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RESUMO 

 

Este artigo trata das mudanças e da solidificação que o mercado pet vem apresentando no 

Brasil, no período de pandemia. A pesquisa de campo foi realizada no Pet Shop Pata Minha. 

O estudo teve como objetivo identificar como o mercado consegue manter-se em crescimento 

nesse período, como são os relacionamentos entre donos e seus pets e quais são as 

consequências deste relacionamento. Os resultados obtidos foram analisados a partir de 

referenciais teóricos e das informações do Instituto Brasil (2020, 2021) e Inserra Uol (2021). 

O levantamento e a análise dos dados de campo foram realizados por meio da pesquisa 

qualitativa, utilizando como ferramenta um questionário fechado, aplicado em 2022. 

Responderam ao questionário 15 (quinze) clientes do Pet Shop Pata Minha. O estudo revelou 

que o pet ajudou na harmonia do lar nesse período, aumentando a adoção e, 

consequentemente, a procura por produtos e serviços correlatos. 

 

Palavras-chave: Oportunidades e desafios no mundo Pet. Captação de clientes e 

consumidores. Fidelização de clientes e consumidores. 
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ABSTRACT 
 

This article deals with the changes and solidification that the pet market has been presenting 

in Brazil, during the pandemic period. The field research was carried out at the Pet Shop Pata 

Minha. The study aimed to identify how the market manages to keep growing during this 

period, how are the relationships between owners and pet and what are the consequences of 

this relationship. The results obtained were analyzed based on theoretical references and 

information from Instituto Brasil (2020, 2021) and Inserra Uol (2021). The survey and 

analysis of field data were carried out through qualitative research, using a closed 

questionnaire as a tool, applied in 2022. Fifteen (15) customers of Pet Shop Pata Minha 
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responded to the questionnaire. The study revealed that the pet helped in the harmony of the 

home during this period, increasing adoption and, consequently, the demand for related 

products and services.  

 

Keywords: Opportunities and challenges in the pet world. Attracting customers and 

consumers. Customer and consumer loyalty. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A pesquisa que subsidiou a construção do artigo foi realizada no Pet Shop Pata Minha, 

uma instituição de pequeno porte situada na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Com o tema 

escolhido, o artigo tem como objetivo contribuir para o aprofundamento dos conhecimentos 

sobre o mundo pet e sua racional exploração no mercado, junto a clientes e consumidores. 

 

EVOLUÇÃO DO MUNDO PET 

O mercado pet é um segmento que vem a cada dia crescendo no mundo e, 

consequentemente, no Brasil não está sendo diferente, resistindo a todos os obstáculos que a 

pandemia deixou. 

Para o Instituto Pet Brasil (2020) o segmento obteve um crescimento de 13,5% em 

2020, em comparação a 2019. Apesar de seu crescimento contínuo, algo que ajudou muito 

esse crescimento foi que o setor se enquadrou como essencial durante a pandemia, mantendo 

suas clínicas veterinárias e suas lojas físicas abertas, seguindo todos os protocolos 

estabelecidos pelos seus estados, como também obteve um aumento nas vendas on-line. 

Mesmo com todo impacto econômico que a pandemia vem trazendo, o mercado pet está 

totalmente em crescimento. Os especialistas afirmam que a pandemia não irá ofuscar o futuro 

desse mercado, onde se tem uma expectativa de crescimento na casa dos 87% até 2026, 

acreditando que após o fim de todo isolamento não irá retroceder todo consumo, mas, o 

favorecimento de serviços e outras atividades. 

Durante o período de pandemia houve um aumento de tutores, nas adoções de gatos e 

cachorros, assim incidindo para a expansão do mercado. Inserra (UOL, 2021), dona de um 

abrigo em São Paulo, obteve um aumento de 300% nas adoções, chegando a ter 15 adoções 

por dia. 

Para o Euromonitor Iternacional (2021), o mercado brasileiro deve subir um degrau, 

consolidando como o sexto maior mercado de pet do mundo, onde o Brasil já é o segundo 

mercado mundial de alimentos para cães e o terceiro em alimentos para pets. 



 
 

Diante de todo o contexto da pandemia, o mundo pet conseguiu manter-se reinando no 

mercado brasileiro em meio ao novo coronavírus, mesmo com toda crise econômica que o 

país enfrenta, tanto como na turbulência política, mostrando que o crescimento desse 

mercado, para os especialistas, se tornou um caminho sem volta e sempre crescente. 

