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RESUMO 

Objetivou-se realizar um levantamento de dados sobre o mercado de petiscos 

naturais pets na cidade de Recife, Pernambuco. Para realização da pesquisa foram feitas 

visitas nos pet-shops do município para identificar a presença ou não de petiscos nas 

prateleiras, dessa forma obter o percentual de estabelecimentos que vendiam esses 

petiscos. A pesquisa foi realizada no Município de Recife, nos bairros dos Aflitos, 

Jaqueira, Espinheiro, Graças, Boa viagem e Setúbal durante os meses de agosto e 

setembro de 2021. Foram visitados trinta e cinco pet –shops, onde o percentual dos 

estabelecimentos que vendem petiscos foi de 43% e os que não vendem foi de 57%, 

dentre os vinte estabelecimentos que não vendem 60% tem o interesse em vender 

posteriormente e oito estabelecimentos 40% não tem interesse nesse nicho no momento.  
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INTRODUÇÃO 

Desde o tempo da domesticação cães e gatos foram utilizados pelos humanos 

por suas diversas funções, tais como: animal de guarda, caça, controle de pragas, 

companhia e está vem crescendo nos últimos anos, sendo estes até considerados 

membros da família (OGOSHI et al., 2015). Com o crescente número de pesquisas 

sobre nutrição, tem-se nos últimos anos um maior entendimento sobre as necessidades 

nutricionais desses animais. Com isso, os alimentos para os cães e gatos ultrapassam sua 



 

             

função de nutrir, promovendo também saúde, bem-estar e longevidade (OGOSHI et al., 

2015). 

Devido o estreitamento dos laços entre humanos e animais de estimações, que 

atualmente são considerados melhores amigos ou até mesmo “filho” para algumas 

famílias (OLIVEIRA, 2006). Ocorreram também modificações no tratamento desses 

animais, é observado um maior esforço para fornecer uma vida com mais saúde e 

qualidade. Com isso, a alimentação se torna fator primordial para alcançar bem-estar e 

longevidade.    

Quando se fala em promover saúde, bem-estar e longevidade para os animais o 

primeiro fator pensado é a alimentação. Pois, a nutrição é um dos fatores mais 

importantes para a manutenção da saúde animal. Porém, a alimentação dos animais é 

determinada pela preferência, conhecimento sobre a nutrição pet, classe social do tutor e 

a comunicação com os profissionais da área (APTEKMANN et al., 2013). 

O segmento pet tem ganhado espaço na economia do país, segundo dados da 

Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET, 

2021) estima-se que no Brasil existem aproximadamente 55,9 milhões de cães e 25,6 

milhões de gatos. O crescimento do número de animais de estimação e o aumento da 

afeição dos tutores pelos animais faz com que o segmento pet cresça a cada ano que 

passa, fechando o faturamento industrial pet de 2020 em aproximadamente 27,02 

bilhões por ano. Sendo a maior parte desse faturamento representada pelos produtos do 

segmento Pet Food, responsável por 75% do rendimento do setor (ABINPET, 2021).  

Segundo Guareschi (2019), os tutores tem interesse em oferecer opções mais 

saudáveis de petiscos para seu animais. Esse interesse está ligado com a sua busca 

pessoal em ter uma vida com mais saúde e de qualidade, e dessa forma, espelhar esse 

estilo de vida para seus pets, buscando cada vez mais a oferta de alimentos saudáveis 

para os pets.  

 O que mais influência na hora da compra dos petiscos de acordo com Schuch, 

(2009) é o petisco apresentar características saudáveis como ser livre de produtos 

químicos na sua composição, ter uma boa aceitação pelo cão e apresentar benefícios a 



 

             

saúde do pet, o que condiz com os reais benefícios e qualidades dos petiscos naturais 

pets. Os petiscos naturais pets são alimentos que buscam além de nutrir oferecer saúde 

para os animais, são produtos que na sua composição são livre de químicos, açúcar, sal, 

corantes, palatabilizantes e conservantes artificiais entre outros. Alguns desses petiscos 

são compostos apenas de um único ingrediente, no qual utilizam ingredientes que são 

biologicamente apropriados para cães e gatos como o exemplo dos petiscos 

desidratados, que na sua composição só existe um único ingrediente, como o peito de 

frango ou só carne suína, ou carne bovina.   

