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RESUMO 

 

 

O Mercado Pet, atualmente, tem tido um crescimento constante. As pessoas estão mais 

dispostas a ter um animal de estimação, e passaram a considerá-los como membro da 

família, fazendo de tudo o que estiver ao seu alcance, mesmo que não estejam tão bem 

no aspecto financeiro, para trazer saúde e bem-estar aos seus bichinhos, o que gerou um 

aumento na busca por serviços veterinários. Objetivou-se nessa pesquisa realizar um 

estudo de mercado na cidade de Itatuba-PB, analisando a oferta e a demanda presente. 

Para isso foi realizado um levantamento bibliográfico e coleta de dados, através da 

aplicação de questionários destinados aos consumidores, com tutores que possuem pelo 

menos um animal de estimação, e o ofertante da cidade. Após a análise dos dados, 

mediante abordagem qualiquantitativa, verificou-se a baixa variedade de oferta de 

serviços e produtos veterinários, e sob a visão do ofertante, observou-se uma problemática 

a respeito dos preços dos serviços, que os tutores, na maioria das vezes, não querem pagar.   

Palavras-Chave: Estudo de mercado. Mercado Pet. Empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 
 

 

The Pet Market, currently, has had a steady growth. People are more willing to have a 

pet, and have come to consider them as a member of the family, doing everything in their 

power, even if they are not doing so well financially, to bring health and well-being to 

their pets, which generated an increase in the search for veterinary services. The objective 

of this research was to conduct a market study in the city of Itatuba-PB, analyzing the 

current supply and demand. For this, a bibliographic survey and data collection was 

carried out, through the application of questionnaires aimed at consumers, with tutors 

who own at least one pet, and the offeror of the city. After analyzing the data, using a 

qualitative and quantitative approach, it was observed that there was a low variety of 

services and veterinary products on offer, and under the offerer's view, there was a 

problem regarding the prices of services, which tutors, in most cases, don't want to pay. 

Keywords: Market study. Pet market. Entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado pet cresce constantemente no Brasil e, segundo Elizeire (2013), sua 

expansão se associa às mudanças socioeconômicas da população brasileira, e os avanços 

na medicina veterinária se relacionam ao crescimento do mercado pet observada no país 

nos últimos anos. A esse cenário une-se a importância do marketing para a análise de 

mercado e construção de estratégias no alcance do público consumidor.  

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação (ABINPET,2019), a população de animais de estimação no Brasil supera 141,6 

milhões, representando o terceiro maior mercado PET do mundo em faturamentos. 

Segundo o Instituto PET Brasil, em 2018, o Nordeste se tornou a segunda região com 

maior concentração de animais de estimação (21,4%), e, em 2020, o mercado PET 

brasileiro confirmou a projeção de crescimento de 6%, com leve alta em relação à prévia 

do primeiro trimestre, calculando um faturamento de R$37,5 bilhões até o final do ano.  

Tudo isso se deve ao fato de que cada vez mais as pessoas buscam um animal de 

estimação para ter uma companhia e aliviar a solidão, dar e receber afeto, dando um 

suporte a saúde mental e, muitas vezes, os tornando membros da família, tornando a 

relação entre humanos e animais  mais estreita, e, sendo assim, ocorre um aumento pela 

busca por conforto, bem estar e saúde de seus pets.  

De acordo com o IBGE (2020), a população da cidade de Itatuba-PB era de 10.201 

pessoas, segundo o último censo realizado em 2010, e a população estimada para 2020 é 

de 11.016 pessoas. Em 2018, o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 1,8 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

7,8%. 

 Segundo o Instituto PET Brasil, o nível de humanização e o quanto o pet é tratado 

como outra criança na casa, ou não, varia de acordo com a renda das casas e os donos de 

pet ainda sacrificam seus gastos pessoais para fornecer um cuidado especial a ele. 

Segundo Silva (2019) o mercado pet cresce constantemente no Brasil e resiste às crises, 

e esse fato está relacionado à consideração e amor que os tutores têm por seus animais de 

estimação, e conhecer o mercado em que se está inserido, ou vai se inserir, é de extrema 

importância para que um negócio seja próspero e atinja os objetivos esperados. A 

problemática gira em torno de muitos tutores não terem o conhecimento necessário sobre 

as necessidades de seus pets, e isso ocorre principalmente em cidades pequenas onde 

muitas vezes não são realizados estudos sobre a saúde animal. 
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         De acordo com Elizeire (2013), ter uma compreensão sobre as particularidades que 

envolvem os animais de estimação, os seus tutores, as características do ambiente em que 

vivem e as necessidades que possuem, relacionadas ao consumo de produtos e serviços do 

mercado pet, é  importante para se estabelecer estratégias para suprir as necessidades em 

termos de oferta e demanda de mercado. Visionando o que o consumidor deseja, o 

empreendedor veterinário pode se inserir no mercado sabendo das expectativas de seus 

consumidores para que então possa obter sucesso num mercado que se torna cada dia mais 

competitivo. 

