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/COMPORTAMENTO

Olha eles 
modelando!

Uma nova mania entre os criados 
de animais de estimação é a 

fotografia especializada de pets, 
mercado que vem crescendo

Regina Célia Silva Oliveira
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O mercado pet anda bas-
tante concorrido e inova-

dor. Pet shops vêm buscan-
do constantemente novas 
estratégias para atrair mais 
clientes, sendo oferecidos os 
produtos de consumo diário, 
como petiscos, rações, aces-
sórios personalizados para 
cada animal. 

O mercado vem ganhan-

do mais uma novidade, a fo-
tografia especializada, que 
vem entrando para o rol das 
novas modalidades, gerando 
cerca de 3 milhões de em-
pregos e 14 milhões de reais 
anualmente, de acordo com 
informações repassadas pela 
Associação Brasileira da In-
dústria de Produtos para Ani-
mais (Abinpet).

Qual dono não deseja ter 
uma foto profissional do seu 
bichinho de estimação? Foi 
com essa ideia que nasceu a 

modalidade da fotografia pet. 
Ao entrar nas casas especia-
lizadas, olhar é logo atraído 
por books e cartazes expos-
tos de forma estratégica para 
atrair a atenção dos clientes. 

O investimento por parte 
das casas especializadas é 
considerado um pouco alto, 
de acordo com a empresá-
ria Célia Regina Silva Oliveira, 
proprietária do Estrela Pet, 
localizado no Centro de Apa-
recida de Goiânia, revela que 
realizou um investimento de 

POR  

BRUNNO MOREIRA e 
GIOVANA BATISTA

Registro realizado por Regina Célia durante período de entretenimento e 
diversão em piscina de bolinhas de shopping de Goiânia

Regina Célia Silva Oliveira
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aproximadamente R$ 25 mil. 
É necessário adquirir vários 
itens, como lentes, máquinas 
apropriadas e um ambiente 
em que o animal fique à von-
tade, para facilitar a realização 
das sessões.

Além de cuidar de toda a 
área administrativa da loja, Re-
gina Célia acumulou mais uma 
função no seu dia a dia, fazer 
os ajustes do cenário, das rou-
pas personalizadas dos ani-
maizinhos modelos. É preciso 
conhecer um pouco da rotina 
do bichinho de estimação, sua 
personalidade e desejos, além 
de ajudar a cativar o cliente, 
saber as informações neces-
sárias do animal, irá ajudar na 
estrutura do ensaio. 

“Se o bichinho é mais ner-
voso, faça a foto em locais 
mais reservado, longe de de-
mais animais e pessoas. Se é 
tranquilo, é possível fazer em 
parques e bosques, locais em 
que o animal se sinta mais à 
vontade”, aconselha a empre-

sária. Ela conta com a ajuda 
da auxiliar e também fotógrafa 
Patrícia Cintra. “É necessário 
ter duas ou mais pessoas para 
conseguir obter bons resulta-
dos”, completa Célia Regina.

Já a fotógrafa Daniela Si-
queira, proprietária do estúdio 
Retratinhos Pet, situado em 
Goiânia, é considerada uma 
das pioneiras no segmento na 
capital, atendendo a domicílio 

e empresas, a profissional de-
dica seu tempo somente para 
a fotografia de animais. De 
acordo com Daniela, no início 
as coisas foram bastante di-
fíceis, sendo que ela disponi-
biliza seus materiais em suas 
plataformas e até mesmo em 
casas especializadas, mas as 
pessoas não adquiriam por se 
tratar de animais, sendo difícil 
se manter na profissão ape-

Fotógrafa Daniela Siqueira tendendo a cliente Adriana Santos em sessão de fotos a domicílio   Fotógrafa 
Daniela Siqueira tendendo a cliente Adriana Santos em sessão de fotos a domicílio   

Gato fotografado por Célia Regina
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nas com fotos de animais.
A fotógrafa observa que 

houve uma evolução e a de-
manda pelo serviço, hoje a 
modalidade já é considerada 

ampla, sendo realizada por 
profissionais especializados, 
por estúdios e até mesmo 
por agências que trabalham 
exclusivamente com a ima-

gem pet, criando certa con-
corrência, em que se desta-
ca mais, aqueles que usam 
mais da criatividade nos re-
gistros.

 Jaqueline 
Santos Sendo 
fotografada 
junto com o 
seu pet, em 
comemoração 
ao aniversário de 
seu animalzinho
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