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"Antes de ter amado um animal,
parte da nossa alma permanece desacordada."
(Anatole France)

"O amor por todas as criaturas vivas
é o mais notável atributo do ser humano.”
(Charles Darwin)

RESUMO

Pet friendly são serviços, empreendimentos, áreas livres e destinos amigáveis aos
animais de estimação, com proposta de estruturação fundamentada ou vinculada ao
seu benefício. No turismo, intitular-se pet friendly inclui dispor ao tutor e seu animal de
estimação as mesmas condições de segurança, receptividade e hospitalidade dentro
da oferta turística. O objetivo deste trabalho é abordar como o relacionamento do dono
com o pet pode interferir na escolha de um destino de viagem. Para tanto, a
metodologia utilizada é da pesquisa descritiva, com análise qualitativa e os resultados
da coleta de dados confirmam que o animal é pensado como prioridade na decisão
por determinado destino, cuja comodidade e conforto são condicionantes. Contudo,
existe um hiato entre a vontade dos tutores de levarem seus animais em viagens e a
concretização dessa mesma vontade. Destaca-se que os donos adaptam seus planos
de viagem à presença do pet, mas não deixariam de viajar caso seu animal de
estimação não pudesse estar presente.
Palavras-Chave: Turismo. Pet friendly. Segmentação. Motivação. Destinos turísticos.

ABSTRACT

Pet friendly are services, ventures, free areas, and destinations friendly to pets, with a
proposal for a reasoned structure or linked to their benefit. In tourism, calling pet
friendly includes providing the guardian and his pet the same conditions of safety,
receptivity, and hospitality within the tourist offer. This work aims to approach how the
owner's relationship with the pet can interfere in the choice of a travel destination. For
that, the methodology used is descriptive research, with qualitative analysis, and the
results of the data collection confirm that the animal is considered a priority in the
decision for a particular destination, whose convenience and comfort are conditioning.
However, there is a gap between the guardians' willingness to take their animals on
trips and realize that same desire. It is noteworthy that the owners adapt their travel
plans to the pet's presence but would not stop traveling if their pet could not be present.

Keywords: Tourism. Pet friendly. Segmentation. Motivation. Tourist destinations.
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INTRODUÇÃO
A construção de relações sociais entre humanos e animais tem carácter
evolutivo e marco na Revolução Industrial, quando novas formas de valorização da
natureza foram introduzidas em meio a urbanização. Nesse período, tanto o afeto
quanto a antropomorfização dos animais, sobretudo domésticos, destacam-se sob a
percepção de que estes tornaram-se parte das famílias. Transformando o vínculo de
tutoria em dinâmicas de paternidade com pais e mães que desejam a companhia de
seus animais-filhos, por cada vez mais tempo durante o dia a dia, tornou-se comum
a identificação de atividades que aceitam a presença dos animais de estimação
durante a prestação de serviços ou adesão de produtos. Para retratar essa
associação entre os animais e seus donos segmentando-o no mercado, surge o
termo pet friendly.
Ainda não há uma definição amplamente aceita para pet friendly na língua
portuguesa. Em tradução literal, o termo em português pode ser entendido como
‘amigável aos animais’. Na verdade, essa terminologia surgiu recentemente e tem sido
usualmente utilizada para identificar empreendimentos que, entendendo a crescente
tendência dos tutores em trazerem seus animais de estimação para o convívio diário
além da própria residência, passaram ou projetaram-se em sua essência para recebêlos com a mesma hospitalidade que atende seus donos. É comum haver nas
dependências desses estabelecimentos reservatórios de água, comida e camas para
descanso e conforto dos pets.
A hotelaria é um dos modelos de empreendimento que absorveram a cultura
pet friendly em sua estrutura, e a ascensão do setor no Brasil contribuiu para a
projeção do que conveniou-se chamar de destinos turísticos pet friendly. Utilizando e
incentivando a reunião de equipamentos turísticos, incluindo hotéis, restaurantes e
atrativos turísticos quanto à inclusão dos animais em seus serviços, os destinos pet
friendly têm ganhado espaço no mercado turístico como um novo segmento, por meio
de ações de marketing, promoção e estímulo direcionadas para esse público.
O presente trabalho aborda a temática pet friendly quanto sua participação no
setor turístico como um agente capaz, ou não, de influenciar os viajantes na escolha
por determinado destino. O mercado turístico pet friendly passa, atualmente, por
notório processo de ascensão e desenvolvimento, e para planejar e gerenciar
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adequadamente o segmento é necessário compreender quais são os interesses da
demanda.
Respondendo a questão problema “como o relacionamento ou o afeto que se
tem pelo pet pode interferir na escolha de um destino turístico?”, esta pesquisa tem
o objetivo geral de abordar como o relacionamento que a pessoa tem com o pet pode
interferir na escolha de um destino de viagem, analisando se o animal é pensado
como prioridade, cuja comodidade e conforto são condicionantes na decisão; ou, se
por outro lado, a possibilidade de levar o animal durante a viagem é o que condiciona
a ida do mesmo. Seus objetivos específicos são: identificar de que forma o afeto pelo
pet interfere na escolha de um destino de viagem; investigar se o desejo de estar na
companhia do pet é ou não uma motivação para a decisão; e relacionar a demanda
turística pet friendly com dados atualizados e possíveis padrões de consumo.
A fim de responder a esse questionamento, será utilizada a metodologia de
pesquisa descritiva qualitativa para aplicação no nicho de consumidores de produtos
e serviços turísticos pet friendly, fundamentada na necessidade de analisar como e
que fatores influenciam na escolha de turistas por determinadas localidades para
viajar na companhia de seus pets.
A abordagem teórica e prática a respeito da relação humano/pet desenvolvese em três capítulos. O primeiro apresenta o animal não mais como objeto e suas
representações no desenrolar da humanidade, seja como fonte de estudo, culto,
adoração, amizade, terapia e apoio. No capítulo seguinte, os animais tornam-se um
nicho para o mercado. Nesse contexto, são trazidos importantes dados
mercadológicos brasileiros e mundiais, em que o fenômeno turístico é inserido como
um dos setores que se tornara amigáveis aos animais de estimação, criando o
segmento pet friendly. O último capítulo discorre sobre o turismo e os pets viajantes,
englobando fatores motivacionais para turistas viajarem com animais e a
estruturação de destinos pet friendly, encerrando o trabalho com a análise da
pesquisa de campo aplicada.
Busca-se com esta pesquisa trazer informações atualizadas e pertinentes
sobre fatores de influência e motivação da demanda turística pet friendly,
prospectando a viabilização de projeções futuras sobre a percepção do público
consumidor, seus interesses e expectativas.
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1 O ANIMAL NÃO MAIS COMO OBJETO

Neste capítulo, o contexto do relacionamento entre o que os autores clássicos
denominaram por décadas como “animais humanos” e “animais não humanos” é
apresentado de forma sintetizada, paralelamente ao desenrolar da história do mundo
e das civilizações. Para tanto, serão consideradas as abordagens de diversas áreas
de estudo e importantes referenciais, tais como o filosófico, social, político e científico.
Em seguida, a relação interespécie de humanos e animais é retratada quanto
os seus proveitos para ambas as partes. Essa interpretação benéfica parte do apego
que é observado enquanto necessidade psicológica humana, tratando também da
construção de família multiespécies e dos Animais de Apoio Emocional, conhecidos
como ESAN, diferenciando-os dos Animais de Serviço (como cães guia, cães de
resgate, cães de alerta, entre outros) e da Intervenção Assistida por Animais (IAA).
O objetivo desta apresentação geral do convívio entre homem e animal é traçar
uma linha do passado aos dias atuais, que simultaneamente se inter-relaciona e se
desconecta. Considerando desde as primeiras percepções do contato humano com
outras espécies até o entendimento de que esse convívio propicia benefícios mútuos,
é possível compreender como esse contato se desenvolveu até instigar campos do
conhecimento para além da ciência, como o setor de produtos e serviços.

1.1

O
RELACIONAMENTO
DO
HOMEM
COM
OS
ANIMAIS:
CONTEXTUALIZAÇÃO FILOSÓFICA, SOCIAL, POLÍTICA E CIENTÍFICA

Charles Darwin descreve na obra The descent of man (1876 apud.
CARVALHO; WAIZBORT, 2012) que o relacionamento entre Homo Sapiens e alguma
outra espécie animal é tão antigo quanto a história da evolução da espécie humana.
No entanto, esse trato não surge necessariamente de forma amistosa, e sim em uma
relação de caça e presa, na coexistência dos sentimentos de medo e respeito.
Reconhecendo o vínculo entre homem e animal, sendo ele hostil ou amigável, esses
seres são reconhecidos na antiguidade como “animais humanos” e animais “não
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humanos”

(BAEDER;

PADOVANI;

MORENO;

DELFINO,

2012.

p.

314),

respectivamente.
Assim como o naturalista britânico, considerado pai da Teoria da Evolução das
Espécies, grandes pensadores e filósofos abordaram a relação entre homens e
animais ao longo dos tempos. Pitágoras (580-500 a.C.), por exemplo, entendia que a
amabilidade para com todas as criaturas era um dever, com base na teoria da
transmigração das almas (BAEDER; PADOVANI; MORENO; DELFINO, 2012). O
filósofo e matemático grego, crendo que a alma passava sucessivamente de um corpo
para outro, inclusive para o corpo de outros animais, deduzia que o consumo de carne
era comparável ao canibalismo, assim os Pitagóricos não consumiam carne.
Descartes (1596-1660), de acordo com a abordagem de Baeder, Padovani,
Moreno e Delfino (2012), também observava que os processos de pensamento e
sensibilidade faziam parte da alma. Porém, opostamente a Pitágoras, na sua
concepção, os animais não tinham alma e não havia sequer a possibilidade de
sentirem dor, vistos como máquinas e destituídos de sentimentos. Por sua vez,
Montaigne (1533-1592) acreditava que Deus pusera o homem na terra para servi-lo e
que os animais seriam a sua família. Seu pensamento é corroborado por Kant (17241804) que defende um antropocentrismo vulnerável no qual o homem tem obrigações
para com os animais.
Ao mesmo tempo que são variados os posicionamentos e interpretações
acerca da dinâmica homem e animal pela filosofia clássica, as sociedades também
passaram por diversos estágios e crenças sobre o papel dos animais. Os “não
humanos” já foram meios de produção para alimentos e vestuário, utilizados para
transporte, adorados, repudiados e serviram até mesmo como moeda de troca.
Geralmente conectados ao viés econômico, os animais acompanharam as
transformações sociais em inúmeros aspectos, envolvendo vínculos afetivos e
psicossociais.
Em outra dimensão interpretativa, os animais foram e ainda são cultuados
como divindades ou espíritos ancestrais em inúmeras civilizações, incluindo o
antropozoomorfismo,

desde

aproximadamente

o

IV

milênio

a.C.

O

antropozoomorfismo é a atribuição de aspectos humanos a animais e no Egito, por
exemplo, existem evidências de que a relação homem-animal era comum a diversas
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dinastias e que seus deuses eram majoritariamente um misto humanoide e animal
(LANTZMAN, 2004). Sobre esses deuses existe a crença de que pode-se encontrar a
perfeição, o conhecimento e até mesmo a felicidade eterna, explicando suas
utilizações como guias e aspirações. Com corpo humano e cabeça de chacal, o deus
da

morte

Anúbis

(Figura

1)

é

uma

representação

comum

da

religião

antropozoomórfica egípcia.
Figura 1: Anúbis pesando o coração da pessoa morta

Fonte: Museus Egípcio e Rosacruz Tutankhamon, 20201

Já no cristianismo, o cão representa simbolicamente São Lázaro. A narrativa
bíblica descreve que Lázaro foi ressuscitado por Jesus e em seguida lambido por
alguns cães. Com a lambida, as chagas de Lázaro cicatrizam tornando o animal um
símbolo da providência divina que não o abandonava. Para os cristãos, São Lázaro é
considerado o santo protetor das pessoas e animais doentes, sempre representado
nas imagens ao lado dos cães.
Os processos de entendimento da figura dos animais na sociedade são
decorrentes de uma série de mudanças nos conceitos de trabalho, família, na
condição econômica e no papel da mulher nas sociedades, sobretudo ocidentais. No

1

Disponível em: http://museuegipcioerosacruz.org.br/anubis-o-senhor-do-embalsamamento/
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desenrolar evolutivo, pode-se destacar que os animais domésticos ganharam espaço
nas casas e famílias com o prestígio, responsabilidade e fraternidade de membros
importantes.
Para melhor entendimento dessa relação, é interessante diferenciar animais
domésticos e animais silvestres. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, na Portaria Nº 93, de 07 de Julho de 1998,
delimita que todos os animais que vivem ou nascem em um ecossistema natural, como
por exemplo em florestas, são considerados animais silvestres; já os animais criados
em ambiente doméstico, como cães, gatos, aves, pequenos roedores, peixes, répteis,
dentre outros, ou fauna doméstica, são descritos como:
todos aqueles animais que através de processos tradicionais e
sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se
domésticos, apresentando características biológicas e comportamentais em
estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável,
diferente da espécie silvestre que os originou (IBAMA, 1998, p. 1).

No texto “Animais, meus próximos” (DUARTE, 2011), o autor indica que já na
transição da vinda da corte para o mundo burguês, o cão passou a se tornar mais um
dentro de casa, um membro estimado da família. Essa relação é ilustrada pela arte,
em que a presença de animais, majoritariamente de cães, é comumente vista nas
pinturas. Na obra “As meninas” (1656) de Diego Velásquez (Figura 1), por exemplo, é
representada uma cena doméstica da corte real, com destaque para o cão da família
interagindo com crianças.

17

Figura 2: As Meninas de Diego Velázquez

Fonte: Photo Atelier, 20202

Retomando o pensamento grego, em 1789, Jeremy Bentham (1749-1832)
defendeu a igualdade de condições a todos os seres sensíveis em virtude de sua
capacidade de sofrimento. Sua obra reflete a tendência do homem em se preocupar
com os animais, advinda do reconhecimento destes como semelhantes e pela
observação dos benefícios que lhes propiciava. O trabalho de Bentham embasou a
atual posição dos defensores e das leis de proteção dos animais, que ascenderam no
decorrer da humanidade e em especial nas últimas três décadas (FÁRACO, 2008).
As primeiras prescrições para salvaguarda animal surgiram no século XVII. De
acordo com Steven Wise (1996), a primeira lei relacionada à proteção dos animais
não-humanos do mundo ocidental foi a Body of Liberties, na Colônia de
Massachussets Bay em 1641, prevendo que ninguém poderia exercer tirania ou

2

Disponível em: https://photoatelier.org/2016/09/10/reflexao-sobra-as-meninas/
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crueldade contra qualquer animal criado para uso do homem. Em 1822 a British
Anticruelty Act, entendida em português como Lei Britânica Anti Crueldade, foi
instituída no Reino Unido para anular tortura em animais domésticos de grande porte
(GUIMARÃES; FREIRE; MENEZES, 2016). Em 1824, na Inglaterra, surgiu a Society
for the Prevention of Cruelty to Animals, representando um importante avanço para
que países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Estados Unidos e Holanda fundassem
sociedades semelhantes.
Apesar da aparente mobilização para proteção animal, em 1876 os animais
foram regulamentados para o uso em pesquisa no Reino Unido, com a publicação do
British Cruelty to Animal Act (BAEDER; PADOVANI; MORENO; DELFINO, 2012).
Wise (1996) observa que a cultura e as leis puritanas eram frequentemente guiadas
pelo Antigo Testamento e que a sociedade esperava que os tribunais puritanos
governassem em harmonia com as diretrizes bíblicas. Então, a regulamentação dos
animais para uso científico pode ser configurada como histórica para a civilização, o
que não limita a polêmica causada em culturas preocupadas com sua proteção. Pelo
avanço tecnológico-científico, a discussão contra e a favor da lei segue até os dias
atuais, tanto pela leitura ética, quanto pela ótica da eficiência, continuamente debatida
por pesquisadores e pela opinião pública.
Em 1978, 30 anos após a Declaração Universal de Direitos Humanos pela
Organização das Nações Unidas (1948), foi proclamada solenemente a Declaração
Universal dos Direitos dos Animais, documento internacional produzido graças à
preocupação com a exploração agrícola, científica, comercial e cultural dos animais.
O art. 1° da Declaração Universal dos Direitos dos Animais dispõe que “todos os
animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência”
(UNESCO, 1978, [s.p.]). Apesar de ser uma carta de princípios, isto é, sem força
jurídica, “[...] ao criar um diploma legal internacional, com o objetivo de estabelecer
parâmetros jurídicos para os países membros da ONU” (FÁRACO, 2008, p. 14), a
Declaração Universal dos Direitos dos Animais baseou a estruturação de documentos
ligados a causa animal em países signatários a ONU, como o Brasil.
No Brasil, a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988,
garante proteção aos animais no Art. 225, Inc. VII, estabelecendo que incumbe ao
poder público “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
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submetam os animais à crueldade” (BRASIL, [2016]). Contudo, em 2008 os
experimentos com animais também foram normatizados no país pela Lei 11.794,
conhecida como Lei Arouca. Porém, diferentemente da Inglesa, a lei brasileira entende
como crime o uso de animais quando existe outro método possível de estudo.
Guimarães, Freire e Menezes afirmam que mesmo datado na Antiguidade, “o
procedimento é capaz de ferir a sensibilidade humana e, mais atualmente, desperta
discussão entre a comunidade acadêmica e a sociedade protetora dos animais” (2016,
p. 218).
Seguindo a legislação brasileira, o Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406 de
10 de janeiro de 2002, traz no Art. 82, o conceito de bens móveis e entende que os
animais são contemplados, descrevendo que “são móveis os bens suscetíveis de
movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou
da destinação econômico-social” (BRASIL, [2002]). No caso de comércio, a política
para os animais é similar à de objetos, caracterizando que:
§ 2o Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios
ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos
locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver
regras disciplinando a matéria.