Nesse sentido, a presente pesquisa apresenta-se como uma proposta de análise e 

compreensão acerca da atual configuração do mercado Pet da cidade de Itatuba-PB, em 

termos de oferta e demanda, ensejando assim a construção de uma importante ferramenta de 

planejamento para futuros empreendedores locais, desse segmento de atividades. 

Para esse fim, elencam-se os seguintes objetivos de pesquisa: 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Realizar um estudo sobre o mercado Pet na cidade de Itatuba-PB, 

avaliando a oferta e a demanda presente na região. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliar o perfil socioeconômico dos tutores;  

• Analisar o relacionamento afetivo entre tutores e pets; 

• Verificar o perfil de oferta das empresas presentes na região;  

• Ressaltar a importância do médico veterinário e de seus serviços 

prestados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ESTUDO DE MERCADO 

 

De acordo com Chiavenato (2007, apud Silva 2019), o estudo de mercado, ou 

também chamado de pesquisa de mercado, tem por significado a apuração e investigação 

dos acontecimentos que ocorrem durante o processo de trocas de mercadorias (ou 

serviços) do produtor ao consumidor. É caracterizado pela junção de informações que 

serão necessárias para conhecer o mercado, seja no sentido fornecedor-empresa ou 

empresa-consumidor. É necessário reunir informações dos consumidores, do tipo: onde 

se localizam, onde e como compram, suas preferências a respeito de preço, e outras 

questões relacionadas ao consumo, apontando os clientes atuais e potenciais dos produtos 

ou serviços de um setor ou empresa, ao colher informações a respeito de preferências e 

hábitos de consumo, fazendo com que o pesquisador obtenha o poder de tomar decisões 

certas. 

 

Estar atento ao mercado significa ofertar produtos/serviços que atendam às 

necessidades das pessoas e supere a oferta dos concorrentes, mantendo 

satisfeitos e fiéis os clientes da empresa. Quanto mais clientes você tiver e 

manter maior será a chance de seu negócio prosperar. Para obter e manter 

clientes você pode desenvolver várias ações, por exemplo: i) entender a 

necessidade dos clientes; ii) verificar a satisfação dos clientes; iii) manter o 

registro dos seus clientes; iv) ofertar produtos/serviços diferentes de seus 

concorrentes; e vi) planejar cuidadosamente suas promoções. (SEBRAE, 

2016) 

 

 

De acordo com Zamberlan (2008), um dos objetivos mais essenciais de uma 

empresa é compreender as necessidades e satisfação de seus clientes, ou seja, precisam 

de informações sobre os mesmos, além de informações sobre os concorrentes e outras 

forças que atuam sobre o mercado para assim conhecer sua demanda e utilizar as melhores 

estratégias para o suprimento dessas necessidades. 

  Segundo SEBRAE (2018) ao jogar um produto no mercado, a empresa deve 

saber quem será o público-alvo, para isso é necessário a realização de uma pesquisa que 

irá indicar como o produto será recebido, quem se interessará por ele, até que preço o 
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consumidor estará disposto a pagar, como o público reagirá ao nome do produto, ao seus 

design, etc. Isso fará a diferença entre o sucesso e o fracasso de um novo produto ou até 

da empresa como um todo. Dará informações, ainda, sobre quais as vantagens que os 

produtos concorrentes oferecem e seus pontos fracos.  

 

2.2 EMPREENDEDORISMO 

 

Segundo Baggio e Baggio (2014), a palavra empreendedorismo é derivada do 

latim “imprehendere”, e foi originada da tradução da expressão entrepreneurship da 

língua inglesa que, por sua vez, é composta da palavra francesa entrepreneur e do sufixo 

inglês ship, e pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer com criatividade e 

motivação.  

O empreendedorismo para Carreira et al. (2015) consiste em indivíduos que são 

capazes de aproveitar oportunidades na sociedade e utilizam disso para desenvolver uma 

atividade econômica organizada, gerando valor para a sociedade e para si. 

Para Chiavenato (2004), citado por Alcoforado (2018) o empreendedor é quem 

fareja as oportunidades e as aproveitam antes que outros o façam. “É a energia da 

economia, a alavanca de recursos, o impulso de talentos, a dinâmica de ideias.” 

 

“Ser empreendedor significa possuir, acima de tudo, o impulso de materializar 

coisas novas, concretizar ideias e sonhos próprios e vivenciar características 

de personalidade e comportamento não muito comuns nas pessoas.” (BAGGIO 

e BAGGIO, 2014) 

 

Schumpeter (1988 apud Baggio, Baggio 2014) afirma que o empreendedor 

promove a inovação, sendo essa radical, pois destrói e substitui esquemas de produção 

vigentes. 

De acordo com Dornelas (2008), citado por Baggio, Baggio (2014, p.7), as 

características de empreendedores de sucesso são:  

 

Visionários; sabem tomar decisões; são indivíduos que fazem a diferença; 

sabem explorar ao máximo as oportunidades; são determinados e dinâmicos; 

são dedicados; são otimistas e apaixonados pelo que fazem; são independentes 

e constroem o próprio destino; ficam ricos; são líderes e formadores de 

equipes; são bem relacionados (networking); são organizados; planejam; 
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possuem conhecimento; assumem riscos calculados; criam valor para a 

sociedade.  

