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Com uma população de animais de estimação que 
já ultrapassa os 130 milhões1, o Brasil representa 
hoje o terceiro maior mercado PET do mundo em 
faturamento, atrás apenas dos Estados Unidos e do 
Reino Unido. O setor teve receita de 18,9 bilhões de 
reais no ano passado, com alta de 4,9% em relação a 
20152, e grande parte desse êxito pode ser creditada 
à profunda mudança de status pela qual os bichos 
passaram nos últimos anos dentro dos lares brasileiros. 

Em geral, os pets de hoje estão longe de levar uma 
“vida de cão”, como diz a conhecida expressão popular, 
já que a grande maioria dos animais com lar é tratada 
como parte da família, muitas vezes tendo direito à 
alimentação saudável, acompanhamento médico, 

momentos de lazer e manutenção regular da higiene – 
além, é claro, da intensa dedicação emocional de seus 
donos. 

Essa tendência a um tratamento cada vez mais 
humanizado, por sua vez, enseja inúmeras 
oportunidades de negócios, como planos de saúde, 
spas, centros de tratamento médico e atividade física, 
espaços para socialização e realização de eventos entre 
donos e seus pets, hotéis e creches com cuidadores 
especializados, itens de moda/vestuário e acessórios, 
brinquedos e uma linha de alimentos naturais que 
inclui até mesmo biscoitos integrais e orgânicos, ou 
mesmo rações livres de substâncias transgênicas, por 
exemplo. 

COM STATUS DE MEMBRO FAMILIAR, ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO REPRESENTAM AMPLO POTENCIAL DE 
MERCADO EM DIVERSOS SEGMENTOS

1 IBGE e Abinpet - Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação.
2 Dados da Abinpet 

GASTO MENSAL 
MÉDIO COM PETS 
CHEGA A R$ 189
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Mas, afinal, de onde vem tanta disposição (financeira, 
inclusive) para cuidar de um pet? A pesquisa Mercado 
de Consumo PET, conduzida pelo SPC Brasil e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL 
e realizada com internautas nas 27 capitais brasileiras, 
sugere que quem convive com um animal de estimação 
acaba construindo uma relação eminentemente 
afetiva. Portanto, os donos não veem cães, gatos, 
roedores ou aves como mera fonte de despesas ou 
mais uma dentre tantas responsabilidades trabalhosas 
no dia a dia, mas sim como verdadeiros amigos que são 
capazes de retribuir, de diversos modos, toda a atenção 
e o cuidado que recebem. 

Assim, para compreender melhor o comportamento 
dessas pessoas, a pesquisa realizada apenas com 
internautas que possuem e são responsáveis 
financeiramente por um animal de estimação investiga 
o perfil e os hábitos de compra de produtos e serviços 
para pets, sob os seguintes aspectos: quais são os 
animais mais comuns nas casas dos brasileiros, a 
motivação para ter um bicho e o lugar que ele ocupa 
na família, os hábitos de cuidados e lazer com o animal, 
os gastos e os fatores que pesam na decisão de compra 
de produtos, bem como as compras por impulso. 
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76% DOS INTERNAUTAS POSSUEM UM ANIMAL 
DE ESTIMAÇÃO. OITO EM CADA DEZ CUIDAM 
PESSOALMENTE DE SEUS PETS

PERFIL DOS DONOS E RAZÕES PARA TER UM PET

De modo geral, não há predominância de fatores 
como gênero ou classe social na composição do perfil 
dos internautas que possuem animais de estimação: 
50,2% são homens e 49,8% mulheres, enquanto 54,4% 
pertencem à Classe C/D/E e outros 45,6% à Classe A/B. 
Observa-se que a maior parte corresponde às faixas 
etárias de 25 a 44 anos (57,7%). Além disso, 57,4% são 
casados ou possuem união estável, ao passo em que 
35,3% são solteiros. Finalmente, 77,1% vivem em casas 
e 22,9% em apartamentos, sendo que 59,5% possuem 
filhos, independentemente da idade, e moram com 
eles. 

Inicialmente, o estudo mostra que 76,0% dos 
entrevistados são donos de algum pet, enquanto 
13,0% não possuem, mas desejam ter e outros 11,0% 
não possuem, e nem têm vontade de ter. Considerando 
apenas aqueles que não possuem um animalzinho, 
30,9% justificam dizendo que o local onde moram não 

é ideal para animais, enquanto 16,1% acham que dá 
muito trabalho cuidar e 8,9% moram sozinhos e não 
podem tomar conta. 