Devido ao aumento do interesse sobre a nutrição, bem-estar, qualidade de vida, 

longevidade pet, aumento do percentual do mercado pet food e a escassez na literatura 

sobre dados de oferta de petiscos naturais para animais, objetivou-se realizar o presente 

estudo com o intuito de fazer um levantamento de dados sobre a oferta desses petiscos 

nos pet-shops no município de Recife 

METODOLOGIA 

O levantamento de dados foi realizado no município de Recife, nos bairros da 

zona norte (Aflitos, Jaqueira, Espinheiro, Graças) e da zona sul (Boa viagem e Setúbal). 

Foram visitados trinta e cinco pet-shops no período do dia trinta de agosto a oito de 

setembro com o intuito de identificar a presença ou não de petiscos naturais. Durante as 

visitas nos estabelecimentos foi visualizado se nas prateleiras de produtos pet food 

apresentavam ou não a existência de petiscos naturais, seguido da visualização eram 

anotados os nomes dos pet-shops e se eles pertenciam a zona sul ou norte de Recife. 

Nos estabelecimentos que não haviam os petiscos foi anotado o nome do 

estabelecimento e em qual zona ele pertencia da cidade de Recife e ao constatar que 

havia ausência de petiscos naturais, questionou-se aos funcionais ou responsáveis do 

local sobre o interesse de adquirir produtos mais saudáveis para ofertar para os clientes. 

Após o término de coletas de dados foi iniciado o processo de tabulação. Nessa etapa foi 

utilizado o programa computacional o Microsoft Excel. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 



 

             

Diante dos aspectos explorados neste trabalho, foram obtidos os seguintes 

resultados, dos trinta e cinco pet shops visitados, vinte estabelecimentos (57%) não 

apresentam petiscos naturais para venda nas prateleiras de pet foods e quinze 

estabelecimentos (43%) apresentavam petiscos nas prateleiras pet food (Figura 1).  

 

                        

                            Figura 1. Percentual de Pet shops em Recife que vendem ou não petiscos. 

             

Dos vinte estabelecimentos que não vendiam os petiscos, doze pet shops (60%) 

quando questionados sobre a possibilidade de adquirir petiscos naturais demonstraram 

interesse em começar a ofertar, e oito pet shops (40%) quando perguntados sobre a 

venda disseram que não enxergam que esse nicho seja rentável no momento (Figura 2). 

                      

                 Figura 2. Percentual de Pet shops que tem interesse ou não em vender 

posteriormente petiscos naturais. 

                  

 Da cidade de Recife a zona norte foi a que apresentou maiores quantidades de 

estabelecimentos com venda de petiscos do que a zona sul (Figura 3). 
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Figura 3. Quantidade de pet shops em Recife de acordo com a zona. 

Foi observado que nos estabelecimentos que apresentavam produtos naturais 

continham marcas que se dizem naturais, porém, apresentavam nos seus ingredientes 

conservantes artificiais e até mesmo produtos químicos, o que demostra que não são 

100% naturais mesmo na embalagem alegando isso. Como não existe uma legislação ou 

instrução normativa para dizer quais produtos são ou não classificados como naturais, as 

empresas podem se auto classificar como natural mesmo na composição mostrando que 

não são e esse fato ocorre rotineiramente devido não ter uma fiscalização atuante nessa 

área. 

Dessa forma, é possível obter através desse trabalho que o percentual de 

estabelecimentos que vendem petisco naturais e os que não vendem ficaram próximos. 

Portanto, o mercado é muito promissor e tem grande potencial de crescer nos próximos 

anos devido a mudança na forma como os animais são tratados e alimentados, e essa 

mudança no tratamento animal está tornando os animais membros efetivos das famílias, 

logo, faz com que estes se preocupem em oferecer boa saúde e melhor qualidade de vida 

influenciando diretamente na economia do país.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A quantidade de pet-shops que não vendem petiscos naturais pets são maiores 

do que os que vendem. E entre os que não vendem atualmente a maioria se mostrou 

interessados em obter esses produtos para venda. Tornando assim o potencial de 

crescimento desses petiscos no município de Recife maior, portanto, mais promissor. 
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