Porém, a Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal aprovou em agosto
de 2019 um projeto de lei que reconhece os animais como seres sencientes, aqueles
dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. Por essa lei
apelidada de “Animal não é coisa”, os animais passarão a ter personalidade jurídica e
poderão, por exemplo, receber habeas corpus ou outros instrumentos legais para sua
proteção. Esse Projeto de Lei foi aprovado com modificações no Senado e por isso
retornou à Câmara do Deputados para reexame. O texto encaminhado à Câmara
acrescenta “dispositivo à lei dos crimes ambientais para determinar que os animais
não sejam mais considerados como bens móveis para fins do Código Civil”3. Como se
depreende desse Projeto de Lei, os legisladores respondem ao anseio por parte da
sociedade de salvaguardar os direitos dos animais e de manifestar juridicamente a
relação afetuosa entre homem e animal.
Em 29 de setembro de 2020, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro sancionou
a Lei nº 14.064, que aumenta as penas para abuso ou maus-tratos de cães e gatos
3

Animal não é coisa, estabelece PL aprovado pelo Senado. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/quentes/308293/animal-nao-e-coisa-estabelece-pl-aprovado-pelosenado. Acesso em: 15 set. 2020.
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(BRASIL, [2020]), alterando o Art. 32 da Lei 9.605 dos Crimes Ambientais, de 1998
(BRASIL, [1998]). Batizada de Lei Sansão, o nome homenageia um cão da raça Pitbull
que teve as patas traseiras decepadas por vizinhos com um facão, na cidade de
Confins, Minas Gerais. A Lei prevê reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda
para quem ferir ou mutilar animais. Antes da mudança, a penalidade era de apenas
de 3 meses a 1 ano de reclusão e multa. A pena ainda é aumentada de um sexto a
um terço, se ocorrer morte do animal em decorrência do ato.
Para explicar o que motiva o crescimento das regulamentações de defesa e da
preocupação do homem em proteger os animais, Fáraco (2008) ressalta que na
contemporaneidade os efeitos produzidos pela convivência humano-animal são
transformadores para ambas as partes e facilmente perceptíveis. Ao provocar
diversas reações positivas, essa convivência se tornou objeto de estudo para a ciência
e de monitoramento para a política e o direito, que reconhecem os benefícios dos
animais para os seres humanos e consideram o entendimento destes como seres
iguais, tornando a aplicabilidade legislativa sensível aos seus cuidados.
Para a ciência, os proveitos psicológicos e até mesmo físicos dessa relação
podem ser percebidos com clareza por aqueles que compartilham suas vidas com
animais, como na redução da frequência cardíaca, da pressão sanguínea, da
diminuição dos sentimentos de isolamento social, do auxílio em estados depressivos
e no incremento da autoestima.
Esses animais destinados ao convívio, ao contato diário e à companhia dos
seres humanos podem ser chamados de animais de estimação, definidos pelo
Conselho Federal de Medicina Veterinária (2012, [s.p.]) como aqueles
criados para o convívio com os seres humanos por razões afetivas, gerando
uma relação benéfica. Têm como destinações principais: terapia, companhia,
lazer, auxílio a portadores de necessidades especiais, esportes,
ornamentação, participação em torneio e exposições, conservação,
preservação, criação, melhoramento genético e trabalhos especiais. Os
principais grupos animais são: aves canoras e ornamentais, domésticas,
silvestres e exóticas; cães; gatos; peixes ornamentais e outros (répteis,
pequenos roedores, pequenos mamíferos), domésticos, silvestres e

exóticos.

O termo ‘animais de estimação’ é comumente utilizado como sinônimo para
animais domésticos e animais de companhia.
Quantos aos animais domésticos, Duarte (2011, [s.p.]) observa que “a
sociedade moderna vive um processo em que os animais de estimação são cada vez
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mais aproximados da condição humana”, caracterizando esse curso como a
antropomorfização de animais domésticos, fruto de transformações nas famílias e nas
pessoas como indivíduos. Marshall Sahlins (1976) completa, explicando que esses
animais são majoritariamente caninos e que diferentemente de porcos e bois, por
exemplo, que são destinados à alimentação, o cão é “tratado como membro da família”
(SAHLINS, 1976, p.194).
Assim como Sahlins, o jurista norte-americano Gary Francione, que tem
desenvolvido uma teoria abolicionista de direitos há 30 anos, também separa o afeto
do homem com os animais pela espécie. Seu livro Introduction to Animal Rights: Your
Child or the Dog? (2000), (Introdução aos Direitos Animais: seu Filho ou o Cachorro?)’
aborda o fato que a sociedade sofre de uma esquizofrenia moral em relação aos
animais, ao tratar simultaneamente alguns animais como membros das famílias
enquanto relega outros ao descaso, como os utilizados na cadeia alimentar, no
entretenimento e na ciência.
Francione ocupa-se, em seu texto, do veganismo, tratado como base da
abordagem de sua teoria para os direitos animais porque, segundo o autor, não se
pode justificar o uso destes diretamente como mercadorias, incluindo, por exemplo,
em alimentos, roupas, concomitantemente à proteção e ao cuidado exacerbado com
os cães. Atualmente, não é raro encontrar veganos em meio à família, grupos de
amigos, ou conhecidos. Esse é outro reflexo da mudança de comportamento da
sociedade para com os animais, pois já não se aceita vê-los em condição de
inferioridade, risco, exploração ou maus tratos.
Inegavelmente, o predomínio afetuoso é canino. Enquanto titulados como
sujeitos, os cães recebem nome, conversam e “dentro das casas e apartamentos, [...]
sobem nas cadeiras que foram feitas para seres humanos, dormem nas camas das
pessoas e sentam-se à mesa como bem querem à espera de sua porção da refeição
[...]” (SAHLINS, 1976, p. 191). Observa-se que do ponto de vista emocional,
continuamente o animal deixa o status de companheiro para se tornar um filho(a).
Esse estágio da sociedade pode ser reconhecido pela constante presença de animais
passeando pelas ruas, nos automóveis, nos shoppings e até mesmo compartilhando
de festividades, momentos de lazer e viagens com os donos, ou convenientemente,
com sua família.
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1.2

APEGO, APOIO EMOCIONAL E TERAPIA
Homens e animais convivem há milhares de anos. Mas, o processo evolutivo

levou o homem ao distanciamento de zonas rurais para adentrar zonas urbanas híper
populacionais, separando-o da natureza e do convívio com outras espécies. Com
menos oportunidades de vida em comunidade, as relações familiares também se
restringiram, fazendo com que o homem se afastasse das circunstâncias adequadas
para seu desenvolvimento. Por essa razão, não é incomum aparecerem indicadores
de mal-estar ligados ao psicológico humano, como ansiedade, stress, insegurança e
depressão (FÜLBER, 2011). O surgimento de patologias implicou na identificação de
simpatia para com os animais, tidos como forma de aliviar emoções ruins.
“Dos quintais para os corações” (DOS QUINTAIS, 2015, p. 12). A referida frase
resume a realidade dos cães e gatos nas famílias atualmente, muitas vezes mais
numerosos do que as crianças quanto a composição das casas brasileiras. Esse
processo de migração é fundamentado nas mudanças de percepção de moralidade,
inteligência e personalidade do animal, e na observação de efeitos positivos e na
sensação de bem-estar pelo homem. Ao entender que seu animal possui emoções,
sentimentos e consegue se comunicar, os donos ou tutores passam a estabelecer
outro tipo de relação com eles. Mitika Hagiwara, funcionária de uma clínica veterinária
há 50 anos, relata que
O cuidado que antes era dado a um filho único, hoje os casais sem filhos
transferem para os animais. Muitas pessoas falam que o cachorro não
reclama, não briga, não pede mesada e não faz malcriação. [...] Casais sem
filhos, idosos e solitários transferiram afeto e atenção para o animal. É mais
fácil cuidar de um animal, que será um eterno dependente, do que de um filho
que, quando adulto, pode ir embora. A humanização dos cães e gatos têm
muito a ver com as mudanças sociais. (DOS QUINTAIS, 2015, p. 15)

Para a medicina, a Associação Americana de Medicina Veterinária (AVMA)
descreve que o convívio humano-animal é “uma relação dinâmica e mutuamente
benéfica [...], envolvendo estímulo e motivação, influenciada pelos comportamentos
essenciais para a saúde e o bem-estar de ambos. Isso inclui as interações emocionais,
psicológicas e físicas entre pessoas, demais animais e ambiente” (FÁRACO, 2008, p.
32). Os proveitos dessa interação são reconhecidos pelas reações cerebrais e
psicológicas positivas, amplamente identificadas desde 1970 no estudo intitulado
Antrozoologia (FÁRACO, 2008). Para total entendimento de como a ciência percebe
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e estuda a Antrozoologia, o psicanalista e psiquiatra David E. Zimerman descreve que
o termo vínculo
[...] tem sua origem no étimo latino “vinculum”, o qual significa uma união, com
as características de uma ligadura, uma atadura de características
duradouras [...] este termo alude alguma forma de ligação entre as partes que
estão unidas e inseparáveis, embora elas permaneçam claramente
delimitadas entre si (2010, p. 21).

Em junho de 2019, a revista Veja publicou alguns dados de pesquisa, realizada
pela Universidade de Linköping, na Suécia, divulgados pelo periódico inglês Nature’s
Scientific Reports. Segundo a pesquisa, foi constatada cientificamente a existência de
empatia entre cães e pessoas, concluindo que desde um mero olhar entre cães e
humanos já é possível estimular a produção de uma substância comum a interação
entre pais e filhos chamada oxitocina (ELES SENTEM, 2019). A oxitocina é também
conhecida como hormônio do amor, por ter sua liberação associada com o apego e
afeto.
Tão primordial como alimento e conforto, o apego é “qualquer forma de
comportamento que resulta em uma pessoa alcançar e manter proximidade com
algum outro indivíduo, considerado mais apto para lidar com o mundo (BOWLBY, 1989
p. 38). O ato de apegar-se é parte do sistema comportamental da natureza humana,
notório durante toda a vida e especialmente quando ligado função biológica de
proteger (BOWLBY, 1989). O apego inclui afeto, ansiedade ou medo de separação,
convívio e abrigo, não limitado a espécies.
Tanto as pesquisas publicadas na revista Veja (2019), quanto a descrição da
Associação Americana de Medicina Veterinária (FÁRACO, 2008), reforçam a
concepção de que o relacionamento do homem com os animais apresenta-se cada
dia mais intenso quanto ao apego e seu grau de importância para a vida de ambos e,
consequentemente, mais propício à construção de familiaridade. O apego ao animal
de estimação resulta em: dificuldades de distanciamento, trazendo o animal de
estimação cada vez mais para a rotina de seu dono; em melhorias na alimentação e
na condição de vida do animal, valorizando seu bem-estar; e na humanização,
atribuindo costumes humanos ao animal.
Fáraco (2015) relata que famílias compostas por animais e pessoas
demonstram vínculos emocionais e não de sangue, construídos pela proximidade.
Isso é assimilado em diversos comportamentos da sociedade, seja na tendência em
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perceber os animais como seres iguais, nos novos padrões de consumo e de unidade
familiar ou até mesmo nos tratamentos de saúde, caracterizando assim alguns nichos
de estudo da Antrozoologia, ciência cujo enfoque de estudo são as relações humanoanimal, intercalando ciências sociais e naturais. As famílias multiespécies, os Animais
de Serviço ou Assistência, os Animais de Apoio Emocional (ESAN - também
conhecidos como Animais de Assistência Emocional) e as Intervenções Assistidas por
Animais (IAA) são áreas de estudo da Antrozoologia.
Nas sociedades urbanas contemporâneas, as famílias multiespécies podem
ser percebidas como aquelas em que o animal de estimação é adotado com a mesma
importância e afetividade dos demais membros. Quanto ao comportamento dos
tutores, enquanto responsáveis pelos animais de estimação, Palma (2002) aborda que
em pesquisas realizadas pelo American Animal Association, em 2001, com dados
referentes à relação cotidiana de donos de animais, descreve-se que 83% dos
proprietários se denominam "papai" ou "mamãe"; 59% celebram o aniversário do
animal; 68% viajam com o animal de estimação; e 66% preparam comida
especialmente para o animal.
Do cenário familiar entre humanos e animais surgem as ‘mães de bicho’ ou
‘mães de pet’, termos polêmicos e muito discutidos principalmente nas redes sociais,
e sobretudo na data comemorativa do dia das mães no Brasil. Não por acaso, ao
absorver o título de mães, as tutoras reconhecem o estabelecimento de laços afetivos
instintivos, de proximidade materna, amor incondicional e responsabilidade com os
seus animais. É interessante colocar que o papel da mãe é usualmente visto como
algo particular a famílias da mesma espécie, e que o uso da palavra vira objeto de
defesa para muitos grupos.
Esse amor de mãe ou pai para filho, sentido pelos tutores em relação aos
animais, é abordado pelo professor doutor, médico veterinário especializado em
comportamento animal, Mauro Lantzman, que é taxativo: “os vínculos são diferentes”
(DOS QUINTAIS, 2015, p. 15). O professor explica que na verdade, falta uma
expressão para descrever o sentimento das pessoas, e que dizer que ama o animal
como se fosse filho é uma analogia para algo que ainda não se sabe definir, porque
dizer “amo meu animal como se ele fosse um bicho” (DOS QUINTAIS, 2015, p. 15)
não representa o suficiente para quem diz.
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Seja na termologia de mães, pais, donos, proprietários ou tutores, é facilmente
perceptível como o apego e a presença de animais de estimação nas famílias é capaz
de modificar rotinas, ambientes e comportamentos, inclusive como elemento
determinante para tomada de decisões. Desde a chegada do filhote até o seu
envelhecimento, os donos de animais aprendem a identificar sentimentos e
necessidades, como pais que buscam amparar o choro de uma criança.
Em alguns casos, a dinâmica familiar pode se estender para além da presença
do animal em casa, onde o vínculo torna-se terapia. Nesse caso, os Animais de
Assistência ou Apoio Emocional (ESAN), do inglês Emotional Support Animal (ESA)
fornecem apoio terapêutico ao seu dono por meio de companheirismo e afeto. Um cão
de apoio emocional, ou qualquer outro animal que um indivíduo possa escolher, não
depende de delimitações de raça ou tamanho para exercer seu papel de assistência,
mas deve ser calmo, confiante, gostar que o abracem e toquem.
Deve-se explicar que os Animais de Apoio Emocional e os Animais de Serviço
são legalmente diferentes. Enquanto os ESAN trabalham em terapia, oferecendo
consolo, segurança e tranquilidade para condições clínicas mentais de seus donos,
os Animais de Serviço, geralmente de natureza canina e raramente pôneis, são
treinados para auxiliar em determinadas funções relacionadas a deficiência física,
sensorial, psiquiátrica, intelectual ou deficiência mental.
Boness, Younggren e Frumkin (2017) esclarecem que um cão de serviço
psiquiátrico, por exemplo, auxilia os indivíduos a detectarem o início de episódios
psiquiátricos, diminuindo seus efeitos. Isso inclui, sem limitação, lembrar seu
proprietário de tomar remédio, acender as luzes de proprietários com transtorno de
estresse pós-traumático, interromper comportamentos automutilativos ou manter
pessoas desorientadas fora de perigo. Além dos cães de serviço psiquiátrico, os
Animais de Serviço podem ser segmentados por sua atuação em:


Cães de Serviço – são normalmente treinados para auxiliar deficientes com
limitações físicas de qualquer tipo “[...] e assumem uma gama enorme de
tarefas como empurrar a cadeira de rodas ou ajudar no equilíbrio, ajudar a
pessoa a se levantar, se sentar e deitar ou mesmo se vestir” (FÜLBER, 2017,
p. 11);
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Cães Guia – treinados para auxiliar pessoas com deficiência visual, sinalizando
qualquer risco, possíveis obstáculos, encontrando objetos, entre outros;



Cães de Alerta – cães que auxiliam pessoas alertando-as sobre condições de
saúde frequentes, como por exemplo pessoas com epilepsia ou diabetes (VIDA
ANIMAL, 2020);



Cães de Resgate – que recebem treinamento ou trabalham como parceiros dos
bombeiros (FÜLBER, 2017) para agir em situações de risco ou no resgate de
vítimas;



Cães Farejadores – cães treinados para farejar explosivos, drogas, alimentos
e desaparecidos para a polícia em operações diversas, além de farejar
“melanomas ou a taxa de açúcar baixa no sangue” para pessoas (FÜLBER,
2017, p. 12);



Cães para Deficientes Auditivos – treinados para atender a porta, acordar os
donos, entre outros;



Cães de Assistência – “[...] treinados por diferentes entidades para ajudar os
pacientes com diferentes tipos de patologia como distrofia muscular, esclerose
múltipla, paralisia cerebral, mal de Parkinson” (FÜLBER, 2017, p. 12).
Nos Estados Unidos, os Animais de Serviço são registrados pela Americans

with Disability Act (ADA), “órgão do governo dedicado a facilitar a vida de portadores
de qualquer tipo de deficiência” (ÁVILA, 2019, [s.p.]), e já existe também uma
plataforma online exclusiva para o cadastro e informações sobre Animais de Apoio
Emocional, hospedada no domínio ‘The ESA Registration of America’4. O site permite
que o cidadão registre seu animal, mediante carta oficial de prescrição de animais de
apoio emocional ou após avaliação de conselheiros online, e encontre respostas para
possíveis dúvidas sobre suas responsabilidades e direitos. Segundo o site americano,
as condições mais comuns para solicitação do registro são por ansiedade, depressão,
transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático e pessoas com problemas
mentais.
No Brasil, não existe um órgão governamental para registro de Animais de
Serviço e não há nenhum tipo de oficialização para ESAN. Para livre circulação dos
Animais de Apoio Emocional é necessária uma carta psiquiátrica ou psicológica

4

Disponível em: https://www.esaregistration.org/
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confirmando a relação específica do animal com o tutor. A carta para ESAN deve ser
apresentada sempre que solicitado para usufruto de seus direitos, juntamente com
certificados de vacinação ou atestado veterinário. As orientações para ESAN
diminuem as restrições do animal em ambientes públicos e privados e pode ser
equiparada as dos animais de serviço, divergindo das limitações de um animal de
estimação ou companhia.
Um ESAN não é um Animal de Serviço. Seu papel é fornecer companhia, aliviar
a solidão, e às vezes ajudar no tratamento da ansiedade, depressão ou certas fobias.
Eles não têm treinamento especial para realizar tarefas específicas para ajudar
pessoas com deficiência e, como tal, não têm acesso público automaticamente
permitido, da mesma forma que o Animal de Serviço. Por desempenharem papel
análogo ao dos cães-guias, os ESAN não podem ser impedidos de circular ao lado de
seus donos.
A condição de ESAN é reconhecida pela ciência e seus efeitos podem ser
observados em diversos cenários. Na aviação, apesar de cada companhia adotar uma
regra específica, os ESAN podem ser acomodados dentro da cabine das aeronaves,
sem a obrigação de estarem alocados em compartimentos específicos e com a
possibilidade até mesmo de se manterem no colo de seus donos. No setor de
alimentos e bebidas, a proibição de entrada de animais não se aplica com a mesma
rigidez aos ESAN e aos animais de companhia, já que os ESAN devem ser
respeitados e entendidos como parte da sociabilidade de seus donos. Nos hospitais,
a relação deve ser considerada inclusive em tratamentos, sem abandonar aspectos
de segurança sanitária.
Uma questão importante sobre os Animais de Apoio Emocional é que eles
acompanham seus donos em todos os lugares, incluindo em viagens e ambientes de
trabalho. Por essa razão, somada à facilidade de obter o registro desses animais,
existem alguns casos de proprietários que aproveitam essa oportunidade para
registrar animais de estimação. Essas ocorrências reforçam a necessidade de uma
legislação específica para os ESAN, não no intuito de dificultar o processo, mas sim
para inibir ocasiões em que este recurso possa ser utilizado de forma indevida,
prejudicando pessoas que realmente possuem essa necessidade.

28

Em outra circunstância, em que não necessariamente o animal é adotado pela
pessoa que o utiliza em tratamento, estão as Intervenções Assistidas por Animais
(IAA). O termo pode ser definido como o estudo do uso de animais para o tratamento
de uma série de problemas de saúde e, de acordo com Squilasse e Squilasse (2018),
pode se subdividir em Terapias Assistidas por Animais (TAA), Atividades Assistidas
Por Animais (AAA) e Educação Assistida por Animais (EAA).
Diferentemente dos Animais de Serviço, os animais utilizados em IAA podem
ser, além de cães e pôneis, gatos, porquinhos da índia, tartarugas, coelhos, ratos,
iguanas, galinhas, serpentes, jumentos, cabras, vacas, golfinhos, entre outros. Já em
comparação com os Animais de Apoio Emocional, os animais em participação da IAA
passam por testes preparatórios para realizar suas funções, como receptibilidade a
pessoas estranhas, aceitar ser pego no colo, exposto a luz, cheiros, sons constantes,
barulhos repentinos e não podem ter tido nenhum episódio de agressão durante a
vida. Outra questão é que, justamente por não serem especialmente cuidados pelos
pacientes, não precisam permanecer o tempo todo ao lado deles.
Para os cães em IAA existe ainda o termo Cinoterapia. ‘Cino’ significa cão em
grego, e Cinoterapia é utilizada exclusivamente para descrever cães em trabalho
terapêutico. A Cinoterapia é receitada com frequência para tratar autistas,
esquizofrênicos, ansiedade ou transtornos sociais, para auxiliar em processos de
aprendizagem e em visita a pacientes hospitalizados, como se pode observar na
Figura 3.
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Figura 3: Cinoterapia na UTI

Fonte: Divulgação/HRSP, 20205

O trabalho dos animais em IAA pode ser simbolicamente comparado ao dos
humanos no projeto Doutores da Alegria, que visitam hospitais, asilos, casas de apoio,
e intervêm junto principalmente a crianças e idosos, fazendo a terapia do riso,
minimizando experiências traumáticas e auxiliando no desenvolvimento social, físico
e psicológico. Assim como os doutores da alegria, os animais em IAA agem como
profissionais, levando otimismo, alegria e auxilio no decorrer de outros procedimentos
médicos.
De fato, são variados os proveitos obtidos da relação homem-animal. Seja por
meio da convivência rotineira como filho querido ou de visitas ocasionais na posição
de terapeuta profissional, o papel positivo dos animais na vida dos indivíduos segue
crescendo e motivando não só a medicina, mas também instigando o mercado e
outros setores a compreendê-lo e utilizá-lo da forma mais proveitosa possível.

5

Disponível em:
http://tudosobrexanxere.com.br/index.php/desc_noticias/cinoterapia_pacientes_da_uti_do_hospital_d
e_xanxere_recebem_a_visita_de_cae
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2 PET FRIENDLY: O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO

Conforme observado no capítulo anterior, devido a sua importância no
cotidiano de seus donos, os animais de estimação tornaram-se objeto de estudo para
diferentes áreas do conhecimento, inclusive para o setor de produtos e serviços. Ou
seja, o mercado.
A fim de inserir a abordagem mercadológica, apontam-se os aspectos que
colaboraram para construção do termo pet friendly, definindo e indicando sua
representação no atual cenário econômico mundial. Sob a ótica da oferta e demanda
e apresentando dados recentes, inicia-se uma análise de como o segmento de
animais de estimação mostra-se promissor e arrojado para o turismo.
Nesse contexto, o fenômeno turístico é inserido como importante difusor de
novos padrões de consumo, acompanhado de produtos e serviços inovadores para
saciar a expectativa dos consumidores. A criação do segmento turístico pet friendly é
abordada neste capítulo com citações de importantes exemplos, como o Dog Tour, o
Guia 4 Patas e a a rede americana de hotelaria de luxo Loews Hotels.

2.1 O PET COMO ELEMENTO IMPULSIONADOR DO CONSUMO
Se anterior a Cristo (AC.) o vínculo homem-animal já instigava o estudo e a
contemplação de importantes nomes na história das civilizações, atualmente o apego
e as funções desenvolvidas pelos animais na vida dos indivíduos seguem
interessando pesquisas e análises tanto científicas, políticas, quanto agora
mercadológicas. É assertiva a afirmação de que a relação de proximidade entre
homem e animal favorece um mercado segmentado para atendê-los, cujo padrão de
consumo se eleva paralelamente ao estreitamento da relação.
Outros campos de estudo, além da filosofia, psicologia, sociologia e da
medicina, também se interessam pela relação dos donos com seus bichos de
estimação. Quando o termo ‘tutores’ se transformou em sinônimo para ‘pais’ e os
animais foram entendidos como filhos da família, o mercado, não obstante as
tendências do consumo, criou um segmento dedicado a atender novas demandas e
expectativas tornando-se amigável aos animais, do inglês pet friendly.
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É importante reiterar que o termo pet é uma expressão em inglês usualmente
empregada como sinônimo para animais de estimação na língua portuguesa e foi por
ela absorvido. Em tradução livre para o português, ‘pet’ corresponde a ‘animal de
estimação’ ou ‘favorito’, e áreas como o marketing, mídia e canais de venda o utilizam
rotineiramente para representar cães, gatos, aves, pequenos roedores e outros
mamíferos.
Para introduzir o viés mercadológico da relação entre homem e animais,
ressalta-se que a existência de um mercado está relacionada a três premissas
básicas. Essas premissas fundamentam a oportunidade de um segmento de mercado
sob diferentes necessidades e expectativas de seus consumidores (ou futuros
consumidores), sendo elas:
Que haja uma necessidade (a busca por determinado tipo de produto ou
serviço); que exista um desejo de satisfazê-la (por meio da oferta de produtos
ou serviços); E que haja capacidade de compra (por meio da disponibilidade
de moeda de troca ou crédito para processar a transação). (DIAS, 2005 apud.
BRASIL, 2010 p.14)

Em 2017, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aplicou uma pesquisa
online divulgada pelo Jornal O Globo e seus resultados indicam que o número de
brasileiros com acesso à internet que possuíam animais de estimação era de 76%, e
seus gastos eram em média de R$189,00 mensais, empregados no conforto desses
animais,

variando

seus

gastos

entre

alimentação,

brinquedos,

roupas

e

deslocamentos.
Em 2018, o Brasil foi considerado o segundo maior em população de pets no
mundo e o terceiro maior país em população total de animais de estimação. No ano
seguinte, em 2019, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de
Estimação - Abinpet (2020), com dados do Instituto Pet Brasil (Figura 4), indicou que
população de animais no Brasil correspondia a: 55,1 milhões de cães; 24,7 milhões
de gatos; 19,4 milhões de peixes; 40 milhões de aves; e 2,4 milhões de répteis e
pequenos mamíferos.
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Figura 4: População de animais no Brasil em 2019

Fonte: Instituto Pet Brasil. Elaboração: Abinpet, 2020.

Dessa forma, contextualiza-se que a afetividade e a inserção dos animais na
sociedade “pode ser observada pelo número cada vez maior de proprietários que
levam seus animais consigo a todos os lugares que frequentam” (AFONSO;
BERDASCO; MEDEIROS; REJOWSKI, 2008, p. 107), assim como realizam
atividades comuns às tradições familiares englobando-os.
Incluem-se nessas atividades os espaços de trabalho, por não serem raras as
empresas que aceitam animais de estimação em seus ambientes comuns, que
funcionam tanto na comunicação interna quanto externa (ESPERANÇA, 2018). No
ambiente interno, a presença de animais de estimação no trabalho se configura como
um incentivo ao relacionamento interpessoal, ao senso de comunidade e pode
representar maior produtividade pelo sentimento de motivação, acolhimento e
humanidade. No ambiente externo, gera marketing positivo e demonstra a intenção
da empresa em se adaptar às tendências comportamentais de seus funcionários e
clientes. Os exemplos dessas empresas não se restringem àquelas que atendem o
segmento pet, como Zee Dog, Royal Canin e Petz (BASÍLIO, 2019), abrangendo
também Google Brasil e Nestlê (ESPOSITO, 2019).
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Esse processo é fruto do crescimento do número de animais nas famílias,
somado ao seu processo de ‘humanização’. Alguns autores preferem atribuir o
fenômeno não à humanização, mas sim ao antropomorfismo, isto é, "a atribuição de
características, personalidades e peculiaridades humanas aos animais" (MEDEIROS,
2014, p. 26). Conforme Afonso, Berdasco, Medeiros e Rejowski (2008), esse
fenômeno contribuiu para criação de um mercado favorável a ascensão da indústria
pet food e pet care.
Como sinônimo para animais de estimação, o termo ‘pet’ utilizado nos serviços
veterinários, como clínicas médicas e pet shop, serve também como prefixo para
descrever o segmento de mercado criado voltado para aos animais. O Pet food é um
segmento da indústria de produção de alimentos para animais; já pet care, pet walk,
pet play, space dog, pet garden, pet place ou pet space (ESPAÇO PET, 2017) são
espaços destinados exclusivamente ao cuidado e entretenimento dos animais de
estimação, muito vistos em condomínios.
Segundo Kotler e Keller (2000), segmentar é subdividir o mercado em
subsetores por homogeneidade do consumidor, ou comprador. A criação de
segmentos parte da identificação de um grupo por características e preferências
comuns, assim como por localização geográfica, atitudes e hábitos de compra
similares (KOTLER; KELLER, 2000). No segmento pet, essa identificação facilita o
marketing direcionado e orienta o próprio consumidor quanto às expectativas e
limitações de cada serviço ou produto. A precisão do segmento contribui para sua
ascensão no mercado, que estima cada dia mais atrair os donos e agradar os animais
de estimação.
Contribuindo e corroborando a ideia de que o viés mercadológico se tornou
amigável aos animais de estimação pela percepção de que este seria um “solo fértil”
para o surgimento de atividades lucrativas, a Euromonitor expõe monetariamente os
reflexos para o mercado do crescimento no número de animais nas famílias,
apresentando dados anuais do faturamento pet no mundo. De acordo com o estudo
da empresa (EUROMONITOR, 2020, [s.p.]) as rotinas de compra dos donos de
animais variam de acordo com sua posição geográfica. A Figura 5, projetada pela
Abinpet, apresenta os dados coletados em 2019:
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Figura 5: Faturamento do mercado pet mundial - 2019

Fonte: Euromonitor. Elaboração: Abinpet, 2020.