 

Para Drucker (2003, apud Baggio, Baggio, 2014) a sociedade moderna é uma 

fonte promulgadora do espírito empreendedor devido a necessidade de trabalho, a falta 

de alternativas de emprego, e um instinto nato de ser gestor de seu próprio destino. O 

cenário econômico mundial faz com que, cada vez mais, as pessoas busquem um trabalho 

como forma de sobrevivência e como uma forma de alimentar seus anseios de realização 

pessoal e profissional. 

De acordo com Melo (2019) devido a expansão observada no mercado pet, tem-

se a necessidade da inclusão do empreendedorismo e do marketing no mercado 

veterinário. Sendo assim, o profissional pode encontrar ferramentas essenciais para o 

desenvolvimento e gerenciamento nos estabelecimentos, marketing pessoal, gestão de 

pessoas e produtos, assim como a concorrência de mercados. 

 

2.3 MERCADO VETERINÁRIO 

 

De acordo com SCHEIDT (2020), a profissão do Médico Veterinário desempenha 

uma função valiosa a respeito dos índices de crescimento do mercado e da população de 

animais. A profissão vem sendo a cada dia mais ambicionada e sendo vista pela sociedade 

como importante para a manutenção da saúde única, pois sabe-se que o cuidado com a 

saúde animal reflete diretamente com a saúde humana. 

Para UNILEÃO (2020) o investimento nos pets brasileiros não se limita apenas à 

escolha de brinquedos, de acessórios ou ao banho e tosa, também está relacionado a saúde 

e bem estar dos bichinhos de estimação. Desde receitar uma boa alimentação até a 

realização de exames e tratamento, o curso de Medicina Veterinária tem tudo a ver com 

esse setor, pois o Médico Veterinário é o especialista adequado para cuidar da saúde dos 

animais e garantir uma maior atenção aos bichinhos. 

Ainda segundo UNILEÃO (2020) o curso de Medicina Veterinária é um dos 

principais beneficiados pelo crescimento do mercado pet. A sociedade está tendendo a 

tratar os pets como parte da família e se antes o acompanhamento do Médico Veterinário 

era essencial agora é indispensável, seja com vacinas, exames, consultas, entre outras. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (2020) citado pelo site G1, 

há uma estimativa de 84 mil profissionais formados exercendo a profissão no país. Com 
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um mercado de trabalho que cresce em média 13% ao ano, segundo o levantamento do 

Instituto Pet Brasil feito para o IBGE, há espaço para consultores, responsáveis técnicos, 

especialistas em nutrição e desenvolvimento de produtos. Somente a parte de alimentação 

corresponde a 68% do faturamento total do setor, enquanto a prestação de serviços 

médicos equivale a 16% e a parte de medicamentos fica em torno dos 8%. 

 

2.4 PETS 

 

O termo Pet é originado de uma expressão da língua inglesa utilizadas pelas áreas 

de vendas, marketing e mídia e se refere aos animais de estimação, que são todos aqueles 

criados para o convívio com os seres humanos, fazendo parte da rotina dos domicílios, 

inseridos no ambiente familiar e que geram benefícios através da afeição estabelecidas 

entre eles. (ELIZEIRE, 2013) 

Nas últimas décadas ocorreu um conjunto de mudanças qualitativas nas relações 

humanas com os animais, cada vez mais percebidos como indivíduos, seres com uma 

grande relevância moral e, frequentemente, como membros da família (LIMA,2016) 

Segundo FREITAS (2016) a humanização dos pets é um fenômeno perceptível 

em todo o mundo. No Brasil não poderia ter sido diferente e tem sua base nos mesmos 

conceitos estabelecidos em outros países, quais sejam a necessidade de atribuições de 

sentimentos, pensamentos, desejos e motivações ao relacionamento dos animais com os 

homens, sem os quais não teriam significância tais relações. Tal fenômeno poderia ser 

explicado pela crescente urbanização da sociedade e pelo aumento do individualismo na 

vida atual. 

 Faraco (2008 apud Elizeire, 2013) cita que os benefícios que os animais podem 

proporcionar aos seres humanos são vários e dentre eles estão: companhia, promoção de 

mudanças positivas no autoconceito e comportamento das pessoas, além de auxiliar no 

desenvolvimento de várias habilidades e no exercício de responsabilidades. Os animais 

ajudam a diminuir o estresse, combatem a depressão e o isolamento, e estimulam o 

exercício. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 FONTE DE DADOS 

 

A metodologia foi feita por coleta de dados por meio de um questionário 

(disponível no Apêndice B) do gerador de formulário Google forms, com 1 questão aberta 

e 19 fechadas, aplicado a parcela da população de Itatuba-PB que possui animais de 

estimação por meio de sistema de amostragem não probabilística, que segundo Mattar 

(1996), é aquela na qual a escolha dos elementos da população que irão integrar a amostra 

depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou entrevistador de campo e 

também aos ofertantes da cidade. Do ponto de vista estatístico, há uma dificuldade de 

determinar o exato tamanho da população, devido a escassez de registro da quantidade de 

pessoas tutoras de animais de estimação para a cidade avaliada. Portanto a escolha da 

amostragem não probabilística se justifica quando: 

 

a) São insuficientes os dados estatísticos conhecidos pelo 

pesquisador; (AAKER, KUMAR e DAY, 1995) 

b) A facilidade operacional se faz necessária na pesquisa; (AAKER, 

KUMAR e DAY, 1995) 

c) A participação dos respondentes é feita de forma voluntária. 

