas  estabelecidas  pedagogicamente.  (BALIBAR  &           
LAPORTE,1974,   p.28)   

  

Por   ter   o   objetivo   de   ser   um   material   de   fácil   compreensão,   a   cartilha   precisa   conter   

alguns   elementos   e   seguir   determinadas   etapas,   que   aprendemos   com   Ross   (20122),   que   

discute   a   elaboração   de   materiais   educativos   para   a   área   de   saúde.     
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Sendo   elas:     

  

● Definição   do   tema:     

Antes   de   qualquer   etapa,   é   muito   importante   ter   em   mente   qual   tema   será   abordado   na   

cartilha,   apenas   depois   de   escolher   o   tema   será   possível   seguir   com   as   outras   etapas.     

  

● Tema   escolhido,   é   hora   de   pensar   em   quem   será   o   público   no   qual   a   cartilha   será   

destinada.     

  

Algumas   pesquisas   podem   ser   feitas   para   ajudar   na   definição   do   público.     

  

1. Idade   

2. Gênero   

3. Escolaridade     

4. Classe   social     

5. Renda   

6. Hábitos   e   costumes     

7. Profissão   

  

  

● Delimitar   o   tema   

Feito   isso,   é   hora   de   delimitar   o   tema,   ou   seja,   fazer   um   recorte   sobre   o   assunto   que   

vai   ganhar   espaço   na   cartilha.   Esse   passo   é   muito   importante   para   que   a   cartilha   não   

fique   carregada   de   informações   e   cause   preguiça   no   leitor.   Atualmente,   nós   estamos   

lendo   cada   vez   menos,   por   isso,   a   cartilha   precisa   ter   informações   que   “prendam”   a   

atenção   do   leitor.     

  

● Pesquisa   bibliográfica     

Essa  é  a  etapa  mais  importante  do  material.  É  aqui  que  iremos  fazer  com  que  a                  

cartilha  seja  informativa.  Precisamos  escolher  minuciosamente  cada  detalhe  que  irá            

compor   o   conteúdo   escrito.     

  

● Roteiro   
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Após  todo  processo  de  pesquisa,  chegou  a  hora  de  criar  o  roteiro,  para  que  a  cartilha                  

saia   literalmente   da   imaginação   e   do   papel   e   vire   um   material   didático.     

Nessa  etapa,  além  de  poder  imaginar  como  o  material  irá  ficar,  nós  podemos  ter  ajuda                 

de  outros  profissionais  para  que  a  cartilha  fique  ainda  melhor.  Como  a  ajuda  de  um                 

ilustrador  para  passar  o  sentimento  por  desenhos,  profissionais  de  comunicação  para             

expressar  melhor  a  forma  de  dialogar  com  o  público  alto  e  até  revisor,  para  não  deixar                  

nenhum   erro   gramatical   passar.     

  

● Impressão   e   distribuição   e   últimos   ajustes     

Tudo  feito,  é  o  momento  de  “distribuir”  o  material  para  especialistas  do  tema.  Caso               

você  tenha  optado  por  um  material  impresso,  é  a  hora  de  imprimir  o  primeiro               

rascunho,  para  saber  como  ficará  o  produto  final,  corrigir  possíveis  erros  de  escrita,               

cores  e  ilustrações.  Se  for  um  material  virtual,  envie  para  alguém  que  entenda  e                

consiga   se   atentar   aos   mínimos   detalhes.   
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II   -   Realizações   

Nesta  etapa,  iremos  descrever  o  processo  de  realização  do  produto,  desde  a  ideia  até  a                 

apresentação   do   resultado.   

       Cronograma   de   realização   do   produto   

No  final  do  mês  de  março  de  2021,  embora  já  houvesse  sido  feita  a  escolha  pelo  tema                   

“adoção  de  animais”,  com  as  justificativas  apresentadas  na  Introdução  deste  memorial,  o  tipo               

de  produto  ainda  era  uma  incógnita.  Somente  em  abril  decidiu-se  pela  cartilha,  cujas  etapas  e                 

produção   foram:   

a) Observação  de  material  inspirador  ou  similar,  conforme  descrito  na           

metodologia,   e   estudo   de   características   do   produto   “cartilha”   (   01   a   05/04);   

b) Elaboração   do   conteúdo   da   cartilha   (06   a   09/04);   

c) Escolha  de  um  diagramador  e  briefing ,  isto  é,  apresentação  de  informações             

concisas   sobre     o   trabalho   a   ser   executado   (10   a   12/04);   

d) Entrega  da  primeira  versão  das  sugestões  de  fontes  e  ilustrações,  por  parte  do               

diagramador   (13/04);   

e) Aprovação   da   primeira   versão   de   fontes   e   ilustrações   (13/04);   

f) Entrega   do   manual   completo,   pelo   diagramador   (17/04);   

g) Revisão   e   reunião   com   o   diagramador   para   fechar   os   ajustes   finais   (21/04);   

h) Elaboração   do   memorial   (17/04   a   08/05);   

i) Convite   à   banca   e   entrega   do   termo   de   compromisso   (20/04)   

j) Revisão   do   memorial   (09/05   a   12/05);   

k) Entrega   do   memorial   e   do   produto   à   banca.   (13/05);   

l) Defesa   do   projeto   (21/05).   