Dentre aqueles que são donos de um animal de 
estimação, 78,8% possuem cachorro (a), 42,1% gato 
(a) e 17,5% pássaros/aves (aumentando para 22,0% na 
Classe A/B). A média de animais por residência é de, 
respectivamente, 5 peixes, 2 pássaros/aves, 1 gato e 
1 cachorro.

Pouco mais da metade dos donos estão com seus 
animais de estimação há mais de cinco anos (54,8%). 
Quatro em cada dez ganharam seus pets (44,8%), 
mas também se pode notar que a mesma proporção 
resolveu adotar um animal (42,3%, aumentando para 
47,6% entre as mulheres), sendo que 27,0% adotaram 
quando viram o bichinho na rua e 12,7% adotaram 
em uma instituição especializada. Em contrapartida, 
outros 32,2% compraram seu animal de estimação. 
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A pesquisa sugere ainda que, para aqueles que 
possuem um animal de estimação (cão, gato, roedor 
ou ave), a adoção suscita motivações pessoais, mas 
também pode resultar de uma ação impulsiva. Assim, 
por uma questão de princípios e por não concordar 
com a venda de animais, 45,5% resolveram adotar 
(aumentando para 53,7% entre as mulheres), enquanto 
39,5% adotaram/pegaram na rua, pois tiveram dó e 
nem pensaram na hora (aumentando para 47,0% entre 
os homens). 

Por outro lado, dentre aqueles que compraram seus 
pets ao invés de optar pela adoção, as principais 
justificativas são o desejo de ter uma raça específica 
(61,2%, aumentando para 70,7% na Classe A/B), o fato 
de saber as características de antemão, no caso de 
um animal de raça (16,4%) e por que tentaram adotar 
um animal, mas não encontraram nenhum que se 
adequasse ao perfil buscado (8,6%). 

A maioria dos entrevistados que possuem pets deixa 
transparecer uma afinidade natural, além de várias 
sensações positivas e afetivas associadas à decisão 
de compartilhar a própria casa com um animal de 
estimação. Também é possível constatar que os 
donos, em sua maioria, assumem pessoalmente as 
responsabilidades cotidianas com seus bichos. 

Assim, por exemplo, 62,4% possuem um pet por que 
sempre gostaram de animais, enquanto 47,5% alegam 
que seu animal os fazem sentir bem (aumentando para 
52,3% na Classe A/B) e 24,6% queriam ter companhia 
(aumentando para 33,8% entre os mais jovens). De 
forma semelhante, os principais sentimentos evocados 
pelo pet são o amor (61,5%, aumentando para 69,0% 
entre as mulheres), a alegria (61,2%), o fato de enxergá-
los como um membro da família (61,2%, aumentando 
para 66,1% entre as mulheres), o companheirismo 
(59,2%) e a amizade (52,4%).

PERFIL DOS INTERNAUTAS QUE POSSUEM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Posse de pets:

Cachorro(a) 79%

Gato(a) 42%

Pássaros/aves 17%

45% Ganharam

42% Adotaram

32% Compraram

Homens
50%

Mulheres
50%

54%

Pertencem à 
classe C/D/E

57%

São casados 
ou possuem 

união estável

46%

Pertencem à 
classe A/B

35%

São 
solteiros

Têm entre
25 a 44 anos

58%

59% Possuem filhos, 
independentemente da 
idade, e moram com eles

77% Vivem em casas

23% Vivem apartamentos
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Em contrapartida, os aspectos negativos mais 
mencionados na pesquisa envolvem as dificuldades 
para viajar por não ter com quem deixar o animal 
(52,6%), ter que limpar a bagunça/sujeira (46,7%) 
e os custos com o veterinário (35,5%) e/ou Pet 
shop (24,4%). Por sua vez, 10,9% dos entrevistados 
afirmaram não haver nenhum ponto negativo em ter 
um animal de estimação.

Os donos de pets não costumam fugir das tarefas 
práticas envolvidas: 82,1% garantem cuidar 
pessoalmente de seus animais de estimação, enquanto 
34,3% citam o cônjuge (aumentando para 41,8% entre 
os homens e 43,1% na Classe A/B) e 20,1% entregam 
a responsabilidade para as mães (aumentando para 
32,8% entre os mais jovens). 

Comprovando que os pets costumam participar da 
rotina da vida familiar, 54,2% afirmam deixar os 

animais dentro de casa/apartamento a maior parte do 
dia – sobretudo as mulheres (58,9%) e os pertencentes 
à Classe A/B (59,7%). Outros 43,8% preferem deixá-
los na área externa, com percentual mais expressivo 
observado na Classe C/D/E (48,1%). 