(MATTAR, 1996) 

 

Como critério para participação da pesquisa de consumidores: participantes a 

partir de 18 anos de idade e que possuem no mínimo 1 animal de estimação. O 

questionário foi aplicado para o único ofertante da cidade e para 100 consumidores no 

período de Outubro a Novembro de 2020. Para tanto, foram construídos gráficos, tabelas 

e quadros como instrumentos de análise. 

 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados se dará por estatísticas descritivas, com abordagem 

qualiquantitativa. De acordo com GERHARDT; SILVEIRA (2009, apud SILVA, 2019) 

a pesquisa quantitativa é aquela que faz uso de metodologias estruturadas e instrumentos 

formais para coletar dados e com isso utiliza processos estatísticos para analisar esses 
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dados numéricos. Enquanto isso a pesquisa qualitativa é descritiva e tem como foco o 

subjetivo para interpretar as experiências e analisa os dados de forma intuitiva, porém 

com um método organizado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE DO SERVIÇO VETERINÁRIO OFERTADO EM ITATUBA-PB 

 

Foi analisado o único estabelecimento presente na cidade de Itatuba-PB que é uma 

casa de rações, onde este possui um Médico Veterinário responsável, que está atendendo 

na cidade há 2 anos e realiza consultas apenas à domicílio. Os serviços ofertados estão 

listados na tabela 1. 

Tabela 1: Serviços Veterinários ofertados em Itatuba-PB 

SERVIÇOS OFERTADOS  ESTABELECIMENTO 

Consultas X 

Vacinas nacionais X 

Vacinas importadas  X 

Cirurgias X 

Ultrassom  

Banho/Tosa  

Hemograma X 

Bioquímico X 

Urinálise X 

Parasitológico X 

Raio-x  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Os serviços veterinários mais procurados são as consultas, vendas de 

medicamentos e vacinação e, segundo a percepção do Médico Veterinário, nota-se uma 

mudança na postura dos tutores, onde uma de suas maiores preocupações está relacionado 

à saúde e ao bem-estar de seus animais de estimação, pois priorizam as consultas, os 

medicamentos e vacinações em relação a rações, brinquedos, acessórios, entre outras.  

 

Foi exposto ao Médico Veterinário a questão a respeito do comportamento e a 

valorização da profissão e, segundo o profissional os tutores, majoritariamente acham o 

preço cobrado pelo serviço veterinário alto e não querem pagar o valor cobrado. Isso se 

deve há anos de desvalorização da profissão, onde havia uma cultura de se buscar o 
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médico veterinário apenas para dar uma “olhadinha” em seu animal desconsiderando-se 

a importância de uma adequada remuneração desse profissional. Mercader (2013, apud 

Alcoforado, 2018) afirma que a baixa valorização dos serviços veterinários é um dos 

empecilhos para uma adequada política de precificação e afirma ainda que um dos dez 

erros mais comuns dos médicos veterinários é discutir sobre os preços dos serviços e 

muito pouco sobre o valor com os clientes e uma mudança dessa situação é um passo 

importante para um reconhecimento do trabalho do profissional. 

Ao ser indagado sobre a maior dificuldade enfrentada atualmente pelo seu 

empreendimento, se obteve como resposta a falta de conscientização dos tutores a respeito 

do pagamento das consultas e a compra de medicamentos sem antes realizar uma consulta 

com o animal. De acordo com Nobre et al, 2020 o médico veterinário não é reconhecido 

pela sociedade como fundamental na área de saúde, tendo um papel muitas vezes 

irrelevante, somado a isso com cargas horárias excessivas, falta de reconhecimento 

profissional, baixa remuneração e a imagem cultural do Médico Veterinário trabalhar 

“por amor”. Tais fatores inserem a profissão como suscetível a problemas psicológico 

relacionados ao estresse, ansiedade e esgotamento mental que podem levar a síndrome de 

Burnot.  

Benevides, 2002 (apud Nobre et al, 2020) afirma que Burnout, conhecida também 

como Síndrome do Esgotamento Profissional ou Síndrome de Burnout, é uma 

classificação de ansiedade e é definida como o processo no qual os aspectos do contexto 

de trabalho e interpessoais contribuem para o seu desenvolvimento e uma condição de 

sofrimento psíquico, que é caracterizada por três dimensões: o desgaste emocional, a 

despersonalização e a incompetência profissional (ou baixa realização profissional) e 

pessoal, que podem ser juntas ou independentemente entre si  

E por fim, devido ao cenário atual da pandemia do novo coronavírus, foi 

perguntado se esse fato de alguma forma impactou os negócios e a resposta foi de: sim, 

negativamente, pois reduziu a demanda de consultas e de venda dos produtos. 