  

Planejamento   visual   

A  criação  da  identidade  do  projeto  foi  feita  de  acordo  com  o   briefing ,  alinhando-se  os                 

objetivos  do  produto,  as  características  do  conteúdo  e  o  público-alvo  esperado.  É  interessante               

pensar  que  todo  o  escopo  é  um  complemento  de  diversas  fontes  e  inspirações,  e  durante  a                  

produção   das   ilustrações   e   da   diagramação   isso   não   poderia   ser   diferente.   

O   briefing  inicial  responde  algumas  perguntas  básicas,  sobre  conceitos  mais  técnicos             

da  diagramação,  sobre  as  diretrizes  de  criação  e  sobre  o  sentimento  que  se  quer  passar  para  o                   

futuro  leitor.  Na  parte  técnica,  o  objetivo  era  entender  a  demanda  do  material,  visando                

compreender  a  melhor  forma  de  diagramar  e  estruturar  as  informações.  A  cartilha  foi  feita  em                 

tamanho  A5,  pensando  em  uma  boa  legibilidade  e  disposição  do  conteúdo,  e  focada  para  o                 
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reprodução  e  compartilhamento  online.  Além  disso,  contém  links  internos  e  externos,  o  que               

facilita   a   navegação   para   páginas   específicas   da   cartilha   e   conteúdos   da   internet.   

As  ilustrações,  as  tipografias  e  as  cores  foram  pensadas  no  intuito  de  expressar  um                

sentimento  minimalista,  evitando  o  uso  de  artes  muito  complexas  e  que  tirem  a  atenção  do                

conteúdo.  Em  pontos  específicos  foram  usadas  fontes  diferentes  para  dar  ênfase  em  certos               

conteúdos,   como   números   e   informações   que   necessitam   um   foco   maior.   

Por  se  tratar  de  uma  cartilha  que  fala  sobre  animais,  os   patterns  (ou  padrões  de                  

criação  do  projeto)   e  as  cores  foram  criadas  a  partir  de  características  dos  animais  e                 

elementos  relacionados.  Foi  conversado  que  a  melhor  forma  de  se  “vender”  o  conteúdo  e  a                 

ideia   era   aliar   todos   os   elementos   do   material   o   máximo   possível.   

Uma  outra  característica  importante  passada  no   briefing  era  aproximação  do  produto             

com  o  imaginário  do  público  e  com  suas  referências  anteriores.  Pensando  nisso,  em  uma  das                 

conversas,  foi  falado  sobre  a  implementação  do  “vira-lata  caramelo”,  um  cachorro  que  há               

algum  tempo  atrás  viralizou  na  internet  como  uma  representação  dos  animais  de  rua.  Em                

função  disso,  tons  de  marrom  e  cores  complementares  a  ela  foram  as  escolhidas  para  formar  a                  

paleta   de   cores.   

A  seguir  encontram-se  os  códigos  de  cores,  fontes  utilizadas  e  outros  elementos             

presentes   no   trabalho.   

  

Cores   utilizadas:   

#CB925D   

#3B201B   

#856071   

  

Fontes   utilizadas:   

Para   textos:   Gotham   

Para   títulos:   Pacifico   Regular   

Para   números:   Abril   Fatface   

  

Para  o  planejamento,  diagramação  e  ilustração  da  cartilha,  foram  usadas  os  seguintes              

softwares:  

- Adobe   Illustrator   2021:   Ilustração   e   diagramação;   

- Adobe   Acrobat   DC:   Finalização   do   material;   

- Notion:   Organização   do    briefing    e   gerenciamento   de   projetos;   
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- Distribuição   e   divulgação   

Após  a  realização  da  defesa  deste  TCC,  nosso  objetivo  é  implementar  a  distribuição               

do  manual,  que  foi  pensado  para  um  público  amplo,  de  crianças  a  idosos,  com  diferentes                 

tipos   de   renda   e   escolaridade,   sendo   necessariamente   alfabetizado.   