A soma total em dólares do faturamento do mercado pet mundial em 2019
corresponde a US$ 131,1 bilhões, com um crescimento de 5,22% em relação ao ano
anterior. Destes, 40,1% são dos Estados Unidos; 7,2% da China; 4,7% do Reino
Unido; 4,7% do Brasil; e 4,4% da Alemanha, configurando os cinco grandes mercados
pet do mundo. Vale destacar o crescimento exponencial da China que até 2016 não
figurava no ranking de faturamento pet no mercado mundial e hoje ocupa a 2ª
colocação, que em 2018 era do Brasil.
Esses dados podem ser analisados quanto a disponibilidade de itens no
mercado em cada continente. A Euromonitor (2018) explica que na América do Norte
e na Europa Ocidental, regiões consideradas desenvolvidas, os produtos do varejo
permitem compras mais completas, cujos itens inovadores são reunidos em lojas
amplas e multifuncionais e que a conveniência de comprar todos os produtos e
serviços desejados em um único lugar contribui para o crescimento do consumo, e
essa praticidade é ainda mais fomentada dependendo do horário de funcionamento
da loja. Para o mercado, pode-se fazer a seguinte leitura, baseando-se em Kotler e
Keller (2000): quanto mais itens disponíveis para o pet mais o mercado consome,
considerando que comportamento do consumidor é fundamentado no modelo de
estímulo e resposta.
Contemporaneamente, o mercado pet já representou 0,36% do PIB brasileiro,
se colocando à frente dos setores de utilidades domésticas e automação industrial
(ABINPET, 2018). Em 2019, a fatia brasileira de 4,7% dos US$ 131,1 bilhões mundiais
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faturados no mercado pet representa a quantia de R$ 22,3 bilhões movimentados no
país. Desses, o segmento pet food alcançou 73,3%; pet vet, relacionado a saúde do
animal e clínicas veterinárias, 18,4%; e pet care, correspondente a empreendimentos
de cuidado para o animal como os pet shops, 8,3%. Em 2006, esse número era de R$
3,3 bi. A Figura 6 indica esses dados:
Figura 6: Faturamento do mercado pet brasileiro - 2019

Fonte: Abinpet, 2020.

No Brasil, as varejistas Cobasi, mais antiga no ramo, com fundação em 1985,
e Petz, fundada em 2002, lideram o mercado de animais de estimação, faturando 1,3
bilhão de reais e 1,2 bilhão de reais ao ano, respectivamente, segundo a Revista Veja
(n. 2677). O mercado ainda ganhou mais uma concorrente no fim dos anos 1990, com
a recém estruturada para internet Petlove, desenvolvida com “filosofia de startup e
faturamento de 315 milhões de reais” (AS VAREJISTAS, 2020 [s.p.]). Ambas as
empresas seguem em crescimento e empregando capital em inovações para o
consumidor cada vez mais exigente.
Com status de pioneira no ramo, a Cobasi atualmente inaugurou sua loja de
número 100 em um grande shopping de São Paulo e se prepara para maiores
investimentos em soluções digitais com a Cobasi Labs, oferecendo não somente
produtos on-line aos clientes, mas também agendamento de consultas, serviços, entre
outros. Já a Petz, sua concorrente direta,
foi a primeira rede de pet shop a oferecer um hotel e uma creche para cães e
gatos. Algumas de suas 106 lojas contam com self checkout, sistema de
autoatendimento por meio de máquinas [...] e dispõe de recursos de realidade
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aumentada para entreter a clientela — tanto quadrúpede como bípede (AS
VAREJISTAS, 2020 [s.p.]).

Uma informação importante refere-se ao porquê de o mercado pet sobreviver a
crises e só apresentar crescimento. Para responder esse questionamento, a Abinpet
(2018) explica que o mercado se desenvolveu, refletindo o reconhecimento das
melhorias causadas pela interação entre humanos e animais, trazendo vitalidade para
ambos. A Associação confirma que o estilo de vida mais individualista, solitário,
característico das grandes cidades, contribui para o atual status dos animais de
estimação como parte da família. Pela mesma natureza, houve um aumento de casais
que optam por não ter filhos e buscam na presença de um pet a construção desse
laço familiar, compartilhando sua rotina e os momentos de lazer, incluindo festividades
e viagens.

2.2 A INDÚSTRIA PET FRIENDLY E SEUS REFLEXOS NO TURISMO
Assim como o relacionamento homem-animal, o ato de se locomover surge com
o homo sapiens e em todo o mundo existem marcas da passagem e do encontro de
povos. Desde os primórdios até o turismo moderno, etapas evolutivas sugeridas pela
Organização Mundial do Turismo (OMT), diversos fatores transformaram o ato de
viajar. A ascensão do turismo como fenômeno social está diretamente atrelada ao
desenvolvimento dos transportes, das relações interpessoais do mundo globalizado e
ao consumo do lazer, já na separação de trabalho e ócio.
As Nações Unidas, a Organização Mundial do Turismo, a Comissão de
Comunidades Europeias e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (2010) descrevem o turismo como o fenômeno do deslocamento de
pessoas para fora dos seus lugares habituais de residência em direção a outros
destinos por motivos pessoais, de lazer ou negócios, com período de permanência
inferior a um ano e sem vínculo empregatício no país ou lugar visitado.
Como fenômeno, Beni (2006) relata que o mercado turístico sofre intervenção
de diversos fatores, relacionados desde a natureza motivacional até a escolha dos
destinos, incluindo o tempo de permanência, preferências de alojamento e transportes
a serem utilizados, por exemplo. Ou seja, o turismo é influenciado tanto por questões
externas de pessoalidade do turista quando por características internas da atividade.
Essa construção dinâmica faz do turismo um fenômeno muito sensível às relações
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ambientais, sociais, econômicas e

culturais que provocam mudanças no

comportamento da demanda turística.
Vale acentuar que mercado turístico corresponde à relação entre oferta e
demanda no que envolve bens e serviços correlacionados ao turismo, direta ou
indiretamente (LAGE; MILONE, 2000). O Ministério do Turismo adiciona ainda que
mercado turístico pode ser entendido como “o encontro e a relação entre a oferta de
produtos e serviços turísticos e a demanda, individual ou coletiva, interessada e
motivada pelo consumo e uso destes produtos e serviços” (BRASIL, 2007, p. 16).
Por conseguinte, oferta turística são os produtos e serviços relacionados à
atividade turística como um todo (OMT, 2001), englobando meios de hospedagem,
equipamentos, bens, serviços de lazer, alimentação, entre outros (BENI, 2006),
trabalhando para o desfrute e consumo da experiência turística do cliente, comprador,
ou simplesmente turista. Já demanda turística são “turistas, viajantes e visitantes”
(OMT, 2001, p. 40), com possibilidade de separação entre diferentes motivações,
interesses, tendências socioeconômicas e demográficas, características muito
observadas para a segmentação do setor.
Na contemporaneidade, marcada pela comunicação e tecnologia, o turismo
moderno é caracterizado essencialmente pela supersegmentação da demanda (BENI,
2006). Como observam Kotler e Keller (2000), a segmentação funciona para o
marketing, permitindo que determinado subsetor possa ser atingido por meio de
estratégias também segmentadas, específicas para os padrões daquele grupo,
observando motivações e canais de distribuição próprios. Especialmente no turismo,
a segmentação traz maior eficácia para técnicas de publicidade, promoção e vendas
da oferta turística.
Para melhor entendimento de como a segmentação da demanda se relaciona
com o turismo, a Figura 7 contém alguns critérios de segmentação e os tipos de
segmento do turismo a eles associados. Deve-se considerar que os critérios de
segmentação e os segmentos do turismo não são definitivos, variam conforme os
processos de mudança dos grupos sociais. Para que a segmentação seja efetiva
quanto a sua intenção de ação no mercado, essa relação deve ser dinâmica e
representativa para o turismo.
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Figura 7: Critérios e segmentação no turismo

Critérios de segmentação

Segmentos do Turismo

Idade

Infantil / Jovem / Adulto / Terceira idade

Acompanhamento

Individual / Familiar / Grupos

Nível de renda do turista
Objetivo da viagem

Popular / Familiar / Grupos
Recreacional / Cultural / Saúde /
Esportivo / Congresso

Duração da viagem

Excursionismo / Curta duração / Longa Duração

Motivação da viagem

Negócios / Eventos / Religião

Local do Turismo

Praia / Montanha / Campo

Meio de transporte

Rodoviário / Ferroviário / Aéreo / Marítimo
Fonte: Salah, 1997 (com adaptações)6

Observando a nova tendência da economia mundial, o turismo não se
distanciou do mercado pet, criando assim o segmento pet friendly. O segmento foi
criado pela percepção de aumento na demanda por ambientes públicos em que a
relação entre pais e filhos caninos pudesse ser compartilhada. Para tanto, os
estabelecimentos pet friendly surgem como resposta às novas necessidades da
sociedade, que exige cada vez mais a presença do animal de estimação dentro da
sua rotina.
Apesar de não haver uma definição para o termo em português, a descrição
mais utilizada pelo mercado e em pesquisas brasileiras é a de Machado, Pereira,
Oliveira e Cunha (2017, p. 3), explicando que pet friendly é um termo utilizado para
“identificar lugares onde os animais são aceitos e onde podem permanecer”. Vargas
e Machado (2018, p. 151) comentam também que essa possibilidade de expansão
tem se apresentado como “uma clara oportunidade de ampliar sua esfera de ação e
também de propor novos empreendimentos na área”.
Para melhor entendimento do termo, embasado em aspectos comuns e
características usuais, define-se neste trabalho pet friendly como: serviços,
empreendimentos, áreas livres e destinos amigáveis aos animais de estimação, cuja
proposta de estruturação seja fundamentada ou vinculada ao seu benefício,
6

SALAH, Wahab. Introdução à Administração do Turismo. São Paulo: EDITORA, 1977
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permitindo o acesso e usufruto das instalações, atendendo suas necessidades e
propiciando compartilhamento de convivência entre humanos e animais domésticos.
Assim como o predomínio afetuoso das famílias é canino, os cães também são
o grande referencial para os empreendimentos pet friendly, seguidos pelos gatos.
Pode-se afirmar que a maioria dos estabelecimentos restringe o termo pet friendly à
recepção e permanência de cães, e que em alguns casos essa hospitalidade é
estendida aos gatos, pequenos roedores e aves.
O blog do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
que é uma entidade privada sem fins lucrativos, referencial para muitos
empreendedores, lista como itens importantes para um estabelecimento pet friendly:
“recipiente com água e comida; saquinhos de lixo; pano de limpeza; produtos
desinfetantes; sinalizadores de portas de vidro; coleira para deixar os animais; e
caminhas para descanso” (ODA, 2018 [s.p.]).
No turismo, intitular-se pet friendly inclui dispor ao tutor e seu animal de
estimação as mesmas condições de segurança, receptividade e hospitalidade dentro
da oferta turística. Quanto a maneira de apresentar esses parâmetros a demanda
turística, Dencker (2004, p.189) afirma que
A hospitalidade manifesta-se nas relações que envolvem as ações de
convidar, receber e retribuir visitas ou presentes entre indivíduos que
constituem uma sociedade, bem como formas de visitar, receber e conviver
com indivíduos que pertencem a outras sociedades e culturas; desse modo,
pode ser considerada com a dinâmica do dom. Todas as sociedades têm
normas que regulam essas relações de trocas entre as pessoas, o que parece
demonstrar que, de alguma maneira, elas atendem a uma ou mais
necessidades humanas básicas.

A perspectiva de hospitalidade é pertinente para construção do que os donos
esperam ao vislumbrar o termo pet friendly, principalmente no turismo. Isso porque é
essencial entender que a introdução de hábitos ou costumes humanos na rotina de
animais é um processo diretamente vinculado ao entendimento dos animais como
seres semelhantes, por seus donos, que valorizam o seu bem-estar e qualidade de
vida. Ou seja, os donos esperam que seja oferecido o mesmo padrão de qualidade de
serviço para ele e seu animal, na figura de hóspede ou turista igualmente importante.
A observação desse aspecto pode ser, inclusive, um fator determinante para a escolha
por determinado serviço.
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Para exemplificar a hospitalidade com os pets na oferta turística, os meios de
hospedagem trazem esse referencial em diversas ações. São muitos os casos em que
os hotéis destinam camas para animais nos quartos dos hóspedes; nos restaurantes,
existem áreas abertas onde o pet pode permanecer com o dono enquanto este se
alimenta, tendo a seu serviço tigelas com água fresca; já existem empresas de seguro
viagem emitindo apólices para animais de estimação; alguns atrativos turísticos já
passaram a expor em seus sites e nos próprios ambientes físicos, condições para a
presença de animais e possíveis limitações descritas como pet friendly ou pet
welcome.
Um destaque para a hospitalidade do turismo no segmento pet friendly
brasileiro é a Nathuna Tour Viagens e Turismo, uma agência de viagens na cidade de
Curitiba, Paraná. Em 2004, a agência começou a comercializar produtos e serviços
segmentados para esse nicho de mercado que na época era reconhecido como Dog
Tour (PEINADO; MENEGASSI; FERNANDES, 2012). A empresa foi criada após
realização de pesquisas sobre o mercado que levantou o perfil de donos de animais
de estimação com seus gastos. Os resultados das pesquisas indicam que as pessoas
geralmente não viajavam com seus animais por não saberem que isso seria possível.
Observando esse cenário, a Nathuna Tour Viagens e Turismo segmentou-se,
selecionou o alvo e se posicionou no mercado. Não por acaso, o Dog Tour foi
patenteado como serviço da Nathuna Tour, único no Brasil.
Inspirado no sucesso da Nathuna Tour, em setembro de 2008 foi lançado o
Guia 4 Patas Dog Tour, pela Editora Autores Paranaenses, contendo mais de 500
destinos com hotéis, dicas de passeios, legislação específica de cada país,
necessidades para transporte, documentação, orientações veterinárias e algumas
outras informações sobre itens indispensáveis na bagagem do animal. No formato de
um guia completo, este pode ser considerado um marco importante para a o turismo
pet friendly, como o primeiro grande referencial para turistas com pets. Sua primeira
edição teve tiragem de 50.000 exemplares.
Outros exemplos brasileiros importantes são o Guia Pet Friendly, site de busca
para roteiros, destinos e empreendimentos amigáveis aos animais de estimação, e a
PETfriendly Turismo, agência de turismo especializada em viagens com animais de
estimação. Criado em 2015, o Guia Pet Friendly está disponível na web e no formato
de aplicativo, concentrando um acervo de possibilidades para viajantes e pets que
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incluem desde roteiros para desfrute com animais de estimação até a Universidade
Pet Friendly, dedicada a tutores e estabelecimentos interessados no segmento. Já a
PETfriendly Turismo, fundada em 2018, intitula-se como a primeira agência de turismo
especializada em viagens 100% pet friendly7 do mercado. A agência está localizada
em São Paulo, mas oferece somente consultoria online ou pelo telefone. Seus
serviços incluem o planejamento e organização da viagem, elaboração da
documentação e informação dos transportes disponíveis para pets em diversos
países.
No mundo, uma boa representação do segmento pet friendly é a rede
americana de hotelaria de luxo Loews Hotels. Com hotéis e resorts, a empresa possui
e opera cerca de 24 meios de hospedagem nos Estados Unidos e Canadá e oferece
pacotes de serviços pensados diretamente para hóspedes que viajam com seus
animais de estimação. A rede se diferencia das concorrentes pelo seu significativo
investimento financeiro objetivando agradar esse segmento do mercado, oferecendo,
por exemplo: etiqueta de identificação, tigela e manta para os animais logo no ato do
check-in, serviços de “pet-sitting” disponibilizando funcionários para cuidar dos pets
na ausência do tutor, serviço de “pet-walking” para passeios rotineiros além de contar
com uma lista de restaurantes pet friendly e menu gourmet pet para alimentação dos
donos em conjunto com os animais.
A preocupação em atender bem o segmento pet friendly pode ser notada já na
área principal do site da Loews Hotels (Figura 8), com um banner que carrega a frase
“Evite a babá de gatos ou canil e traga seus animais de estimação para um passeio.
Amamos os membros da família de quatro patas e os tratamos como se fossem
nossos”. A rede expõe com orgulho “Loews Loves Pets”, que em tradução livre é
Loews ama animais de estimação.