 

 

4.2 ANÁLISE DO PERFIL DOS CONSUMIDORES DO MERCADO PET 

 

Foram aplicados 100 questionários através do gerenciador de formulário Google 

forms, com os consumidores do mercado PET da cidade de Itatuba-PB.  
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Dos 100 entrevistados, 74% eram mulheres e 26% eram homens. Podemos 

observar no Gráfico 1, que 40% dos entrevistados possuem a faixa etária entre 18 a 24 

anos, 35% entre 25 a 31 anos, 14% entre 32 a 38 anos, 3% entre 39 a 45 anos e 8% 

apresentava idade igual ou superior a 46 anos. Sendo assim, de acordo com a amostra 

analisada compreende-se que a maior concentração de tutores se dá entre as mulheres, 

com incidência no grupo mais jovem. Historicamente e socialmente, o papel e as funções 

de cuidados sempre foram atribuídos as mulheres. De acordo com o IBGE, em 2016, no 

Brasil as mulheres se dedicaram aos cuidados de outras pessoas e a afazeres domésticos 

cerca de 73% a mais de horas do que os homens. Sendo a maior desigualdade presente na 

Região Nordeste, onde as mulheres dedicam cerca de 80% a mais de horas em 

comparação aos homens, chegando a 19 horas semanais. 

 

Gráfico 1. Faixa etária dos entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A respeito da renda familiar, considerando todos os membros da família, podemos 

observar no Gráfico 2 que 29% dos entrevistados afirmaram receber até 1 salário mínimo, 

28% de 1 a 2 salários mínimos, 22% de 2 a 3 salários mínimos, 15% de 3 a 5 salários 

mínimos e 6% mais de 5 salários minimos. Os dados revelam que a maioria dos 

entrevistados pertecem as classes socioeconomicas mais baixas e pode ser um reflexo das 

caracteristicas de rendimento do municipio onde a pesquisa foi realizada, segundo o IBGE 

em 2018, o salário médio mensal dos trabalhadores formais de Itatuba-PB era de 1,8 

salários mínimos. 
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Gráfico 2. Renda mensal dos entrevistados 

 

            Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Sobre o nível de escolaridade, 60% possui o nível superior completo ou está 

cursando, 35% possui o ensino médio completo, 4% possui o ensino fundamental 

completo e apenas 15 não possui escolaridade (Gráfico 3). Indivíduos escolarizados tem 

propensão a possuir mais informações a respeito do bem estar e saúde animal, o que faz 

com que ocorra mais demanda de produtos e serviços veterinários. 

 

Gráfico 3. Nível de escolaridade dos entrevistados 

 

Dados: Fonte da pesquisa, 2020 
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Ao ser questionado sobre a quantidade de animais que possuem, a maioria dos 

entrevistados (Gráfico 4) responderam que possui apenas 1 animal de estimação, 

correspondendo a 40% dos entrevistados, 27% possui 2 animais, 18% possui 4 ou mais 

animais e 15% possui 3 animais de estimação. 

 

Gráfico 4. Quantidade de animais por tutor entrevistado 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Em relação ao tipo de animal de estimação que os entrevistados possuem (Gráfico 

5), 68% responderam que possui cão, 55% possui gato, 9% possui pássaro, 3% possui 

coelho, 2% possui peixe, 15 possui galinha e 15 possui cágado. De acordo com a Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS), feita pelo IBGE em 2013, foi estimado a proporção de 

domicílios com cães e gatos. A população de cães foi estimada em 52,2 milhões e a de 

gatos em 22,1 milhões. E esses dados coincidem com essa pesquisa onde houve 

prevalência de cães e gatos nos lares. 

 

Gráfico 5. Espécie de animais presentes nos lares dos entrevistados 

 



24 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Em relação à forma de aquisição dos animais (Gráfico 6), 55% dos entrevistados 

afirmaram que adotaram seu animal de estimação, 24% afirmam que foi um presente e 

21% afirmam que compraram seus animais. De acordo com uma pesquisa realizada pelo 

Instituto Pet Brasil (2019), o Brasil possui cerca de 3,9 milhões de animais em condição 

de vulnerabilidade, sendo a maioria de cães e gatos. Animais em condição de 

vulnerabilidade são aqueles que vivem por um determinado tempo sem um tutor 

definitivo. A maioria desses animais vivem sob tutela de ONGS que assumem a 

responsabilidade de cuidá-los e promover a adoção voluntária. Existem no Brasil, 370 

ONGs atuando na proteção animal, sendo 46% na região Sudeste, 18% na região Sul, 

17% no Nordeste, 12% no Norte e 7% no Centro-oeste. 

 

Gráfico 6. Forma de aquisição dos animais de estimação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 
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Ao serem indagados a respeito da motivação de possuir o animal de estimação, 

62% dos entrevistados afirmaram que sempre gostaram de animais, 26% afirmaram que 

sempre o fizeram bem, 9% que os animais o fazem companhia, 1% afirma que pegou o 

animal para cuidar de maus tratos e se apegou e 1% afirma que pegou o animal de 

estimação para seu filho de 1 ano e 1% afirma que pegou o animal por pena. Os dados da 

pesquisa confirmam a percepção de Faraco (2018), pois segundo o autor os animais de 

estimação podem proporcionar benefícios para os seres humanos, como: companhia, 

mudanças positivas no auto-conceito e comportamento das pessoas, auxilia no 

desenvolvimento de várias habilidades e no exercício de responsabilidade, ajudam a 

diminuir o estresse, combatem a depressão e o isolamento e estimulam o exercício. 