Como  parceiros  para  essa  distribuição  e  divulgação,  pensamos  em  primeiro  lugar  na              

Uipa,  União  Internacional  Protetora  de  Animais,  cuja  página  já  tem  um  link  sobre  a                

valorização  da  adoção  (http://www.uipa.org.br/).  A  seguir,  pensamos  na  Sociedade           

Vegetariana  Brasileira  (https://www.svb.org.br/),  porque  seu  site  contém  diversos  conteúdos           

ligados  à  defesa  dos  animais  é  um  dos  grupos  mais  antigos  e  com  mais  credibilidade  no  país                   

sobre  a  temática.  Outras  opções  de  parceria  são  a  FALA,  Frente  de  Ações  pela  Libertação                 

Animal  (https://www.facebook.com/fala/)  e  o  portal  Vista-se  (https://www.vista-se.com.br),  o          

maior  portal  vegano  do  Brasil.  Nosso  objetivo  é  entrar  em  contato  com  eles  com  o  material                  

aprovado  e  revisado,  para  que  abriguem,  em  suas  páginas,  a  cartilha  para  downloads,   sem                

nenhum   custo.   

Custos   

O  produto  é  virtual,  o  que  eliminou  custos  de  impressão.  Os  gastos  com  o                

diagramador  foram  de  R$400,00,  valor  bem  abaixo  do  mercado,  pois  se  tratava  de  estudante                

de  Comunicação  Organizacional  sensível  ao  tema.  Neste  valor,  estavam  inclusas  uma  reunião              

para  discutir  o  briefing ,  a  primeira  versão  de  fontes  e  ilustrações,  o  produto,  e  uma  reunião                  

para   ajustes   e   revisão.   
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CONSIDERAÇÕES   FINAIS   

  

No  percurso  de  realização  deste  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  encontramos  alguns              

limites  e  dificuldades,  fizemos  algumas  conquistas  e  percebemos  a  necessidade  de  traçar  os               

próximos   passos.   

Três  dificuldades,  ou  limites,  surgiram  nesta  jornada.  A  primeira  foi  a  pandemia,  que               

restringiu  atividades  presenciais  e  pairou  como  uma  espada  sobre  nossas  cabeças.  A  segunda               

foi  o  tempo  escasso,  já  que  demorei  para  tomar  algumas  decisões  fundamentais,  como  o                

formato  do  produto  e  seu  recorte,  o  que  também  está  relacionado  ao  contexto  da  crise                 

sanitária,  já  que  o  planejamento  ficava  refém  de  fatores  como  a  saúde,  o  modelo  de  trabalho  e                   

de  estudo  serem  ou  não  presenciais  e  a  possibilidade  de  execução  de  certas  tarefas.  Por  fim,                  

aponto  a  minha  saúde  mental.  Tenho  um  diagnóstico  de  ansiedade,  que  se  manifestou  com                

muita  intensidade  durante  a  realização  deste  produto.  Por  diversas  vezes,  ficava  sentada              

diante  da  página  em  branco  e  não  conseguia  me  concentrar  o  suficiente  para  começar  a                 

escrever,  gerando  ainda  mais  ansiedade.  Fui  a  uma  consulta  com  o  psiquiatra  e  foi  possível                 

atenuar  o  problema  com  a  medicação  correta,  mas  esse  fantasma  me  acompanhou  o  tempo                

todo.   

Como  conquistas,  a  primeira  que  indico  é  a  de  ter  concluído  o  produto.  Embora  eu                 

tenha  dúvidas  se  permanecerei  na  área  de  comunicação,  foi  fundamental  não  ter  desistido  no                

meio  do  caminho.  Concluir  é  uma  forma  de  agradecer  à  minha  família,  que  sempre  me                 

incentivou,  de  reconhecer  a  qualidade  do  curso  realizado  e  de  honrar  o  meu  esforço  em  cursar                  

cada   matéria,   estudar   para   cada   prova,   fazer   cada   trabalho.   

Outra  conquista  que  me  encheu  os  olhos  foi  perceber  que  eu  estava  contribuindo  para                

uma  causa  na  qual  acredito.  Perceber  o  quanto  a  comunicação  é  mobilizadora  e  o  quanto  a                  

mobilização  é  transformadora  é  fundamental.  A  defesa  vai  ocorrer  como  uma  etapa              

intermediária,  pois  o  produto  não  está  fechado  ou  concluído.  Vou  continuá-lo  e  levar  adiante               

essa   discussão   para   a   vida.   

Os  próximos  passos  que  consigo  visualizar  são  caprichar  na  defesa,  colocando  a              

minha  alma  na  apresentação;  trabalhar  duramente  nas  correções  e,  por  fim,  investir  tempo  e                

energia   na   divulgação   e   distribuição   do   produto.   
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