7

Disponível em: https://www.petfriendlyturismo.com.br/
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Figura 8: Banner no site da Loews Hotels

Fonte: Loews Hotels8

A National Geographic também acompanhou o crescimento do mercado e
lançou em 2014 o The Dog Lover's Guide to Travel contendo os melhores destinos
para viajar com pets, lista de hotéis, eventos e produtos de viagens para animais de
estimação. Uma considerável declaração de Kelly R. Carter, autora do Guia, explica
que seu trabalho não busca somente elencar opções de locais que toleram a presença
de animais, e sim apresentar, após uma análise crítica, locais onde os animais são
realmente bem-vindos e bem recebidos (THE DOG, 2014).
O comportamento dos hotéis, das agências de viagem e turismo e dos autores
da atividade a favor dos pets demonstra que os empreendimentos e desenvolvedores
de produtos estão compreendendo o mercado, criando novas ofertas, conquistando e
gerindo o relacionamento com clientes, e criando valor de forma promissora. Isso
porque rapidamente o mercado compreendeu que agradar o melhor amigo do homem
é tão efetivo quanto tratar o cliente com excelência.

8

Disponível em: https://www.loewshotels.com/loews-loves-pets
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Não restam dúvidas que o mercado pet enseja inúmeras oportunidades de
negócio para o turismo. O segmento pet friendly representa, no atual cenário do
fenômeno do turístico no mundo, não somente uma possibilidade de investimento e
inovação, mas também uma oportunidade razoavelmente segura de se estabelecer
na atividade turística, permitindo inclusive o seu aprimoramento e a descoberta de
novas perspectivas tanto para a oferta quanto para a demanda.
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3 O TURISMO E OS PETS VIAJANTES

Neste capítulo, são apresentados fatores motivacionais para turistas viajarem
com animais, consumindo serviços e produtos do segmento pet friendly. Para tanto,
são trazidas importantes considerações de autores do comportamento do consumidor,
referências no estudo da motivação de turistas. Entender a motivação para o turismo
pet friendly contribui para enfatizar a importância da noção de percepção e o processo
de criação das estratégias de atração de demanda.
Com o crescimento da demanda, ser pet friendly tornou-se um fator de
diferenciação entre empreendimentos, sobretudo turísticos. Isso inspirou a criação de
plataformas de busca de acomodações e serviços turísticos exclusivos para esse
nicho, através de seções e filtros nos sites relacionados ao setor. Separando os
estabelecimentos pet friendly dos demais, a oferta rapidamente respondeu ao
mercado com aumento considerável no número de estabelecimentos que aceitam
animais de estimação no mundo, maximizando a utilidade de hotéis, restaurantes e
atrativos turísticos.
A seção 3.1 destaca a importância da infraestrutura turística para o segmento,
valorizando o papel dos transportes na construção da experiência de viagem pet
friendly. Posteriormente, observa-se que o agrupamento de empreendimentos pet
friendly em localidades específicas, viabilizado por transportes amigáveis e
confortáveis aos animais, contribuiu para a estruturação de destinos pet friendly.
Por fim, apresenta-se uma pesquisa de campo com o objetivo de identificar
quais são as perspectivas do segmento turístico pet friendly sobre a escolha de um
destino de viagem, observando o que essa demanda entende como importante para
a decisão, que características são mais ou menos visualizadas e quais são suas
expectativas em destinos pet friendly.
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3.1 MOTIVAÇÃO, PERCEPÇÃO DE QUALIDADE E ATRATIVIDADE NO TURISMO
PET FRIENDLY
Para além do ir e vir, todos os comportamentos humanos são dotados de
motivação (CROMPTON, 1979). Separadas de forma bilateral, pode-se dividir
motivação em push e pull, ‘empurrar e puxar’. Em síntese, os motivos push estão
ligados ao viés psicológico e social, entendidos como o desejo nato de viajar do turista;
já os motivos pull se relacionam com as características e particularidades do destino
observado, associadas à qualidade do destino, que tende a atrair turistas e que pode
ser trabalhada e dinamizada conforme o destino turístico e o turista se modificam no
tempo. Gazley e Waltling (2015 apud PEREIRA; GOSLING, 2019) adicionam que a
ideia base de push and pull é que os turistas são empurrados por forças internas da
mente e puxados por forças externas do destino.
De forma analítica, Crompton (1979) desenvolveu uma estrutura conceitual
para visualizar os principais fatores de influência capazes de motivar um turista a viajar
(push), dentre eles, o desejo de escapar de um ambiente, descanso, relaxamento,
saúde, entre outros. O autor explica que os fatores mais importantes para impulsionar
um indivíduo a viajar de férias são, em primeiro lugar, a novidade e, em seguida, a
fuga. Por outro lado, para elencar a motivação pull, alguns autores (CROMPTON,
1979; CROMPTON; MCKAY, 1997; DANN, 1981) relacionam a infraestrutura de
empreendimentos, a percepção de qualidade do ambiente e de segurança como os
principais fatores de influência do destino.
A motivação turística pode ser resumida no estímulo que o turista tem para
realizar uma viagem (BENI, 2006). Já percepção, no entendimento de Rodrigues
(2009), abrange diversas variáveis interpostas entre o estímulo, ou motivação e a
consciência da experiência gerada. É significativo afirmar que quando um produto
turístico é vendido, o que está sendo ofertado, na verdade, é uma experiência. Então,
a percepção de qualidade dos produtos e serviços turísticos é relativa tanto à
experiência do consumidor-turista quanto à oferta (MIDDLETON, 2002).
Motivação e percepção são fatores subjetivos, cada turista tem as suas. Ainda
assim, é possível identificar tópicos em comum entre turistas de um mesmo segmento.
Nesse caso, faz sentido para a oferta turística contemplar as motivações e percepções
de sua demanda. É possível indicar três razões principais para que um destino
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turístico se atente à motivação dos turistas, de acordo com Crompton e McKay (1997).
Primeiro, os motivos são a chave para projetar ofertas para os turistas; segundo, os
motivos estão diretamente relacionados com a satisfação e a percepção de qualidade
do turista em avaliações de experiência; terceiro, identificar e priorizar os motivos
permite que os planejadores e profissionais de marketing turístico entendam os
processos de decisão dos visitantes.
Em investigação inédita do perfil e de hábitos de compra de produtos ou
serviços para animais de estimação no Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), com incentivo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL),
realizou a pesquisa intitulada ‘Mercado de Consumo Pet’, com internautas, nas 27
capitais brasileiras. Os resultados apontam que para 58,5% dos entrevistados o fato
de aceitar animais é importante para que decidam frequentar ou não um determinado
local. Para além disso, 48% dos donos de pets respondentes afirmaram já ter deixado
de frequentar ou de ir a algum lugar pela primeira vez porque lá não aceitava animais
(SPC Brasil, 2017). Por outro lado, 75% dos respondentes revelaram que não
costumam levar o animal quando viajam, e que a maioria deixa o animal em casa sob
observação de um amigo ou vizinho (30%) ou deixa na casa de colegas e parentes
(26%). Apenas 6% deixam seu pet em casa sozinho, enquanto outros 6% deixam-no
em creches ou hotéis para animais.
A pesquisa do SPC Brasil (2017) foi produzida no intuito de conhecer as
motivações e hábitos de consumo dos compradores do mercado pet, considerando
suas características principais para traçar o perfil da demanda. Entender a motivação
e o modelo de compra do consumidor, permite que o mercado seja capaz de gerir
estratégias e oferta para atendê-los de forma assertiva. Assim, pode-se observar que
a característica de aceitar animais de estimação é um fator motivacional para que o
consumidor com seu pet opte por determinado empreendimento em oposição a outro
que não o aceite. Continuamente, vale atentar também que a maioria dos
respondentes não leva o seu animal em viagens e que isso deve ser observado para
entender qual o tipo de limitação dessa demanda, se é inexistente, latente ou
reprimida, por exemplo.
Assim sendo, tanto as noções de motivação quanto de percepção constituemse referenciais importantes para o turismo de maneira geral. A percepção para o
turismo seria o ponto de vista do turista sobre o que está sendo ofertado, pensando
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no tempo, no espaço, no sensorial, entre outros. Beni (2006) coloca, inclusive, que a
percepção influi na decisão do turista por determinado destino como fator psicológico.
Para o segmento turístico pet friendly, a combinação de motivação e percepção pode
ser considerada o pilar essencial para o sucesso de empreendimentos e para a
atratividade.
No turismo pet friendly, a percepção positiva da oferta está muito relacionada
à qualidade e ao bem-estar. Isso porque esses valores são encarados com ainda mais
seriedade e responsabilidade do que em outros segmentos devido à presença do
animal de estimação. Mauro Lantzman disserta que “promover o bem-estar é entender
o animal e o que ele precisa para sobreviver a partir do ponto de vista do animal” (DOS
QUINTAIS, 2015, p. 16), e para os tutores, proporcionar essa sensação para o pet
chega a ser, até mesmo, mais importante do que a sua própria sensação de bemestar. Ademais, os consumidores demandam produtos e serviços “[...] que não só
sustentem adequadamente seus animais de estimação, mas que também
proporcionem a eles uma melhor qualidade de vida” (AFONSO; BERDASCO;
MEDEIROS; REJOWSKI, 2008, p. 106).
Sem desprender-se do processo de interferência humana no comportamento
animal, a humanização dos pets é um agente indutor do consumo turístico pet friendly.
Para tanto, assim como a qualidade, a exclusividade e personalização são elementos
de muito valor para o mercado de viagens, a visualização dessa inclinação no turismo
pet friendly pode ser observada pela tendência em buscar experiências de viagem
únicas ao lado do animal. E o mercado turístico segue respondendo a essa demanda,
criando cada vez mais oferta para serviços pet inovadores.
Apesar da existência de demanda, não era tão simples reconhecer
empreendimentos pet friendly no mercado e confiar que o serviço oferecido estaria de
acordo com as expectativas de qualidade. A princípio, para verificar se um
estabelecimento ou serviço era pet friendly, os turistas precisavam conversar com o
atendimento ou o setor de reservas da empresa. Comumente, a resposta não era
pronta e passava por uma análise difícil na negociação até que a demanda do turista
fosse resolvida. Em muitos casos, o tutor era questionado quanto ao tamanho do
animal

e

inclusive

suas

características

comportamentais.

As

empresas

recorrentemente perguntavam se o cachorro latia muito, se soltava muito pelo, se o
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gato

costumava fazer suas necessidades no local correto,

entre outros

questionamentos.
Acompanhando a carência da demanda pet friendly por mecanismos de busca
e promoção eficientes e visualizando uma oportunidade de atraí-los, a internet seguiu
como importante aliada do segmento. A internet para o turismo atua como uma das
protagonistas da mudança nos hábitos de consumo dos turistas, da facilitação de
acesso a destinos e sistemas de reservas, além de responsável pelo crescimento do
fluxo turístico em destinos. Continuamente,
A internet é uma ferramenta de extrema importância para o processo de
comercialização e divulgação de produtos turísticos. Com o uso da internet o
turista pode ter informações sobre destino, atrativos, restaurante, meios de
hospedagens e serviços existentes na localidade que deseja visitar. (BRASIL,
2010, p.123).

Aproveitando a oportunidade da internet para o segmento pet friendly, diversos
sites ou plataformas de reservas relacionadas ao turismo começaram a colocar filtros
para o turista selecionar, caso esteja buscando experiências com animal de
estimação. Por exemplo: a Expedia9, plataforma de vendas online para diversos
produtos e serviços turísticos, como pacotes, aluguel de carros, voos e atividades,
possui o filtro pet friendly na seção amenities (Figura 9); já o Trivago10, plataforma de
metapesquisa que compara preços e ofertas de unidades habitacionais, muito popular
no Brasil, adicionou o filtro “aceita animais de estimação” na seção de políticas de
reserva (Figura 10).

9

www.expedia.com
www.trivago.com/

10
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Figura 9: Captura de tela do site Expedia

Fonte: www.expedia.com
Figura 10: Captura de tela do site Trivago

Fonte: www.trivago.com/

Com mais facilidade para localizar serviços e produtos pet friendly, a oferta
turística tende-se ao segmento pet. Vaz (2001) argumenta que a própria demanda
também funciona como um fator de influência para a escolha de um destino turístico.
O fato é que existindo um filtro limitante para a busca de empreendimentos, os turistas
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deixavam de visualizar as empresas que não possuíam o serviço, ou seja, essas
empresas se tornaram menos atrativas para um segmento que não parava de crescer.
Quanto à ascensão da demanda pet friendly, não se deve desconsiderar que a
internet facilita o modismo e que seus efeitos podem ser observados no mercado pet
em outros setores, como pet place. Modismo é um termo vinculado a tendências de
mercado, descritos como tendências de consumo de curta duração, imprevisíveis.
Kotler e Keller (2000) observam que o modismo é um fator de influência no
desempenho do turismo, que deve aproveitá-lo com reações rápidas e efetivas à
mudança de comportamento do consumidor-turista. Na verdade, o segmento pet
friendly é considerado uma tendência que, diferentemente do modismo, representa
comportamentos que perduram no mercado por mais tempo e com maior intensidade.
Entretanto, a exploração dessa oportunidade no turismo deve ser tão urgente quanto
a de um modismo, refletindo inclusive suas rápidas mudanças de interesse e
exigências.
É possível afirmar que o título pet friendly se transformou em um atrativo e uma
estratégia para os empreendimentos turísticos. A turismóloga Larissa Rios, fundadora
do blog Turismo 4 Patas, explica que “ser pet friendly tornou-se fator de diferenciação”
(JARDIM, 2017 [s.p.]), corroborando a ideia de Vignati (2008) de que a oferta turística
vive hoje uma disputa pelo posicionamento diferenciado no mercado. É importante
considerar também que o título pet friendly funciona como recurso para maximizar a
utilidade de compra dos produtos turísticos, pois,
Maximizar a utilidade da compra [...] é antes de mais nada maximizar
utilidades que adquirem graus distintos de importância segundo a natureza
do turista. Assim, para uma mesma destinação turística, a existência de dias
ensolarados seja o fator mais relevante para determinado grupo de turistas,
enquanto para outros, a existência de hotéis de luxo seja o fator mais
preponderante. A destinação turística estaria maximizando a utilidade total do
conjunto dos turistas na medida em que oferecesse a diversidade de produtos
(e que constituem um único produto) que maximizasse as diferentes
necessidades dos turistas. (ANDRADE, 2001 p. 10)

Quando um empreendimento, seja ele hoteleiro, atrativo turístico, ou de
alimentos e bebidas, entre outros, se divulga no mercado como pet friendly e se
mostra preocupado com o bem-estar dos pets, automaticamente entra no círculo de
pesquisa e observação da demanda pet friendly. Não por acaso, o marketing e suas
ações estratégicas seguem como veículos eficientes para atratividade e promoção de
demanda turística pet friendly. A promoção, “[...] destinada à informação, persuasão e
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influência sobre o cliente [...]” (ACRENZA, 1991, p. 34), contribui para que a oferta pet
friendly se coloque no mercado de forma diferenciada. E o serviço oferecido, principal
fator de atratividade para um local (VAZ, 2001), completa a estratégia, criando e
fixando uma posição na mente do turista, com foco em sua expectativa.
O Turismo 4 Patas11 é outro exemplo da atratividade turística pet. O portal é
referência e uma plataforma de buscas de serviços turísticos pet friendly no Brasil. O
site se intitula como primeiro guia online brasileiro, especializado em turismo e eventos
pet friendly. Inclusive, dois destaques do portal no segmento são o ‘Manual do Pet
Viajante’, passando por recomendações de idade e comportamento do animal e
orientações para bagagem do pet, desde a ração ao antialérgico veterinário (MANUAL
DO PET, [s.p.]); e o ‘Sistema de Classificação de Hospedagens Pet Friendly’,
elaborado de forma participativa.
O Sistema de Classificação de Hospedagens Pet Friendly foi criado em 2012,
funciona como um referencial para turistas e possibilita a concorrência justa entre
empreendimentos. Segundo descrição do Turismo 4 Patas, o processo de
classificação ocorre em três etapas: diagnóstico, com um questionário de autoavaliação; avaliação, por meio de visita técnica de um representante legal da T4P
Classificação (sistema elaborado pelo portal); e classificação e termo de aceite, com
a entrega do selo corresponde ao nível do estabelecimento (Figura 11) e do pacote
de benefícios acordados, como o Manual da Hospedagem Pet Friendly, da Cartilha do
hóspede Pet e do treinamento de funcionários para a recepção de hóspedes animais,
com noções de comportamentos, psicologia animal, raças e portes.