Em seguida ao serem questionados sobre o que consideram essencial para 

proporcionar ao seu animal (Gráfico 7), 84% responderam alimentação saudável, 78% 

responderam cuidados com a saúde e isso coincide com a resposta do ofertante que 

afirmou que seu serviço que possui mais demanda é consultas, venda de medicamentos e 

vacinação. Outros 49% responderam passeios, 1% respondeu tomar cuidados com os 

sentimentos dos animais, 1% respondeu diversão, 1% respondeu carinho, 1% respondeu 

conforto e 1% respondeu tudo. 

 

Gráfico 7. Visão dos tutores a respeito dos itens essenciais a serem proporcionados 

aos seus animais 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

No que diz respeito à saúde e bem-estar dos animais, (Gráfico 8), 85% dos tutores 

afirmaram que mantém as vacinas de seus animais atualizadas, 62% os levam para o 

veterinário quando adoecem, 59% evitam fornecer alimentos não recomendados, 51% 
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mantém a vermifugação atualizada, 51% levam seus animais para banho e tosa e 46% 

fornecem uma alimentação balanceada. 

 

Gráfico 8. Ações que os tutores costumam realizar para manter a saúde e o bem-

estar de seus animais de estimação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Os produtos e serviços mais adquiridos pelos tutores entrevistados (Gráfico 9), 

são em primeiro lugar a ração, sendo adquirido por 94% dos entrevistados, seguida por 

vacinas/vermífugos (62%), medicamentos (59%), shampoo/condicionador (58%), 

brinquedos (40%), consulta no veterinário (38%) e por fim banho e tosa (37%). 

 

Gráfico 9. Produtos e serviços adquiridos pelos tutores entrevistados  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Dos entrevistados 53% relataram que só levam seus animais ao veterinário quando 

estão doentes, isso ressalta a importância da conscientização dos tutores a respeito dos 

cuidados preventivos com seus pets, evitando buscar o veterinário quando muitas vezes 

o quadro já é irreversível. Outros 23% revelaram que nunca levaram seu animal ao 
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veterinário, 14% só levam uma vez ao ano, 5% levam duas vezes ao ano e outros 5 % 

levam 3 vezes ao ano. (Gráfico 10) 

 

Gráfico 10. Frequência de busca por prestação de assistência veterinária. 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Ao serem questionados se precisavam se deslocar para outras cidades em busca 

de algum serviço veterinário, 58% dos entrevistados responderam que sim e os outros 

42% responderam que não. Dos 58 entrevistados que precisaram se deslocar para outras 

cidades, 32 citaram Ingá-PB como cidade procurada, 24 citaram Campina Grande-PB e 

2 citaram Riachão do Bacamarte-PB.  

Foi exposto a pergunta de como os tutores avaliam a oferta de serviços na cidade 

de Itatuba-PB (Gráfico 11), 65% afirmaram que falta diversificar a oferta (outras 

empresas atuando no mercado), 42% responderam que falta diversificação dos serviços 

ofertados, 37% afirmaram que precisa melhorar a infraestrutura dos estabelecimentos, 

28% afirmam que precisam ter preços mais acessíveis dos serviços, 26% afirmam que 

precisa melhorar o atendimento na cidade e 9% afirmam que estão satisfeitos com os 

serviços ofertados. 

 

Gráfico 11. Avaliação dos serviços veterinários ofertados na cidade de Itatuba-PB 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Ao serem perguntados de quanto estariam dispostos a pagar por serviços 

veterinários, podemos observar no Gráfico 12, 58% responderam que estariam dispostos 

a pagar de 5% a 10% de sua renda total, 22% estariam dispostos a pagar de 11% a 15% 

de sua renda total, 12% estariam dispostos a pagar mais de 25% e 8% estariam disposto 

a pagar de 16% a 24%. 

 

Gráfico 12. Porcentagem de renda total que os tutores estariam dispostos a pagar 

por serviços veterinários. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Por fim, os tutores foram questionados a respeito da importância para eles do 

médico veterinário e 100% responderam que o consideram muito importante. Foram 

questionados também sobre qual o principal motivo que os levam a escolher um serviço 

veterinário e de acordo com o Gráfico 13, 77% responderam que levam principalmente 

em conta a reputação do Médico Veterinário, 48% levam em conta o preço cobrado por 
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seus serviços, 36% levam em conta a comodidade (consultas domiciliares) e 36% levam 

em conta a localização do estabelecimento. 

 

Gráfico 13. Motivo que levam os tutores a escolha de um Médico Veterinário. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 
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5 CONCLUSÕES 

 

A respeito do perfil socioeconômico dos consumidores do mercado da cidade de 

Itatuba-PB, segundo os dados observados, conclui-se que a maioria dos tutores são 

mulheres com faixa etária entre 18 a 24 anos e entre 25 a 31 anos. Nota-se também que a 

maioria dos entrevistados pertence às classes socioeconômicas mais baixas, reflexo do 

salário mensal dos trabalhadores do município em análise, entretanto mais da metade dos 

entrevistados afirmaram possuir o ensino superior completo. 