Na hora de dormir, 41,7% optam por deixar os animais 
na parte externa da casa (aumentando para 45,5% na 
Classe C/D/E), enquanto 32,6% permitem que seus 
pets ocupem outro cômodo da casa - sala, corredor, 
outros quartos etc. e 22,9% compartilham o próprio 
quarto. 

Quatro em cada dez respondentes garantem participar 
de comunidades e/ou eventos ligados a pets (40,8%), 
especialmente as mulheres (49,0%) e os mais jovens 
(52,1%), sendo que os principais são os canais/páginas/
fóruns nas redes sociais (28,8%) e encontros e eventos 
ligados aos animais (11,3%). 

6



PRIORIDADE É PROPORCIONAR ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL, CUIDADOS COM A SAÚDE E CONFORTO 
PARA DORMIR. 93% GARANTEM BUSCAR 
INFORMAÇÕES SOBRE CUIDADOS COM SEUS PETS 

CONSUMO E CUIDADOS COM O PET

Carinho, bem estar físico, alimentação adequada, 
atenção à saúde, inclusive preventivamente, e mimos 
de todo tipo. A verdade é que a maioria dos donos de 
animais de estimação costuma tratá-los como a um 
ente querido, alguém que merece zelo tanto quanto 
um filho ou outro morador da casa. Essa postura 
também transparece na disposição das pessoas para 
informarem-se sobre as necessidades específicas 
de seus pets, a fim de proporcionar a eles uma vida 
confortável sob todos os aspectos. 

De acordo com os entrevistados que possuem 
cachorro, gato ou roedores, o item mais importante de 
proporcionar a eles é a alimentação saudável (79,2%), 
além de cuidados com a saúde (78,8%) e confortos para 
dormir (57,6%). Em todos esses casos os percentuais 
observados são maiores entre as mulheres. Também 

vale mencionar os passeios (54,8%), as atividades 
físicas (46,6%) e os banhos em casa (45,9%), indicando 
que a disposição dos donos vai muito além de 
meramente garantir comida e abrigo para seus bichos.

Desse modo, por exemplo, independente da espécie do 
animal escolhido, 51,9% alimentam seus animais com 
ração de linha Premium própria para o porte e raça, 
principalmente os pertencentes à Classe A/B (62,1%), 
enquanto 22,2% compram ração com preço mais 
em conta (aumentando para 27,4% na Classe C/D/E) 
e outros 14,0% compram ração de marca, ainda que 
sem ligar muito para a composição (aumentando para 
17,7% na Classe C/D/E). 

Comprovando a importância que os donos dão ao 
bem estar dos animais de estimação, 99,2% cuidam 
de alguma forma da saúde dos pets, sendo que 63,5% 
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zelam pela higiene - banho, tosa, e cuidados em geral, 
enquanto 58,0% mantêm os exames e as vacinas em dia 
(aumentando para 67,3% na Classe A/B), 55,3% evitam 
oferecer alimentos não recomendados para animais, 
como doces, alimentos gordurosos etc. (aumentando 
para 61,8% entre as mulheres) e 51,3% procuram 
dar uma alimentação balanceada (aumentando para 
58,3% na Classe A/B). 

De forma semelhante, 93,4% costumam buscar 
informações sobre cuidados com os pets. O 
comportamento mais comum, portanto, é procurar 
aprender sobre as necessidades dos animais para 
melhorar sua qualidade de vida. Desse modo, 61,2% 
dos donos buscam informações junto aos veterinários, 
enquanto 46,6% mencionam os sites especializados, 
32,1% procuram amigos e familiares (aumentando para 
36,1% entre as mulheres) e 31,6% recorrem às redes 
sociais (aumentando para 36,0% entre as mulheres). 

Toda essa transformação relativamente recente 
na condição que os animais ocupam na vida 
familiar oferece inúmeras possibilidades voltadas 
a empreendedores e profissionais que atuam ou 

pretendem atuar no segmento pet. Como indica a 
pesquisa, a composição da cesta de compras dos donos 
de animais de estimação está mudando. É cada vez 
maior a demanda por cuidados especializados, além 
de produtos que atendam às características específicas 
dos animais. Moda e estética, alimentação natural, 
hospedagem, atendimento em casa, exercícios físicos 
e saúde comportamental são algumas das áreas que 
deverão se desenvolver intensamente nos próximos 
anos. 