11

http://www.turismo4patas.com.br/

52

Figura 11: Selo Pet Friendly por nível

Fonte: Turismo 4 Patas12

O Selo Pet Friendly representa uma resposta efetiva à necessidade da
demanda, motivada pelo desejo de vivenciar momentos únicos ao lado do seu animal
de estimação, de buscar referências qualitativas sobre estabelecimentos pet friendly.
É uma aposta perspicaz tanto para atrair o turista em viagem com seu pet quanto para
trazer confiança de que o serviço oferecido está de acordo com as expectativas do
cliente e de seu pet.
Assim como Selo Pet Friendly, outras inciativas surgiram para atratividade de
demanda pet no turismo. Recentemente, o site Hoteis.com, uma das plataformas
líderes em reservas online do mercado, lançou uma seção dedicada exclusivamente
a viagens pet friendly13. Nessa área, os clientes têm acesso a uma variedade de
destinos recomendados para quem viaja com animais de estimação. O site esclarece
que
Hotéis que aceitam animais de estimação têm a mesma probabilidade de ser
encontrados em áreas rurais ou urbanas, embora um hotel com espaço para
passear sempre será mais atraente para um dono de cachorro. [...] se você
está procurando um hotel que ofereça uma recepção calorosa ao seu
companheiro peludo, as melhores opções geralmente serão encontradas em
países com uma cultura de propriedade de animais de estimação. Isso inclui
a América do Norte, alguns países da América do Sul e a maior parte da
Europa. Cidades como Paris e Nova York terão hotéis que não apenas
receberão animais de estimação, mas também os mimarão. (HOTÉIS.COM,
2020 [s.p.])

12
13

Disponível em: http://www.turismo4patas.com.br/htms/classificacao.asp
https://www.hoteis.com/pet-friendly/
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Pode-se observar que a abordagem do Hoteis.com sobre a hotelaria amigável
aos animais elenca também alguns destinos, que podem ser analisados -e muitas
vezes assim se divulgam no mercado- como destinos pet friendly.
Os destinos pet friendly seriam um fator de atratividade e promoção para o
segmento, não excluindo a construção do produto turístico como um todo. Isso é
devido, conforme já descrito, à satisfação dessa demanda ser muito sensível à
percepção de qualidade e ao bem estar animal. Para satisfazê-los, não bastariam que
alguns meios de hospedagem e atrações de determinado destino aceitassem o pet. A
necessidade do segmento pet friendly engloba a oportunidade de levar o animal de
estimação para todos os lugares, conhecendo e experimentando um destino por
completo.
Em suma, para além dos quartos de hotel, os destinos pet friendly surgem como
estratégia de marketing, vinculada à ideia de atratividade e fundamentada na
motivação pull, convidando turistas humanos e animais a viverem experiências únicas
de viagem.

3.2 DESTINOS TURÍSTICOS PET FRIENDLY
“A decisão do turista de viajar para determinado destino turístico responde
primeiramente a uma pergunta básica: aonde ir?” (BRASIL, 2007, p.15). A noção de
destinos turísticos é diversa. Leiper (1990), por exemplo, define que destinos turísticos
são locais de atração para turistas, cujas particularidades e características são fatores
motivacionais de escolha.
Enquanto Crompton (1979) sintetiza que os principais fatores de impulso para
viagens são a novidade e a fuga, Ryan (1995 apud. ANDRADE, 2001, p.15) adiciona
que os principais fatores motivacionais de viagens são “relaxamento mental, conhecer
novos lugares, evitar multidões e estresse, estar em uma atmosfera calma, aprofundar
conhecimento, e divertir-se com os amigos”, e que os principais fatores para escolha
de destinos turísticos são conforto, acomodação disponível, clima, paisagens,
localização e cultura.
A peculiaridade do produto turístico, incluindo sua composição entre atrativos,
serviços e equipamentos turísticos, determinante para a escolha do turista; bem como
as facilidades oferecidas, que viabilizam a permanência no destino; e acesso, como
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possibilidade de chegar até o destino (ACERENZA, 1991; BENI, 2006; MIDDLETON,
2002), são fatores que fazem da construção de destinos turísticos pet friendly uma
experiência que demanda alinhamentos entre diversos componentes, desde
restaurantes até os transportes.
O termo ‘destinos turísticos pet friendly’ já é utilizado em sites e notícias
relacionadas a destinos de viagem hospitaleiros e receptivos aos animais de
estimação. Nesse caso, destinos turísticos pet friendly podem ser entendidos como
localidades cuja estrutura básica está apta para receber, acomodar e entreter animais
de estimação e seus donos. Como cita Vignati (2008), incluem-se como estrutura
básica do turismo os meios de hospedagem, empresas de transporte turístico,
empresas de alimentos e bebidas, empresas de entretenimento, agências de turismo,
guias de turismo, serviços públicos e a comunidade local.
Apesar de a hotelaria se destacar no segmento pet friendly, a infraestrutura do
destino deve trabalhar em cooperação e complementaridade (VIGNATI, 2008). Nesse
caso, o primeiro item a ser verificado para a construção de destinos turísticos pet
friendly são os transportes. Como já visto, o segmento pet se destaca dos demais pela
percepção aguçada de qualidade, principalmente no que envolve a experiência de
viagem do animal, e uma vez que os transportes seguem como o elo entre o lugar
habitual de residência e o lugar a ser visitado, o deslocamento da atividade turística
marca o início da vivência de viagem, tanto do homem quanto do animal, parte
essencial da programação.
O transporte para o turismo “é a disponibilidade de transporte para o visitante
da origem até o destino e dentro do próprio destino, incluindo aviões e voos, táxis,
trens, navios e outros meios que possibilitem a visitação” (BRASIL, 2007, p. 28), e
especificamente transporte de fluxo turístico é o transporte que leva o turista do seu
local de origem em direção ao destino turístico, ou que leva o turista entre localidades
de um mesmo roteiro (VAZ, 2001).
Em virtude disso, os transportes e suas regulamentações devem ser
considerados primordialmente para a atração do segmento pet friendly, sobretudo
para o transporte de fluxo turístico aéreo, terrestre e marítimo.
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3.2.1 DESLOCAMENTOS PET FRIENDLY
Quando os animais de estimação começaram a ser aceitos em aeronaves,
eram alocados no porão com no status de bagagem viva. Hoje, os pets são
carinhosamente acomodados abaixo das poltronas, em bolsas ou compartimentos
específicos para a viagem. Para ilustrar as mudanças de tratamento e de
representatividade dos animais para os destinos turísticos, os transportes são uma
boa referência para observação, considerando que fazem a ligação entre o turista e o
local a ser visitado, marcando o começo da viagem.
Primeiramente, deve-se considerar que não são raros os casos em que os
animais, principalmente cães, são entendidos de formas distintas considerando seu
porte e raça para o segmento pet friendly. Para as companhias aéreas, a separação
em porte e raça influencia diretamente na forma de acomodação dos pets nas
aeronaves.
O serviço pet na cabine, ou pet as carry-on, é o mais atrativo. Nele, o animal
pode ser alocado abaixo das poltronas das aeronaves. Cada companhia aérea possui
regras específicas para esse serviço, mas de forma geral, o pet é transportado em
uma bolsa de transporte confortável, possibilitando-lhe certa mobilidade, como mudar
de posição, dar a volta em torno de si e tombar para o lado. Para isso, a preferência
é dos Kennels flexíveis para que o animal faça a viagem com maior conforto e
segurança.
Na Gol Linhas Aéreas, companhia de bandeira brasileira, as especificações são
que o animal deve ter no mínimo 4 meses de vida e peso máximo de 10 kg, incluindo
a caixa de transporte, e cadelas prenhes ou no cio não podem viajar. A companhia
orienta que por motivos de segurança, crianças até 12 anos, acompanhados ou não
por um adulto, adultos com criança de colo e cadeirantes, não podem ser
responsáveis pelo transporte de um pet na cabine. Outra especificação do serviço é
que o check-in online não é permitido para passageiros com animal, devendo ser
realizado no balcão, com no mínimo duas horas de antecedência do voo para destinos
domésticos. É obrigatório também entregar a ficha de Solicitação de Transporte de
Animais em Cabine de Cliente preenchida, disponível no site e no balcão da
companhia, no aeroporto.
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Quanto à documentação (Figura 12), é necessário apresentar carteira de
vacinação em dia, atestados de saúde atualizados e, dependendo do destino,
passaporte (APÊNDICE A) e Certificado Veterinário Internacional (CVI). Na verdade,
o documento oficial para transporte de animal no Brasil é a Guia de Trânsito Animal
(GTA), que contém as informações sobre o destino e condições sanitárias, bem como
a finalidade do transporte animal. Porém, esse documento não é obrigatório para
viagens aéreas de animais domésticos. Também podem ser exigidos para o
embarque: microchip, microdispositivo implantado sob a pele do animal; comprovante
de vacinação antirrábica, com o nome do laboratório produtor, o tipo da vacina e o
número da ampola utilizada, aplicada há mais de 30 dias e menos de 1 ano da data
de embarque; e o Atestado Sanitário do animal, com validade de 10 dias após a data
de emissão.
Figura 12: Documentação para serviço Pet na Cabine em voos domésticos

Fonte: GOL Linhas Aéreas

O pet no porão, ou animals as cargo, é outra destinação de serviço para
animais nas companhias aéreas. Animais com peso entre 10kg e 30kg devem ser
transportados nos porões das aeronaves, onde eles são acomodados em um
compartimento específico para transporte de animais com título de carga viva. Para
esse serviço, o dono não precisa estar de acompanhante.
Na Gol Linhas Aéreas, em casos em que o dono não irá viajar, o transporte do
animal será realizado pela GOLLOG. Na companhia, não é permitido o transporte de
outros animais além de cães e gatos. Para o caso de outras espécies, deve ser
utilizado o serviço de cargas da GOL. Quanto à caixa de transporte, deverá estar de
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acordo com o tamanho do animal, permitindo que o animal permaneça parado com
sua cabeça erguida normalmente e que possa girar dentro da caixa. A Gol informa
não transportar, no compartimento de cargas, cães e gatos de focinho curto, por conta
das características de seu sistema respiratório e separa que raças como Boston
terrier, Boxer, Buldogue americano, Buldogue francês, Buldogue inglês, American
bully, Cavalier King Charles spaniel, Chow-chow, Dogue de Bordeaux, Griffon de
Bruxelas, Lhasa apso, Pug, Pug chinês, Pug holandês, Pequinês e Shih-tzu não são
permitidas como carga (Figura 13).
Figura 13: Recomendação para serviço de Transporte de animais vivos (AVIH)

Fonte: GOL Linhas Aéreas

No Brasil, as companhias aéreas devem seguir as orientações da Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) para transporte de animais. Porém, as companhias
optam por seu direito de especificar o regime de contratação e procedimentos para
despacho de animais reservado, ou seja, a companhia aérea poderá autorizar ou não
a viagem do animal no interior ou no porão da aeronave, com base em suas próprias
recomendações. Além das regras da empresa, a companhia deve observar também
as exigências de outros órgãos para o transporte de animais, que podem variar entre
viagens domésticas e internacionais.
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Por outro lado, as orientações podem ser mais rígidas em outras companhias
aéreas, com bandeiras em outros países. Na verdade, a regulamentação varia de
acordo com a bandeira da companhia e as rotas operantes. Por exemplo, na Emirates,
baseada em Garhoud, Dubai, o único animal permitido na cabine da aeronave é o cão
guia, salvo a rota entre Dubai e algumas cidades do Paquistão onde o serviço pet na
cabine pode ser oferecido. Para todos os itinerários que conectam ou terminam em
Dubai, os animais devem ser transportados como carga, de acordo com os
regulamentos governamentais dos Emirados Árabes Unidos, devendo possuir licença
de importação válida, emitida pelo país de destino e um certificado de saúde válido,
além de não serem aceitos animais prenhes se estiverem além de um terço (1/3) de
seu período normal de gestação ou se tiverem dado à luz dentro de 48 horas antes
da viagem14.
Já na Compañía Panameña de Aviación, ou simplesmente Copa Airlines,
baseada na Cidade do Panamá, Panamá, o transporte de animais é permitido
somente de segunda a sexta feira para voos internacionais e diariamente para voos
domésticos15. A companhia limita que: há o máximo de três animais de estimação na
cabine principal por voo, em classe econômica e explica que animais de estimação
não são permitidos na classe executiva; animais com menos de oito semanas não
serão aceitos; animais de estimação não devem ser ofensivos ou cheirosos; deve ser
incluído e validado qualquer requisito ou documento adicional, exigido pelas leis e
regulamentações em vigor nos países de partida, trânsito e destino, além da vacina
antirrábica; o animal de estimação, juntamente com sua caixa transportadora, não
deve pesar mais de 20 libras. A companhia informa ainda que em caso de emergência,
o oxigênio não será administrado aos animais de estimação.
Outra limitante para o transporte aéreo de animais é o clima. Em algumas
companhias aéreas, como a Delta Airlines e a Virgin Atlantic, durante períodos de
verão ocorre um blackout no serviço pet no porão, a fim de assegurar a saúde do
animal. A Delta, companhia com sede em Atlanta, Georgia, e uma das mais
importantes linhas aéreas dos Estados Unidos, não aceita animais de estimação no

14

Emirates Baggage policies and rules. Disponível em: https://www.emirates.com/english/help/faqtopics/baggage-and-lost-property/
15 Copa Airlines Pets allowed in the cabin (as carry-on). Disponível em:
https://www.copaair.com/en/web/us/pets
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serviço pet no porão, durante períodos de temperatura extremas, conforme
especificado na Figura 14.
Figura 14: Restrições de temperatura da Delta Airlines para serviço pet no porão

Restrições de temperatura
Para bilhetes emitidos antes de 24 de
julho de 2018, para viagens a partir de
1.º de agosto de 2018

Para bilhetes emitidos a partir de 24 de
julho de 2018,
para viagens a partir de 1.º de agosto de
2018

Abaixo de: 10°F / -12°C

Abaixo de: 20°F / -6,5°C

Acima de: 85°F / 29,5°C

Acima de: 80°F / 26,5°C

Fonte: Delta Airlines16

Quanto aos transportes terrestres de fluxo turístico, os ônibus de viagem do
Brasil aceitam animais de estimação. Mas, assim como para as aeronaves, os ônibus
também possuem uma série de especificações para permitir o transporte de animais
de estimação em suas viagens. O animal precisa obrigatoriamente: pesar no máximo
10 kg; estar acomodado em caixa transportadora, de 20 cm de largura, 25 cm de altura
e 40 cm de comprimento, garantindo seu conforto e segurança; apresentar carteira de
vacinação em dia, sempre que solicitado; e atestado de saúde, assinado pelo médico
veterinário, emitido até no máximo 15 dias antes da viagem (TRANSPORTE DE
ANIMAIS, 2019 [s.p.]).
Tanto para o transporte de fluxo turístico quanto para o transporte interno, ou
seja, os meios de transportes para acessar os atrativos dentro de um destino turístico
(VAZ, 2001), os carros particulares ou alugados se mostram muito atraentes para o
segmento pet e podem facilitar ou melhorar o deslocamento de animais de estimação
até ou dentro de um destino turístico, embora restrinjam o raio de acesso do turista,
considerando a distância entre seu lugar habitual de residência e a localidade a ser
visitada.
É preciso observar que no Brasil o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro
prevê como infração dirigir o veículo

16

Disponível em: https://pro.delta.com/content/agency/br/pt/products-and-services/pet/petpolicies.html
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II - transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os
braços e pernas;
[...]
Infração – média;
Penalidade – multa. ([BRASIL], 1997 [s.p.])