A maioria dos tutores da cidade possuem cães, seguidos por gatos e em menor 

quantidade pássaros, peixe, coelhos, galinha e cágado e a respeito da forma de obtenção 

dos animais, mais da metade foram adotados. 

Nota-se que apesar de existir um estabelecimento com serviços veterinários na 

cidade, a maioria dos tutores entrevistados precisa se deslocar para cidades vizinhas em 

busca de alguns serviços e pode-se observar que boa parte dos tutores revelou que falta 

diversificar a oferta na cidade, com a presença de outras empresas no segmento. 

Constatou-se que apesar da renda dos entrevistados, os tutores estão dispostos a 

destinar boa parte do seu salário para cuidar de seus animais, o que, provavelmente, está 

atrelado à importância afetiva que os animais representam na vida dos tutores. 

A respeito da visão do ofertante da cidade, foi afirmado que os tutores acham o 

preço cobrado alto e não querem pagar, tendo a necessidade de uma educação para os 

tutores e para os profissionais sobre a importância da discussão do valor dos serviços e 

do preço cobrado. 

A partir dos achados dessa pesquisa, pode-se concluir que há, na cidade de Itatuba-

PB, uma demanda reprimida por serviços e produtos do setor pet, perante a atuação de 

um único ofertante local. Tal configuração aponta para um possível potencial de expansão 

do mercado, ensejando a entrada de novas empresas que venham preencher as lacunas 

mercadológicas, atendendo necessidades e desejos dos consumidores. 

Como conclusão também se pode sinalizar para a importância do médico 

veterinário enquanto empreendedor, na figura daquele agente econômico que além de 

gerar benefícios econômicos próprios, contribui para a promoção de saúde e bem estar 

animal, para a saudável integração entre tutores e animais, além de contribuir com 

viabilização do desenvolvimento socioeconômico local, gerando emprego e renda 

mediante a oferta de seus serviços e produtos. 
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APÊNDICE A – PERFIL DOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS DA CIDADE DE 

ITATUBA-PB 

 

 

 

1. A QUANTO TEMPO VOCÊ ESTÁ ATENDENDO NA CIDADE? 

______________ 

2. VOCÊ CONHECE O PERFIL DE SEUS CLIENTES? 

(  ) SIM  (  ) NÃO 

3. VOCÊ FAZ USO DE ESTRATÉGIA DE MARKETING? (PROMOÇÃO, 

DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, PROPAGANDA EM PANFLETOS 

OU BOCA A BOCA etc.) SE SIM, QUAIS? 

____________________________________ 

4. ANTES DE ABRIR O EMPREENDIMENTO FEZ UM ESTUDO DE 

MERCADO? 

(  ) SIM  (  ) NÃO 

5. FAZ O LEVANTAMENTO FREQUENTE DAS FINANÇAS DO 

EMPREENDIMENTO? 

            (  ) SIM  (  ) NÃO 

6. QUAIS SERVIÇOS VOCÊ COSTUMA OFERTAR? 

(  ) Consultas 

(  ) Vacinas nacionais 

(  ) Vacinas importadas 

(  ) Cirurgias 

(  ) Ultrassom 

(  ) Banho/tosa 

(  ) Hemograma 

(  ) Bioquímico 

(  ) Urinálise 

(  ) Parasitológico 

(  ) Raio x 

7. PRETENDE AMPLIAR OS SERVIÇOS OFERTADOS EM SEU 

ESTABELECIMENTO? QUAIS? ________________________ 

8. A MAIORIA DOS SEUS SERVIÇOS SÃO: 
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(  ) Consultas 

(  ) Vendas de medicamentos 

(  ) Vacinação 

(  ) Venda de rações 

(  ) Venda de produtos pet (brinquedos, acessórios etc.) 

(  ) Outro _______________ 

9. QUAL A MÉDIA DE ATENDIMENTO POR MÊS? 

__________________________ 

10. A RESPEITO DOS TUTORES, VOCÊ ACHA QUE: 

(  ) Valorizam o médico veterinário e acham o preço cobrado justo 

(  ) A maioria não tem condições de pagar pelo serviço 

(  ) Não querem pagar o valor cobrado 

11. ATUALMENTE QUAL A MAIOR DIFICULDADE ENFRENTADA PELO 

SEU EMPREENDIMENTO? 