Um dos fatores de crescimento durante a pandemia se deve ao isolamento social, onde a 

partir disso, as pessoas passaram mais tempo em suas residências. Em cima desse contexto 

familiar, passou-se a enxergar a necessidade de adoção de um pet, assim potencializando o 

mercado de adoção/compra, e considerando o pet adotado/comprado como o mais novo 

membro da família. Com esse aumento de adoções, consequentemente, veio o aumento de 

consultas/vacinas, produtos e serviços, fazendo com que o setor tivesse um ganho 

considerável, gerando mais postos de trabalho, criando oportunidades de empregos e 

fomentando cada vez mais as empresas desse setor, direta e indiretamente. Diante da 

pandemia, em que muitos setores fecharam suas portas, o mercado pet mostra justamente o 

contrário desse cenário.  

Marraccini (2021), presidente executivo do Instituto Pet Brasil, perante o 

distanciamento social, afirma que as famílias brasileiras passaram a dar mais atenção a seus 

pets, aproximando-os do meio familiar. 

Zimerman (2021) mostra que a partir do aumento de arrecadações de pets, dispararam 

as compras de petiscos e brinquedos, além de produtos de limpeza e higiene. Até por conta 

das pessoas que não teriam condições de levar seus pets para tomar banho em pet shop, 

passaram a dar banhos nos seus animais em suas residências.  

Para Rosa (2021), uma vantagem de manter esse mercado de pets aquecido foi devido 

ao grande investimento em marketing, caracterizado pelos avanços tecnológicos, reduzindo as 

distâncias geográficas. Pessoas que tinham o costume de executar a compra de forma 

presencial, passou a realizar seus pedidos on-line, adaptando seus clientes no período de 

isolamento a acostumar-se a novos hábitos, mostrando a segurança desse processo.  O bom 

trabalho das empresas, demonstrando a confiabilidade desse processo de compra on-line, 

trouxe uma garantia de lealdade dos consumidores como clientes assinantes, obtendo um 

desconto maior, frete grátis, e entrega dos produtos o mais rápido possível. Tudo feito para o 

cliente se sentir à vontade com a compra, até mesmo para indicação de novos clientes, além 

das marcações em suas redes sociais, onde já viabilizam para que outras pessoas visem o 

produto/empresa, tornando o alcance das pessoas cada vez maior.  

Diante de todo cenário e dificuldades que a pandemia trouxe, é perceptivo que muitas 

empresas não ficaram de braços cruzados. Arregaçaram as mangas e foram à luta, procurando 



 
 

sempre a aproximação de seus consumidores, prospectando novos clientes, apresentando 

novas possibilidades de compras, fazendo com que esse mercado sempre se mantenha 

aquecido.   

 

CAPTAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES E CONSUMIDORES 

Mesmo com todo o crescimento que o segmento pet vem obtendo nos últimos anos, 

com projeções de crescimento cada vez maior, a pandemia trouxe desafios e protocolos a 

serem seguidos e respeitados, novos hábitos, entre fornecedor, cliente e consumidor, na busca 

de que todas as partes continuassem em alta, tanto para o fornecedor, mantendo suas vendas 

no topo, como para seus clientes e consumidores, fazendo com que tivesse o serviço prestado 

da melhor forma e segura possível, mantendo sempre o setor em crescimento. Diante desse 

cenário, em que passou a envolver protocolos de convivências e restrições, a ponto de passar 

pelo lockdown, empresas que trabalham com vendas de artigos e rações para pet tiveram que 

trabalhar muito sua logística com seus fornecedores e seus colaboradores.  

 O segmento de pet shop, que trabalha com serviços de banho, tosa, cirurgias, vendas de 

produtos e até hotelzinho, investiram muito no marketing, trabalhando muito suas redes 

sociais para que não caísse seu movimento. Para fidelizar seus clientes foram criadas 

promoções e até mesmo benefícios, como por exemplo, buscar o pet na residência, fazendo 

com que seus donos não precisassem sair e ter contato com outras pessoas. Outra forma que 

os estabelecimentos obtiveram para que suas vendas não caíssem foi oferecer banho grátis a 

quem adquirir certa vacina.   

Muitos clientes se agradaram dos benefícios e repassaram para outras pessoas. O 

famoso “boca a boca” deu lugar às famosas trocas de mensagens pelo WhatsApp, gerando um 

alcance maior e obtendo uma gigantesca forma de divulgação, bem mais rápida, eficiente, 

atingindo um público maior, refletindo em aumento de novos clientes. (PORTAL, 2020). 