Não há regulamentação quanto à presença de animal solto no veículo ou no
colo do passageiro, mas existem no mercado algumas opções para garantir a
segurança do animal e dos demais passageiros durante a viagem, como o cinto de
segurança para cachorros (Figura 15) e o assento de transporte para animais de
estimação (Figura 16).
Figura 15: Cinto de segurança para cachorros

Fonte: Patas da casa17

17

Disponível em: https://www.patasdacasa.com.br/noticia/cinto-de-seguranca-para-cachorro-o-quedevo-levar-em-consideracao-antes-de-escolher_a662/1
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Figura 16: Assento para animais de estimação

Fonte: Ford Dimas18

Para os viajantes que não possuem carteira de motorista regularizada no
destino turístico ou não quererem dirigir durante o roteiro, algumas iniciativas de
transporte privado pet friendly já estão disponíveis no mercado e um exemplo delas
no Brasil é a Taxi Dog, hoje MooviPet, que se intitula como a maior transportadora pet
do país19. A MooviPet está há cinco anos no ramo, oferecendo atendimento imediato
ou agendado em 24h, kits de segurança e limpeza dentro dos veículos, seguro
MooviPet está disponível, inclusive para transporte interestadual, nos seguintes
trechos: Sudeste, com embarques semanais, a rota Rio de Janeiro x São Paulo;
Nordeste, com embarques quinzenais disponíveis para Vitória, Salvador, Recife e
Fortaleza; Sul, com embarques quinzenais disponíveis para Curitiba, Joinville,
Florianópolis e Porto Alegre; Brasília, com embarques quinzenais disponíveis para
Juiz de Fora, Belo Horizonte, Brasília, Sinop e São Luiz; e Pantanal, com embarques
quinzenais disponíveis para Campinas, Londrina, Maringá, Dourados e Campo
Grande.

18
19

Disponível em: https://www.forddimas.com.br/blog/dicas-sobre-carros/cadeirinha-pet/
Disponível em: https://moovipet.com/
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Outro transporte privado de referência no segmento pet é a PetDriver. A
plataforma PetDriver está disponível na web e no formato de aplicativo, e sua missão
é conectar motoristas pet friendly e passageiros com transporte especializado para
animais de estimação no Rio de Janeiro e em São Paulo. As viagens com PetDriver
podem ser imediatas ou agendadas e o animal pode viajar até mesmo sozinho,
utilizando cinto de segurança para cães e caixa transportadora para gatos.
Já nos transportes marítimos e fluviais, a perspectiva pet friendly é diferente, a
maioria das companhias de cruzeiros não aceita animais de estimação. Deve-se
afirmar que cruzeiros são transportes turísticos, definidos como transportes que por si
só se tornam atrativos para os turistas (VAZ, 2001). Devido à experiência de viagem
dos navios, às circunstâncias sanitárias, de higiene e segurança se tornam
desfavoráveis à presenta de animais a bordo. Assim como em outros casos, a
restrição não se aplica aos cães-guia, entendidos como cães de serviço e não de
estimação.
No caminho oposto ao da maioria, o navio Queen Mary 2 da Cunard Line,
companhia marítima sediada no Reino Unido e subsidiária da Carnival Corporation,
permite animais de estimação, único no mundo20. O Queen Mary 2 oferece espaço
para recreação pet, 22 cabines pet friendly e opera roteiros pela América do Norte,
América do Sul e Europa e sua principal rota passa por Nova York, Southampton e
Hamburgo. A recepção do pet a bordo (Figura 17) inclui um kit de boas-vindas,
petiscos selecionados, cama confortável, brinquedo e cobertor de lã. Entre as
recomendações para embarque, o navio exige que o animal possua microchip,
passaporte válido nos países de desembarque, vacina antirrábica, certificado de
vermifugação e atestado de saúde, emitido com a assinatura de um veterinário.

20Disponível

em: https://www.cunard.com/en-gb/the-cunard-experience/accessibility/assistance-dogs
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Figura 17: Recepção dos pets no navio Queen Mary 2

Fonte: O Globo21

Ao analisar os cenários trazidos pela aceitação ou não de animais de
estimação, os transportes se reafirmam como um dos alicerces para a estruturação
de destinos pet friendly, considerando que são o primeiro item para viabilização ou
inviabilização da oferta turística pet, em determinada localidade. Observar os
transportes pet friendly é perceber também onde estão e quais são as localidades
inclinadas ao segmento pet. É possível identificar que lugares amplamente acessíveis
com transportes positivos aos pets se destacam dos demais, tornando-se destinos
turísticos pet friendly de referência no segmento.

3.2.2 ALGUNS DESTINOS PET FRIENDLY
O turismo pet friendly é uma realidade. Diversos destinos turísticos se curvaram
à tendência mundial de valorização dos animais de estimação e tornaram-se
amigáveis aos pets em seus serviços e produtos turísticos. Dispondo de transportes,
meios de hospedagem, atrativos e entretenimento para homens e animais, os destinos

21

Disponível em: https://oglobo.globo.com/boa-viagem/animais-de-estimacao-ganham-mais-espacoem-cruzeiro-pet-friendly-19675679
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turísticos pet friendly surgem, aproveitando a oportunidade do mercado pet como
forma de se destacar no setor de viagens e atrair cada vez mais turistas.
No Japão, os animais de estimação são mais do que bem-vindos, tornaram-se
clientes fiéis e queridos por diversos empreendimentos turísticos. Os serviços
disponíveis incluem o Pet Taxi, transporte pet friendly popular no Japão; os Dogs
Cafés, que oferecem comida especializada e variada para animais de estimação;
Onsen (Figura 18), para os animais aproveitarem as piscinas de água termal do país;
o serviço Pet Sitter, para donos e viajantes que desejarem algumas atividades sem os
animais; e até mesmo o aluguel de animais, para aqueles que gostariam de
experimentar uma viagem ou um passeio pet friendly ainda que não tenham animais
de estimação.
Figura 18: Onsen para animais de estimação no Japão

Fonte: Savvy Tokio22

Em Tóquio, um diferencial é a empresa Air Press, que já possui 20 bares de
oxigênio para humanos em diferentes lugares do mundo e inaugurou seu bar de
oxigênio próprio para cães. O objetivo é permitir que os animais inalem um ar

22

Disponível em: https://savvytokyo.com/6-dog-services-japan/
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purificado para revigorá-los. Cada sessão de 30 min custa cerca de R$ 34,00
(JORNAL BBC BRASIL.COM, 2007) em um tratamento chamado oxigenoterapia.
Segundo o presidente da empresa, Tsuyoshi Hirano, a oxigenoterapia oferece
benefícios antienvelhecimento e alívio do estresse para humanos e animais (JOE,
2009).
Nova York, Estados Unidos, é outro destino que também adquiriu considerável
notoriedade para o segmento por possuir grande número de hotéis e estabelecimentos
pet friendly. Essa notoriedade pode ser observada em avaliações do TripAdvisor, nos
roteiros pet friendly nova-iorquinos e nas diversas atrações disponíveis para o
segmento na cidade. O destaque da cidade no turismo pet começa já pelo Aeroporto
Internacional John F. Kennedy (JFK), cujo Terminal 5 abriga um pátio com jardim ao
ar livre de 4.000 pés quadrados (também conhecido como "wooftop") aberto a todos
os passageiros e seus animais de estimação (Figura 19).
Figura 19: Wooftop no JFK

Fonte: JetBlue no Twitter23

23

Disponível em: https://twitter.com/jetblue/status/636534828234600449
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Alguns dos serviços turísticos pet friendly em Nova York são: a Loews Regency,
localizada próximo ao Central Park, que oferece além passeios para cães e gatos, a
possibilidade de um menu preparado por um chefe de cozinha executivo e um quarto
especial; o Gansevoort Meatpacking, hotel localizado em Manhattan, onde os animais
recebem tratamento singular no último piso do hotel, aproveitando um grande espaço
para correr e brincar; ainda em Manhattan, o café Boris & Holton é dividido em duas
áreas, uma exclusiva para os cães e outra para os humanos, no espaço canino não é
permitido a entrada de gatos para a segurança dos cachorros.
Em Bogotá, Colômbia, os animais de estimação também são muito queridos.
Na verdade, a capital colombiana está se esforçando para se tornar um paraíso para
animais de estimação (BOGOTÁ, 2020), com muitos parques e restaurantes pet
friendly, mimos para animais de estimação e a famosa ciclovia da cidade, onde todos
os domingos, os animais podem desfrutar de um bom e longo passeio com suas
famílias.
O clima na cidade, com temperaturas abaixo dos 23ºC, é agradável para
humanos e animais. Também pelo clima, na capital da Colômbia diversos restaurantes
oferecem espaços ao ar livre para receber e acomodar animais de estimação,
geralmente ofertando tigelas de água para os pets. Bagatelle, e Botanicus Tienda
(Figura 20) são exemplos de restaurantes pet friendly no destino. Outro destaque para
os animais de estimação ao ar livre em Bogotá são as pet universities, vários locais
espalhados pela cidade onde os cães são alimentados, hidratados, alojados e até
mesmo treinados enquanto os donos não estão por perto.

67

Figura 20: Botanicus Tienda em Bogotá

Fonte: TripAdvisor24

No Brasil, a cidade de Socorro, localizada na Serra da Mantiqueira, em São
Paulo, é destaque pet friendly. Socorro é um dos 11 municípios paulistas considerados
estâncias hidrominerais, localizada a apenas 132 km da capital, distante cerca de 2
horas, habitado por aproximadamente 40 mil pessoas. Com isso, o município obtém
maior verba do estado a fim de promover o turismo regional e escolheu o segmento
pet friendly para se estabelecer. Socorro conta com passeios, hotéis, pousadas,
restaurantes, cafés, pubs e até mesmo carros pet friendly. Para realizar a visita aos
parques é recomendado o uso de um meio de transporte particular, devido ao caminho
para chegar até trilhas, raftings e cachoeiras ser composto por estradas sem asfalto.
Por essa razão existem na localidade os carros para aluguel que permitem maior
comodidade ao realizar viagens com pet.

24

Disponível em: https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g294074-d12666924i306888605-Botanicus_Tienda_Cafe-Bogota.html
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Em Socorro é possível praticar esportes de aventura e aproveitar atrativos
naturais pet friendly. A empresa local Próxima Aventura oferece catálogo Pet
Adventure aos seus clientes, incluindo o Rafting Dog (Figura 21), realizado no famoso
Rio do Peixe, o Passeio Ecológico de Bote e a Trilha com Cachoeiras. Aproveitando
as belezas naturais, o Mirante do Cristo e o Mirante da Pedra Bela Vista permitem a
entrada de animais e convidam os viajantes humanos e animais a apreciarem uma
vista panorâmica para as paisagens de Socorro.
Figura 21: Rafting Dog em Socorro

Fonte: Próxima Aventura25

No Rio de Janeiro, além da própria capital, Búzios é exemplo do turismo pet
friendly. Búzios, ou Armação dos Búzios, é um município fluminense localizado a
aproximadamente 173 quilômetros da capital do estado. Se a localidade já era muito
conhecida pelas belezas naturais, pela rica gastronomia e admiração da atriz francesa
Brigitte Bardot, as novas oportunidades trazidas pelo segmento pet friendly ampliaram
ainda mais os horizontes do destino.
O BúziosDirect26, site oficial da Associação de Hotéis de Búzios dedica um filtro
exclusivo para meios de hospedagem pet friendly. Nele, é possível relacionar ao
menos 10 hotéis amigáveis aos animais no município e esse número tende a crescer.
25
26

Disponível em: https://www.proximaventura.com.br/aventura/rafting-dog-pet-adventure/
Disponível em: http://buziosdirect.com.br/hospedagem.asp
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Em 2018, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Búzios, Thomas
Weber, contou em entrevista ao portal Êxito Rio, que devido a “uma pesquisa feita
pela TripAdvisor com 1.100 viajantes mostrou que 53% deles viajam com seus animais
de estimação e 52% só ficam em um hotel se for pet friendly, [...] estamos empenhados
em identificar entre nossos associados, quais são os prestadores desse tipo de
serviço” (MEDEIROS, 2018 [s.p.]).
Refletindo essa tendência, o calendário de eventos buziano também é pet
friendly. O Pet Fashion Day (Figura 22) é um evento de moda e tendências voltado
para cães, e conta com desfile, espaço para recreação e entretenimento pet. O evento
acontece regularmente na Rua das Pedras, principal rua do município, polo
gastronômico e centro do comércio local. Em 2019, aconteceu a Feira Pet Búzios, com
marcas nacionais e internacionais importantes para o mercado pet, de alimentos ao
vestuário. Ambos os eventos contam com o apoio de associações, empreendimentos
locais e da Prefeitura Municipal de Búzios.
Figura 22: Pet Fashion Day

Fonte: Jornal Prensa de Babel27

27

Disponível em: https://prensadebabel.com.br/index.php/2017/10/31/pet-fashion-day-em-buzios/
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Alguns estabelecimentos de Búzios já possuem também o Selo Pet Friendly.
No portal da Turismo 4 Patas, criadora do selo, destacam-se: a Pousada Homestay,
no conceito de casas com serviço de hotel; a Pousada Le Deauville, localizada a dois
minutos da rua das pedras; o Botequim 77, gastro bar à beira da praia; e o Capim
Limão Búzios, restaurante de comida saudável. Ambos aceitam animais de estimação
de todos os portes.
Em outras plataformas de busca e informação pet friendly, o município também
se destaca. No TripAdvisor existe uma seção com os 10 melhores hotéis pet friendly
de Búzios, o primeiro colocado é o Pedra Da Laguna Boutique Hotel & Spa, seguido
pelo Aquabarra Boutique Hotel & Spa e pelo Cliffside Luxury Inn. No Guia Pet Friendly
está disponível um roteiro com diversas dicas de atrações, restaurantes e meios de
hospedagem pet friendly, com destaque para o restaurante Chez Michou, famoso
pelos crepes e por oferecer água e ração para os clientes pets, a Orla Bardot e o Porto
da Barra.

3.3 O PET E AS PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES PARA A ESCOLHA DE UM DESTINO
TURÍSTICO

Para investigar as percepções da demanda pet friendly sob a escolha de um
destino turístico foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa. A pesquisa
qualitativa abrange materiais empíricos, interpretação e, portanto, não tem,
necessariamente, compromisso com métodos e técnicas estatísticas. Como explica
Creswell (2013), a abordagem qualitativa é baseada na coleta de dados não
estruturados e emergentes, cuja condução e interpretação é de propriedade do
pesquisador.
Com objetivo de identificar se o fato de se ter um pet interfere na escolha de
determinado destino de viagem foram coletados dados por meio de instrumento
estruturado online, utilizando a ferramenta do Google Forms. O questionário
compreendeu 10 questões objetivas e 1 questão de produção de resposta
(APÊNDICE B) e sua disponibilização online, por cerca de 15 dias, nas redes sociais,
em grupos e fóruns da internet, resultou em 97 respostas.
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3.3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES
A pergunta filtro “Você possui animal de estimação?” foi utilizada para manter
a validade da amostra. Para respostas ‘não’, o questionário era encerrado; para
respostas ‘sim’, o questionário seguia. Dos 97 respondentes, 87,6% afirmaram que
sim, percentual correspondente a 85 pessoas. Dessas 85 pessoas, 90,6% são do sexo
feminino e 9,4% masculino.
Quanto à faixa etária (Figura 23), 1% dos entrevistados tem até 18 anos; 44%
de 19 a 25 anos; 14% de 26 a 32 anos; 3% de 33 a 39 anos; 13% de 40 a 46 anos;
12% de 47 a 53 anos; 9% de 54 a 60 anos; e 4% 61 anos ou mais. Os maiores
percentuais estão na faixa de 19 a 25 anos, e de 26 a 32 anos, caracterizando mais
da metade dos respondentes. Com base nesses percentuais, pode-se inferir que a
demanda do segmento turístico pet friendly, por parte dos respondentes, é
majoritariamente composta por jovens adultos.
Figura 23: Faixa etária
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Fonte: Elaboração Própria

Sobre o nível de escolaridade (Figura 24), 4% possuem médio incompleto; 15%
médio completo; 37% nível superior incompleto; 34% superior completo; 8%
mestrado; e 2% doutorado. Nenhum dos respondentes relatou ter ensino fundamental
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incompleto ou completo. Esse dado destaca que os respondentes possuem ao menos
ensino médio incompleto e são principalmente universitários ou graduados.
Figura 24: Nível de escolaridade
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Fonte: Elaboração Própria

A questão sobre o estado civil (Figura 25) destaca que os respondentes são
predominantemente solteiros (65%). Em ordem descrente, são seguidos pelos
casados (25%), divorciados (9%) e viúvos (1%). Por outro lado, quando perguntados
sobre as relações de moradia, 86% dos respondentes afirmaram não morarem
sozinhos, em oposição aos 14% que informaram morarem sozinhos. Esse dado
colabora para a construção da ideia de que o pet não é somente uma companhia para
aqueles que moram sozinhos, e sim pertence à família.
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Figura 25: Estado civil
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Fonte: Elaboração Própria

Com base nos dados coletados sobre a caracterização dos respondentes,
pode-se descrever que a demanda pet friendly é preponderantemente composta por
jovens adultas do sexo feminino, solteiras, entre 19 e 25 anos, que dividem seu local
de moradia com outras pessoas e possuem ensino superior completo.