_________________________________________________ 

12. A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS IMPACTOU SEUS NEGÓCIOS DE 

ALGUMA FORMA? 

a) Sim, positivamente 

b) Sim, negativamente 

c) Não percebi diferenças 
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APÊNDICE B - PERFIL DOS CONSUMIDORES DO MERCADO PET 

DA CIDADE DE ITATUBA-PB 

 

 

 

1. VOCÊ É: 

      (  ) Homem (  ) Mulher 

2. QUAL A SUA IDADE?  

       a)  18 a 24 anos  

       b)  25 a 31 anos  

       c)  32 a 38 anos  

       d)  39 a 45 anos  

       e)  46 anos ou mais 

3. QUAL SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE? 

a)   Sem escolaridade 

b)   Ensino fundamental completo 

c)   Ensino médio completo 

d)   Ensino superior completo ou cursando 

4. QUAL A RENDA MENSAL DA SUA FAMÍLIA? (CONSIDERANDO 

TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA) 

a) Até 01 salário mínimo (até R$1045,00) 

b) De 01 a 02 salários mínimos (de R$1045,00 a R$2090,00) 

c) De 02 a 03 salários mínimos (de R$2090,00 a R$3135,00) 

d) De 03 a 05 salários mínimos (de R$3135,00 a R$5225,00) 

e) Mais de 05 salários mínimos (mais de R$5225,00) 

5. ATUALMENTE, DENTRE ESSES MEIOS DE COMUNICAÇÃO, VOCÊ 

PASSA MAIS TEMPO: 

a) Assistindo TV 

b) Ouvindo rádio 

c) Usando redes sociais 

d) Lendo jornais e revistas 

6. DENTRE AS REDES SOCIAIS, QUAL A MAIS UTILIZADA POR 

VOCÊ: 

a) Facebook 
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b) Instagram 

c) Twitter 

d) YouTube 

e) WhatsApp 

7. QUANTOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO VOCÊ POSSUI? 

a) 1 animal 

b) 2 animais 

c) 3 animais 

d) 4 animais ou mais 

8. QUAL TIPO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO VOCÊ POSSUI? (PODE 

ESCOLHER MAIS DE UMA ALTERNATIVA) 

a) Cão 

b) Gato 

c) Pássaro 

d) Peixe 

e) Outro______________________________________________________

_____ 

9. SEU ANIMAL FOI: 

                  (  ) Comprado 

                  (  ) Adotado 

                  (  ) Presente 

10. O QUE O MOTIVOU A TER UM ANIMAL? 

a) Sempre gostei de animais 

b) Me fazem companhia 

c) Me fazem bem 

d) Outro______________________________________________________

_____ 

11. QUAL ITEM VOCÊ CONSIDERA ESSENCIAL PARA PROPORCIONAR 

AO SEU ANIMAL? (PODE ESCOLHER MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA) 

a) Cuidados com a saúde 

b) Alimentação saudável 

c) Passeios 
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d) Outro______________________________________________________

_____ 

12. SOBRE O BEM-ESTAR E SAÚDE DO ANIMAL, VOCÊ COSTUMA: 

(PODE ESCOLHER MAIS DE UMA ALTERNATIVA) 

(  ) Manter as vacinas atualizadas 

(  ) Manter a vermifugação atualizada 

(  ) Realizar banho e tosa 

(  ) Levar ao veterinário quando adoece 

(  ) Evitar fornecer alimentos não recomendados para animais 

(  ) Fornecer alimentação balanceada 

13. QUAIS PRODUTOS/SERVIÇOS VOCÊ COSTUMA ADQUIRIR PARA O 

SEU ANIMAL? (PODE ESCOLHER MAIS DE UMA ALTERNATIVA) 

(  ) Ração 

(  ) Shampoo/condicionador 

(  ) Brinquedos 

(  ) Medicamentos 

(  ) Banho/tosa 

(  ) Vacinas/vermífugos 

(  ) Consulta no veterinário 

14. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ LEVA SEU ANIMAL AO 

VETERINÁRIO? 

a) 1 vez ao ano 

b) 2 vezes ao ano 

c) 3 vezes ao ano 

d) Apenas quando está doente 

e) Nunca levei ao veterinário 

15. ATUALMENTE, COMO VOCÊ AVALIA A OFERTA DE SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS NA CIDADE DE ITATUBA-PB? (PODE ESCOLHER 

MAIS DE UMA ALTERNATIVA) 

a) Falta diversificar a oferta (outras empresas atuando no mercado) 

b) Falta diversificação dos serviços ofertados 

c) Precisa melhorar o atendimento 

d) Precisa melhorar a infraestrutura dos estabelecimentos 

e) Praticar mais preços acessíveis 
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f) Estou satisfeito(a) com os serviços ofertados. 

16. VOCÊ JÁ PRECISOU SE DESLOCAR PARA OUTRA CIDADE POR 

QUE NÃO TINHA UM DETERMINADO SERVIÇO VETERINÁRIO NA 

SUA CIDADE? 

a) Sim 

b) Não 

17. PARA QUAL CIDADE SE DESCOLOU E EM BUSCA DE QUAL 

SERVIÇO? _________________________________________________ 

18. ATÉ QUANTO VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A PAGAR POR SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS? 

a) De 5% a 10% da minha renda total 

b) De 11% a 15% da minha renda total 

c) De 16% a 24% da minha renda total 

d) Mais de 25% da minha renda total 

19. VOCÊ ACHA O MÉDICO VETERINÁRIO IMPORTANTE? 

a) Sim 

b) Não 

20. QUAL O PRINCIPAL MOTIVO PARA VOCÊ ESCOLHER UM 

SERVIÇO VETERINÁRIO? (PODE ESCOLHER MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA) 

a) Preço 

b) Comodidade 

c) Reputação do Médico Veterinário 

d) Localização do estabelecimento 