 Não se pode pensar que o mercado pet gira simplesmente em torno de casas de rações, 

pois este segmento cada vez mais vem se adaptando aos novos hábitos, novas realidades. 

Levando todo esse cenário em consideração, o mercado vem mudando seu comportamento 

habitual. Por exemplo, alguns shoppings que há pouco tempo só podiam transitar pessoas, 

com essa nova realidade de aumento do mundo pet passaram a permitir a entrada e circulação 

de animais, tendo em vista que muitas pessoas se sentem mais a vontade levando seu pet para 

que o mesmo não fique sozinho em casa. 

 Tudo isso virou um cadeia positiva, já que outros estabelecimentos viram essas 

oportunidades e começaram a se adaptar às novas tendências, como restaurantes que 



 
 

permitem a entrada de pets e já possuem um cardápio para eles, fazendo com que seus donos 

enxergassem o lugar como um ambiente agradável e acolhedor. Na maioria das vezes ocorre 

que muitas pessoas que são donas de pets não saem de casa para fazer uma refeição ou se 

divertir porque não podem leva-los. (COSTA, 2021).  

 Outro setor que enxergou as vantagens de receber os pets foi a rede hoteleira. Hoje 

muitos hotéis e pousadas permitem a presença de animais junto a seus donos ou tutores. Para 

Accor (2021), a nova política de pets foi criada pensando nas famílias que agora poderão 

levar os bichinhos em suas viagens, sendo uma forma inteligente de captar e fidelizar clientes.    

 

MUNDO PET E SEUS REFLEXOS NA ECONOMIA 

Como citado anteriormente, o mundo pet vem crescendo num mercado cada vez mais 

atraente para novos investidores. O segmento pet vem na contramão de tempos difíceis, sendo 

um setor que cresceu e gerou oportunidades para que pequenos empreendedores entrassem no 

mercado, proporcionado reflexos positivos na economia, gerando maior arrecadação de 

impostos e assegurando empregos e novos empreendimentos por toda região. Para o Instituto 

Brasil Pet (2021), a maioria dos setores econômicos vem amargando perdas desde o início da 

pandemia, mas para o mercado pet tem sido um tempo de ganho, com um crescimento 

estimado de 13,5% em relação a 2019 cuja alta foi puxada pelo comércio de alimentos para 

animais e de produtos veterinários. O Brasil hoje é o terceiro país no ranking de faturamento 

no consumo de produtos pets. 

 Apesar dos grandes estabelecimentos terem uma grande carteira de clientes e 

aumentando cada vez mais, a oportunidade também chegou ao pequeno negócio no segmento 

de pets. Os pequenos empreendedores vislumbraram espaço para realizar investimentos em 

pequenas lojas de bairro, próximas às residências dos tutores. Enquanto que as grandes 

empresas levam umas duas horas para a entrega do produto ou até mesmo um dia, o pequeno 

empreendedor está próximo, fazendo com que o produto chegue mais rápido às residências 

dos clientes. Para Whow (2021), durante a pandemia, empreender representou uma grande 

oportunidade de negócio. Mesmo com toda essa concorrência, o setor pet só tem a ganhar.  Os 

grandes estabelecimentos fornecem as mercadorias para os novos empreendedores, com isso 

têm que contratar novos empregados para dar conta da demanda de vendas de produtos e 

serviços. Tanto as grandes lojas como os pequenos empreendedores passaram a utilizar 

também o WhatsApp como uma ferramenta essencial para a efetuação dos pedidos e de 

comunicação com os clientes.   



 
 

Na visão de Vázquez (2021), co-fundador e diretor comercial da Nuvem Shop, o e-

commerce obteve uma aceleração histórica, fazendo com que a tendência de compra e venda 

pela internet, durante a pandemia, tivesse um crescimento positivo. No segmento pet muitas 

pessoas que não tinham o costume de comprar online, passaram a ter esse costume devido à 

pandemia. Para Bússola (2021), as vendas on-line de produtos pet triplicaram entre 2017 e 

2020.        