3.3.2 EXPERIÊNCIAS E FATORES DE DECISÃO PARA VIAGENS PET FRIENDLY
Perguntados sobre as viagens com animais de estimação propriamente, 65%
dos respondentes confirmaram já ter viajado com seu pet e 35% responderam
negativamente. Dos 65% que afirmaram já ter viajado com animais de estimação, a
frequência de viagens com o pet (Figura 26) aponta que 58% viajam com o pet
anualmente; 16% viajam 2 vezes ao ano; e 26% viajam 3 vezes ao ano ou mais.
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Figura 26: Frequência de viagens com o pet
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Fonte: Elaboração Própria

Sobre os fatores que interferem na busca por um destino turístico, os
respondentes foram questionados com cinco afirmações em Escala Likert, podendo
responder se concordam totalmente, concordam parcialmente, não concordam e nem
discordam, discordam parcialmente ou se discordam totalmente. As afirmações eram:
1) "Busco destinos de viagem que aceitem animais de estimação" (Figura
27), onde 56% concordam totalmente; 18% concordam parcialmente;
13% não concordam e nem discordam; 7% discordam parcialmente; e
6% discordam totalmente;
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Figura 27: Busco destinos de viagem que aceitem animais de estimação
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2) "Tenho preferência por destinos que aceitem animais de estimação”
(Figura 28), em que 65% concordam totalmente; 18% concordam
parcialmente; 6% não concordam e nem discordam; ninguém discorda
parcialmente e 11% discordam totalmente;
Figura 28: Tenho preferência por destinos que aceitem animais de estimação
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3) “Para viajar, costumo observar o conforto e comodidade para meu
animal de estimação” (Figura 29), 65% concordam totalmente; 22%
concordam parcialmente; ninguém não concorda nem discorda; 6%
discordam parcialmente e 7% discordam totalmente;
Figura 29: Para viajar, costumo observar o conforto e comodidade para meu animal de
estimação

"Para viajar, costumo observar o conforto e
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Fonte: Elaboração Própria

4) “Viajo somente com meu animal de estimação e não viajaria sem ele"
(Figura 30), sobre essa afirmação 36% discordam totalmente; 20%
discordam parcialmente; 6% não concordam nem discordam; 9%
concordam parcialmente; e 20% concordam totalmente; e
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Figura 30: Viajo somente com meu animal de estimação e não viajaria sem ele
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5) “Primeiro decido para onde vou viajar e depois decido se levarei meu
animal de estimação” (Figura 31), onde 31% concordam totalmente;
11% concordam parcialmente; 11% não concordam nem discordam;
27% discordam parcialmente; e 20% discordam totalmente.
Figura 31: Primeiro decido para onde vou viajar e depois decido se levarei meu animal de
estimação
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Nas três primeiras afirmações (“Busco destinos de viagem que aceitem animais
de estimação”; “Tenho preferência por destinos que aceitem animais de estimação”;
e “Para viajar, costumo observar o conforto e comodidade para meu animal de
estimação”) a maioria dos respondentes afirmou que concorda totalmente. Ou seja, o
fato de um destino turístico aceitar e receber com hospitalidade e qualidade os animais
de estimação é realmente decisivo para a escolha de uma localidade para o segmento
turístico pet friendly.
Por outro lado, nas duas afirmações seguintes (Viajo somente com meu animal
de estimação e não viajaria sem ele; e “Primeiro decido para onde vou viajar e depois
decido se levarei meu animal de estimação”) as respostas são menos expressivas
quanto a concordar ou discordar. Ainda assim, a resposta da maioria denota que não
seria um problema viajar sem o animal de estimação e que primeiro decide-se para
onde irá viajar, para depois decidir se levará o pet.
A última pergunta do questionário queria saber: “Ao viajar com seu pet, quais
são as três palavras mais importantes que vêm a sua mente?” O objetivo desta
questão era observar o que os respondentes consideram importante para a decisão
de viajar com o pet. Dentre a palavras mais citadas estão conforto, segurança e
qualidade, como observado na nuvem de palavras (Figura 32). Esse dado reforça a
suposição de que no segmento pet friendly a comodidade e a percepção de qualidade
do serviço para os animais são ainda mais relevantes para a demanda do que apenas
o fato de as localidades ou estabelecimentos aceitarem animais de estimação.
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Figura 32: Nuvem de palavras

Fonte: Elaboração própria

Em síntese, a análise dos dados indica que a presença do pet é um fator de
influência para a escolha de destinos turísticos. Por outro lado, apesar da preferência
por destinos pet friendly, o turista pensa a priori no animal de estimação mas não
necessariamente deixaria de viajar, caso escolhesse um destino em que o pet não
fosse bem-vindo. As respostas obtidas nesta investigação reafirmam, inclusive, a
visualização do título pet friendly, como forma de encontrar mais do que aceitação de
animais, mas também hospitalidade, conforto e carinho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, foram trazidas diversas abordagens sobre a
representação de animais na sociedade e a percepção do homem quanto ao convívio
rotineiro com animais de estimação. Na prática, os animais são observados pelo
homem desde os primórdios e no desenrolar das civilizações tornaram-se objeto de
estudo para diferentes áreas, de veneração para inúmeras culturas, de motivação para
o mercado, de apoio para as pessoas ou simplesmente um membro para muitas
famílias.
Quando os resultados positivos para a saúde do homem derivados do convívio
com animais foram atestados pela ciência, o olhar de toda sociedade sobre os pets
foi modificado. Isso rapidamente produziu efeitos para no mercado, afetando
comportamentos de consumo e trazendo o olhar sobre o bem-estar e conforto do
animal, com muita força, expectativa e percepção de qualidade para o consumidor
humano. Ou seja, os donos, tutores ou pais de pet, deixaram de meramente visualizar
preços ou marcas para idealizar os melhores serviços e produtos para o animal sob a
ótica de sua qualidade de vida.
Isso significa que na atualidade, a relação de afetividade do homem com os
animais de estimação é um fator de motivação e influência na decisão de compra para
diversos setores. Além do segmento pet, incluindo suas subdivisões, exemplificadas
em pet food, pet care, space dog, entre outros, o turismo também absorveu essas
mudanças de postura e comportamento do consumidor com a criação do segmento
turístico pet friendly.
As viagens com animais de estimação representam uma oportunidade de
atração para o turismo. Por outro lado, o turismo pet friendly traz consigo expectativas
dos turistas e valorização da experiência de forma mais aguçada do que em outros
segmentos, isso porque engloba não somente a percepção do homem, acerca do que
lhe será ofertado, mas também como seu animal de estimação será recebido. Dessa
forma, a demanda pet friendly é analiticamente mais sensível do que a demanda de
outros segmentos e esta característica deve ser observada para visualização de sua
motivação, fatores de influência e atratividade.
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Ao abordar o fato de como o pet pode interferir na escolha de um destino de
viagem, considerando os referenciais teóricos e a análise da pesquisa de campo,
pode-se depreender que o animal é pensado como prioridade, cuja comodidade e
conforto são condicionantes na decisão. Essa questão está intimamente relacionada
à ideia de segurança e hospitalidade. Os dados coletados contribuíram para a
reafirmação do pet como um fator de influência para a escolha de destinos, uma vez,
que na amostra pesquisada, a maioria dos respondentes afirmaram ter preferência
por destinos que aceitem animais de estimação.
Por outro lado, é necessário esclarecer que ainda que existam tantos
referenciais positivos para o turismo com animais de estimação, deve-se considerar a
existência de um hiato entre a vontade dos tutores de levarem os seus animais para
períodos de lazer, em maiores distâncias e por mais tempo, e a concretização dessa
mesma vontade. A ideia é que os donos adaptam seus planos de viagem à presença
do pet, mas é preciso considerar que de acordo com as respostas obtidas, os tutores
ou pais de animais de estimação, não deixariam de viajar caso seu companheiro não
pudesse estar presente, seja por não ser bem-vindo, ou qualquer outro fator.
Parece oportuno nestas considerações finais registrar o fato que o mundo, em
especial o Brasil, atravessa uma crise sanitária com proporções sem precedentes, a
pandemia causada pelo covid-19. Provavelmente, o turismo pet friendy será por ela
afetado. Com mortes na casa dos milhões, transmissões rápidas e incontroláveis,
diversos países adotaram a quarentena, fechando escolas, empresas, comércios e
fronteiras, como única medida possível para tentar conter os avanços da crise de
saúde e seus impactos na economia. Como coloca Beni (2011), o setor de viagens,
acima de qualquer outra atividade do setor de serviços, é muito sensível aos aspectos
situacionais.
Se a crise de saúde do coronavírus já é um fator extremamente limitante para
o turismo, considerando que a não circulação de pessoas é a melhor forma de conter
a disseminação do vírus, o desenrolar de crises econômicas em diversos países
tornou o cenário ainda mais negativo para a atividade turística. Isso porque as pessoas
passaram a temer por seus empregos e a controlar finanças, imaginando uma possível
recessão, mudando padrões de compra e comportamentos de consumo.
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Os impactos da pandemia no turismo já podem ser percebidos. Principalmente
em estados brasileiros onde a contaminação pelo vírus se manteve em alta, como São
Paulo e Rio de Janeiro. O primeiro ponto desse efeito negativo é observado pelo
encerramento de diversos empreendimentos turísticos; o segundo, por mudanças nos
serviços e produtos anteriormente oferecidos, como o Selo Pet Friendly, ou a simples
titulação, que foram abandonados de uma forma geral pela hotelaria, pelo setor de
alimentos e bebidas, por centros de compras e atrativos turísticos.
Apesar da ausência de estudos aprofundados sobre o tema, justificada pela
novidade do vírus, autoridades de saúde afirmam que a possibilidade de animais
contraírem ou contaminarem pessoas com covid-19 praticamente não existe e que
raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas. Ainda que
essa informação esteja amplamente divulgada em diversos canais de informação,
como a plataforma online de acesso à informação exclusivamente dedicada ao vírus28,
diversas medidas foram adotadas para restringir o acesso de animais a ambientes
públicos durante a pandemia.
Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a Prefeitura emitiu o Decreto nº
47.282, de 11 de junho 2020, para proibição de animais de estimação em shoppings
centers, alegando o intuito de conter a propagação da covid-19, ainda que os animais
já tenham sido cientificamente descartados como disseminadores da doença. Vale
reafirmar que Animais de Serviços e Animais de Apoio Emocional são compreendidos
de forma diferente pela sociedade e por isso, assim como destacado no Decreto, não
podem ser proibidos de circular com seus donos.
Em contraponto, apesar da restrição de acesso dos animais de estimação em
ambientes privados em alguns estados brasileiros, as vendas do setor de produtos
pet não sofreram uma queda tão brusca quanto a de outros setores da economia. Na
verdade, “entre 2017 e 2020, as vendas on-line no setor pet triplicaram no Brasil.
Durante a pandemia, muitos clientes sumiram das lojas, mas o movimento no ecommerce explodiu, como no caso da Petz, por exemplo, mais que dobrou no período
(QUATRO EVIDÊNCIAS, 2020). Pode-se afirmar que esse aumento nas vendas de
produtos pets está diretamente relacionado ao aumento de adoções de animais
durante a pandemia. Uma vez que essa procura visava diminuir o sentimento de

28Disponível

em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
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solidão e isolamento das pessoas, impedidas de deixar o lar e de se relacionar com
seus familiares e amigos além das fronteiras domésticas.
Em perspectivas futuras, a intensificação das relações entre homens e animais
deve acarretar na prospecção e desenvolvimento de mais e melhores serviços e
produtos para o mercado pet. No turismo, durante o processo de flexibilização da
quarentena e especialmente após a pandemia do coronavírus, a tendência é que os
viajantes busquem em pequenas viagens, feitas de carro, próximas ao local habitual
de residência, a continuidade do segmento turístico pet friendly, ainda mais apegados
à presença dos animais de estimação.
Sob outro parâmetro, vale lembrar que o abandono de animais durante o
período de férias é recorrente, principalmente em feriados prolongados e festividades
de fim de ano, e que a pandemia do corona vírus também trouxe esse impasse de
forma diferenciada. Vicente Define Neto, diretor da ONG Cão Sem Dono, relatou à
BBC News Brasil que diversos tutores devolveram seus animais para os abrigos
explicando que perderam seus empregos ou estavam de mudança para a casa de
parentes e não teriam como levar o animal (VEIGA, 2020), por exemplo.
Destarte, para novas abordagens e pesquisas futuras, sugere-se que os efeitos
pós-pandêmicos sejam considerados, tanto para a visualização de destinos turísticos
pet friendly, quanto para análise e observação de como a demanda se comportará. É
importante atentar-se para como o segmento reagirá às novas oportunidades de
viagem com animais, se será mais ou menos influenciado pela presença do pet para
escolha de um destino turístico, vislumbrando a construção de um relacionamento
humano-animal possivelmente mais sólido, responsável e fiel.
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ANEXO A
Requerimento para concessão de passaporte para trânsito de cães e gatos

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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APÊNDICE A
Questionário online

1) Pergunta filtro: Você possui animal de estimação?
Não: Obrigada pela participação! Agradeço sua disponibilidade e colaboração na
pesquisa.
Sim: Continuar a pesquisa.

2) Nome:
3) Sexo: feminino ou masculino
4) Faixa etária: até 18 anos; de 19 a 25 anos; de 26 a 32 anos; de 33 a 39 anos; de
40 a 46 anos; de 47 a 53 anos; de 54 a 60 anos; 61 anos ou mais
5) Nível de escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto; Ensino Fundamental
Completo; Ensino Médio Incompleto; Ensino Médio Completo; Ensino Superior
Incompleto; Ensino Superior Completo; Mestrado; Doutorado.
6) Estado civil: solteiro(a); casado(a); divorciado(a); viúvo(a)
7) Você mora sozinho? sim ou não
8) Você já viajou com animais de estimação? sim ou não
9) Se sim, com que frequência você viaja com animais de estimação? 1 vez ao ano;
2 vezes ao ano; 3 vezes ao ano ou mais
10) Sobre viagens com animais de estimação:
- Busco destinos de viagem que aceitem animais de estimação.
discordo totalmente; discordo parcialmente; não concordo nem discordo;
concordo parcialmente; concordo totalmente
- Tenho preferência por destinos que aceitem animais de estimação.
discordo totalmente; discordo parcialmente; não concordo nem discordo;
concordo parcialmente; concordo totalmente
- Para viajar, costumo observar o conforto e comodidade para meu animal de
estimação.
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discordo totalmente; discordo parcialmente; não concordo nem discordo;
concordo parcialmente; concordo totalmente
- Viajo somente com meu animal de estimação e não viajaria sem ele.
discordo totalmente; discordo parcialmente; não concordo nem discordo;
concordo parcialmente; concordo totalmente
- Primeiro decido para onde vou viajar e depois decido se levarei meu animal
de estimação.
discordo totalmente; discordo parcialmente; não concordo nem discordo;
concordo parcialmente; concordo totalmente

11) Ao viajar com seu pet, quais são as 3 palavras mais importantes que vêm a sua
mente? (pergunta aberta)