A pesquisa revela que os produtos/serviços mais 
comprados no dia a dia entre os donos de gatos 
ou cachorros são as rações (88,1%), os shampoos/
condicionadores (57,3%, aumentando para 62,0% 
entre as mulheres) os petiscos/biscoitos (51,7%, 
aumentando para 58,1% entre as mulheres), os 
medicamentos/vitaminas (50,4%) e os brinquedos 
(43,7%, aumentando para 48,9% entre as mulheres). 
A motivação para proporcionar esses cuidados, por 
sua vez, está relacionada principalmente à garantia 
da saúde (84,7%), da higiene, uma vez que os pets 
ficam dentro de casa (52,3%) e da diversão dos bichos 
(41,6%, aumentando para 48,6% entre os mais jovens). 

Rações

88%

Shampoo/
condicionador

57%

Brinquedos

44%

Banho em 
pet shop

40%

Petiscos/ 
biscoitos

52%

Medicamentos/ 
vitaminas

50%

Tosa em 
pet shop

33%

Roupas/ 
acessórios

17%

PRODUTOS/SERVIÇOS QUE COMPRA 
PARA CUIDAR DO PET NO DIA A DIA*

*Apenas para donos de gatos ou cachorros.
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A fim de compreender, de forma ampla, como se dá o 
consumo relacionado ao mercado pet, foi apresentada 
uma lista abrangente de produtos e serviços aos 
donos de cães e gatos. O objetivo era saber que itens 
são adquiridos frequentemente, além daqueles cuja 
compra é ocasional, rara ou nunca aconteceu. 

Considerando os produtos e serviços utilizados com 
mais frequência, a lista é liderada pelas vacinas (63,3%), 
o veterinário (44,2%, aumentando para 54,7% na Classe 
A/B), o banho em Pet shop (37,5%, aumentando para 
44,7% na Classe A/B), os medicamentos e vitaminas 
(35,6%, aumentando para 41,3% na Classe A/B), tosa 
em Pet shop (31,4%, aumentando para 36,9% na Classe 
A/B) e as rações medicamentosas (30,6%). 

A pesquisa mostra ainda uma série de produtos e 
serviços que são utilizados de vez em quando, como 
os medicamentos e vitaminas (39,4%), o veterinário 
(39,0%), a comida natural (25,9%, aumentando para 

31,8% entre os mais jovens) e o banho em Pet shop 
(25,4%). 

Levando em conta apenas os produtos e serviços que 
já foram utilizados, mas hoje não o são, nas primeiras 
colocações aparecem as cirurgias (19,1%), o serviço 
de diagnóstico por imagem e raios-X (16,2%) e os 
medicamentos e vitaminas (12,6%, aumentando para 
16,6% entre as mulheres). 

Já a relação daqueles produtos e serviços que nunca 
foram utilizados traz o tratamento de câncer (87,8%), 
as assinaturas mensais de caixas com mimos como 
brinquedos, os alimentos e bebidas (82,6%), os 
tratamentos para obesidade (79,9%, aumentando 
para 84,4% na Classe C/D/E), o acompanhamento 
profissional comportamental (79,4%) e os serviços de 
cardiologia (77,8%, aumentando para 82,9% na Classe 
C/D/E).
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RESPOSTAS – RU POR ITEM FAZ/VAI/USA 
FREQUENTEMENTE

FAZ/VAI/USA DE 
VEZ EM QUANDO

JÁ FEZ/USOU, MAS 
NÃO USA MAIS

NUNCA FEZ/
USOU

Vacina 63% 25% 10% 1%

Veterinário 44% 39% 11% 5%

Medicamentos e vitaminas 36% 39% 13% 12%

Banho em Pet shop 37% 25% 11% 26%

Tosa em Pet shop 31% 23% 9% 36%

Rações medicamentosas 31% 22% 11% 36%

Comida natural 21% 26% 7% 45%

Tratamentos estéticos 13% 17% 7% 64%

Serviços de odontologia/ 
tratamento dentário 9% 16% 4% 70%

Passeador de cachorros 13% 9% 4% 74%

Serviços de dermatologia 8% 19% 7% 66%

Serviços de diagnóstico 
por imagem e raio X 9% 18% 16% 57%

Serviços de hospedagem 
em hotel para animais 7% 13% 6% 74%

Creche para animais 7% 11% 6% 76%

Serviços de cardiologia 7% 10% 5% 78%

Adestramento 7% 10% 9% 74%

Acompanhamento profissional 
comportamental 8% 8% 5% 79%

Tratamento para obesidade 7% 7% 6% 80%

Cirurgias 3% 11% 19% 66%

Assinaturas mensais  
de caixas com mimos 
(brinquedos, alimentos e bebidas)