 

METODOLOGIA  

O objeto de estudo desse artigo é formado pelo Mundo Pet, captação e fidelização de 

clientes e consumidores. O objetivo é compreender as principais características do segmento, 

as oportunidades e os desafios na captação e fidelização de clientes e consumidores em 

tempos de pandemia. A proposta consiste em: 

a) Identificar as oportunidades dentro do mundo pet em tempos de pandemia; 

b) Examinar os desafios dentro do mundo pet durante a pandemia;  

c) Colaborar para a captação, fidelização de clientes e consumidores diante do cenário 

da pandemia, no mercado pet.  

A pesquisa de campo foi realizada no Pet Shop Pata Minha5, localizada na cidade de 

Jaboatão dos Guararapes, estado de Pernambuco. 

O universo da pesquisa foi composto por 15 clientes da loja. O desenvolvimento da 

pesquisa teve os seguintes parâmetros: 

a) Quanto à forma: Bibliográfica e de Campo; 

b) Quanto à finalidade: Aplicada; 

c) Quanto ao método de análise: Propositiva; 

d) Quanto à abordagem: Qualitativa. 

          Na pesquisa de campo foi utilizado um questionário fechado, constante no apêndice 

deste artigo. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 
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Inserra (UOL, 2021) dona de um abrigo em São Paulo, obteve um aumento de 300% 

nas adoções de pets no início da pandemia e a pesquisa mostra que 53,3% adotaram e 6,7% 

compraram animais, totalizando 60% de pets em novos lares. Esta relação deve-se ao fato da 

necessidade humana por companhia em tempo de pandemia. 

 
O distanciamento social trouxe uma aproximação no meio familiar, passando a dar mais 

atenção a seu pet. (MARRACCINI, 2021). Os dados mostram que 53,3% dos entrevistados 

consideram que os pets ajudaram neste momento de distanciamento social e 13,3% dizem ter 

mas tempo para seu pet, com 66,6% dos entrevistados confirmando sua aproximação com seu 

pet em tempo de pandemia.  

 
Maraccini (2021) citou a respeito da aproximação dos pets no meio familiar na 

pandemia. Para os investigados 60% responderam que o pet trouxe harmonia ao lar e, ainda, 



 
 

20% afirmaram que o pet serviu de companhia para as crianças, totalizando 80% de aspectos 

positivos para a família, corroborando com a afirmativa do autor.  

 

As vendas online de produtos pet triplicaram entre 2017 e 2020. Os dados mostram que 

60% passaram a comprar pela internet na pandemia e que 26,7% já compravam antes, 

totalizando 86,7% de compras online. 

 
O aplicativo de mensagens WhatsApp é uma das redes mais utilizadas para se manter 

conectados e informados, aproximando cada vez mais as pessoas (PORTAL, 2020). A 

pesquisa mostrou que 60% dos investigados não gostam de receber mensagens de promoções 

via WhatsApp. Isso mostra que mesmo que seja para economizar com produtos, os 

investigados não têm paciência para ficar recebendo promoções repetidas via aplicativo.  

 
 



 
 

A pesquisa mostra que 73,3% dos entrevistados utilizam o serviço de transferência ou 

táxi dog às vezes, e 6,7% usam sempre, totalizando 80% dos clientes que se beneficiam com 

este diferencial do Pet shop Pata Minha.  

 

O gráfico mostra que 80% dos entrevistados estão satisfeitos com os serviços. Essa 

aprovação é resultado do comprometimento da empresa com seu público, respeitando os 

protocolos e buscando inovar, melhorando a captação e fidelização dos seus 

clientes/consumidores. 

 
 

Durante a pandemia, empreender representou uma grande oportunidade de negócio 

(WHOW, 2021). O gráfico mostra que apenas 33,3 % dos investigados ingressaram neste 

mercado, sendo 20% em atendimento domiciliar e 13,3% em vendas on-line. Apesar de ser 

um empreendimento vantajoso, a crise econômica dificultou a entrada de novos 

empreendedores neste mercado.  



 
 

 
A nova política de pets foi criada pensando nas famílias que agora poderão levar os 

bichinhos em suas viagens (ACCOR, 2021), proporcionando aos donos novas oportunidades 

de viagens, algo confirmado na pesquisa, já que 86,7% dos investigados afirmaram ter 

deixado de viajar por não terem onde deixar seu pet. 66,7% deixam de viajar, às vezes, e 20% 

deixam de viajar, sempre.  

 

 
 

O gráfico mostra que 66,7% dos investigados estão satisfeitos com o serviço de 

hospedagem prestado. Isto acontece porque as empresas oferecem mimos para os pets que 

deixam toda a família satisfeita.  

 

 
 



 
 

A pesquisa confirma que 80% dos investigados deixam de ir a lugares que não 

permitem a entrada de pets. 66,7% afirmam que isto acontece às vezes e 13,3% diz ser sempre 

assim. Para algumas famílias não existe lugar onde seus pets não possam entrar e, quando isso 

acontece, elas também não frequentam. 

 
 

O gráfico mostra que 66,7% dos respondentes não costumam levar seu pet para o 

shopping. Isto acontece por causa do período de pandemia e da não aceitação em muitos 

locais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          O presente estudo teve o objetivo de compreender as principais características do 

mundo pet. Considerando que o espaço/convivência do pet está vinculado com o ser humano, 

foi possível visualizar a grandeza deste mercado, sendo possível afirmar que os propósitos 

maiores deste artigo foram alcançados.  

De modo geral, a pesquisa realizada demonstrou que o isolamento social alavancou o 

consumo de produtos pets, e um fator significativo neste cenário foi o grande aumento nas 

adoções/compras de um novo pet. Isto acontece pelo fato de que o pet deixa de ser 

simplesmente um animal em casa, para ser considerado um membro da família. Sendo assim, 

passou a ter toda assistência possível com boa alimentação, vacinas, consultas, brinquedos e 

outros benefícios dedicados a eles. 

Neste sentido, o presente estudo apresenta que, com toda dificuldade que a pandemia 

trouxe para todos os segmentos, o mercado pet conseguiu manter-se aquecido neste período 

graças à necessidade humana de acabar com a solidão deixada pelo isolamento social. Assim, 

confirma-se que esse mercado tem grande potencial, e que devem ser aproveitadas todas as 

oportunidades do mercado pet, buscando vantagens competitivas e inovando a cada fase, que 

caracteriza uma tendência irreversível de mercado.  
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APÊNDICE A – Questionário utilizado na pesquisa de campo 

O objetivo desta pesquisa é compreender as principais características do mundo pet: 

oportunidades e desafios na captação e fidelização de clientes e consumidores, em tempos de 

pandemia. 

1. Você adotou ou comprou algum pet no período da pandemia? 

a) Sim, adotei.  b) Sim, comprei. c) Não tenho condições de cuidar.  

d) Não, mas gostaria. 

2. O confinamento fez com que você se aproximasse mais do seu pet? 

 a) Sim. Tenho mais tempo para eles. 

b) Sim. Ajudaram-me a superar a distância dos parentes. 

c) Não. Tenho o mesmo relacionamento. 

d) Não. Fiquei muito estressado (a). 

3. Em sua opinião, qual a principal consequência que o distanciamento social, trouxe 

para as famílias que possuem pet? 

a) Harmonia ao lar.  b) Companhia para as crianças.  c) Estresse no isolamento.      

d) Outros____________________________________________________________ 

4. Durante a pandemia, você adquiriu algum produto ou serviço para pet pela internet? 

a)  Sim. 

b)  Sim. Já comprava/utilizava antes da pandemia. 

c)  Não. 
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5. Com que frequência você gostaria de receber mensagens de promoção via 

WhatsApp? 

a) Diariamente.    b) Semanalmente.   c) Mensalmente.   d) Nunca.       

6. Você utiliza o serviço de transferência ou táxi dog. (pegar seu animal em casa, levar 

para o pet shop e depois trazer de volta para casa)? 

a) Sempre.  b) Às vezes. c) Nunca. 

7. Qual seu grau de satisfação com o pet shop Pata Minha? 

a)  Muito satisfeito. 

b)  Satisfeito. 

c)  Insatisfeito. 

8. Você iniciou algum empreendimento voltado para o mundo pet no período da 

pandemia? 

a) Vendas on-line. 

            b) Loja física. 

            c) Atendimento domiciliar. 

            d) Não. 

            e) Outros____________________________________________________________ 

9. Já deixou de viajar por não ter onde deixar seu pet? 

a) Sim. 

b) Não. 

10. Qual seu grau de satisfação na hospedagem de hotéis que aceitam pets? 

a)  Satisfeito. 

b)  Regular. 

c)  Insatisfeito. 

d)  Outros____________________________________________________________ 

11. Você deixa de frequentar algum lugar por não poder levar seu pet? 

a) Sim.        b) Não.        c) Às vezes. 

12. Você costuma ir ao shopping com seu pet? 

a) Sempre.      b) Às vezes.      c) Nunca. 

 