5% 9% 3% 83%

Tratamento de câncer 4% 3% 5% 88%

RESUMO DO USO DE PRODUTOS/SERVIÇOS PARA O PET*

*Apenas para donos de gatos ou cachorros.
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A importância que os donos cães, gatos ou roedores 
dão à saúde de seus animais de estimação também 
fica evidente quando se observa que praticamente 
oito em cada dez mantêm em dia as vacinas dos pets 
(76,5%), sobretudo na Classe A/B (84,3%). Além disso, 
mesmo entre os que não procedem desta forma há 
preocupação com o tema, pois 18,2% mantêm em 
dia as vacinas mais importantes (aumentando para 
21,9% na Classe C/D/E). No caso daqueles donos que 
já recorreram alguma vez aos exames de diagnóstico 
para o pet, 61,7% garantem que a recomendação 
partiu do veterinário (aumentando para 66,5% entre 
os homens e 68,7% na Classe A/B), enquanto 23,9% 
decidiram levar o animal por conta própria.

Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Júnior, o comportamento dos donos de pet evidencia 

a força de um mercado bilionário que já é realidade e 
tende a se diferenciar ainda mais nos próximos anos, 
oferecendo inúmeras oportunidades de negócios 
relacionadas ao bem estar físico e emocional: “As 
tendências do mercado pet mostram que haverá 
cada vez mais consumidores dispostos a pagar por 
produtos e serviços especializados e de qualidade. 
Quem imaginaria, há alguns anos, uma padaria pet 
que oferece até biscoitos dietéticos para cães, por 
exemplo? Ou spas com fisioterapia e aulas de natação 
para animais com problema de obesidade? Isso sugere 
que será preciso investir maciçamente na capacitação 
profissional. As pessoas são exigentes e estão em busca 
de serviços que possam aumentar a longevidade e a 
qualidade da vida de seus animais de estimação”. 
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36% ADMITEM REALIZAR COMPRAS IMPULSIVAS 
PARA SEUS PETS

O perfil de consumo dos donos de pets também 
inclui a aquisição de supérfluos, já que 35,1% dos 
entrevistados admite comprar na maioria das vezes 
ou ocasionalmente itens dos quais seus animais 
não precisam muito. Os produtos mais citados são 
os brinquedos (35,6%, aumentando para 40,0% 
entre as mulheres), petiscos e biscoitos (28,8%, 
aumentando para 32,6% entre as mulheres), shampoo/
condicionador (21,5%) e rações secas (20,9%), dentre 
outros. 

No momento de comprar roupas e acessórios para 
seu gato ou cachorro, 67,0% escolhem o básico, 
principalmente na Classe C/D/E (72,9%). Por outro 
lado, 16,9% buscam itens que combinem com o Pet, 
mas sem se preocupar muito com isso, enquanto 
outros 16,1% procuram aqueles que deixem o animal 
com mais estilo e personalidade (aumentando para 
20,0% na Classe A/B). 

A pesquisa indica que a média do gasto mensal com os 
animais de estimação é de R$ 189,17, aumentando para 
R$ 223,81 entre os pertencentes à Classe A/B, mas vale 
destacar que 17,0% não sabem ou não se lembram do 
valor gasto. O valor médio representa 9,5% da renda 
de quem recebe até dois salários mínimos (até R$ 

1874,00) e, considerando o rendimento médio geral do 
brasileiro, 3,2% da renda das famílias. 

Em ambos os casos, percebe-se que esses valores 
podem ser significativos e, por isso, merecem atenção 
no momento de planejar o orçamento. É preciso 
lembrar que os animais de estimação representam 
despesas de longo prazo, ou seja, impactarão a rotina 
financeira do dono por muitos anos. Pensando no 
ponto de vista financeiro, o primeiro passo, portanto, 
deveria ser o de refletir para saber se é possível lidar 
com esses gastos sem prejudicar aspectos prioritários 
do orçamento mensal da casa. 

A maioria dos donos de pets (62,3%) costuma pagar 
suas compras à vista, seja em dinheiro (42,5%, 
aumentando para 56,7% na Classe C/D/E), seja no 
cartão de débito (19,8%), ao passo em que 34,0% 
optam pelo cartão de crédito, seja em parcela única 
(23,6%, aumentando para 34,0% na Classe A/B) e 10,4% 
utilizam, principalmente, o cartão de crédito parcelado 
(aumentando para 13,3% entre as mulheres). Dentre 
os que realizam compras parceladas, 91,2% estão com 
todas as prestações em dia, ao passo em que 8,8% 
possuem pagamentos pendentes.
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Como em qualquer outro mercado, há obstáculos 
motivados por restrições financeiras entre os 
consumidores. Assim, por exemplo, a pesquisa 
revela que planos de saúde (33,3%), serviços de spa 
(23,0%, aumentando para 27,3% entre as mulheres), 
assinaturas mensais de caixas com mimos (20,5%, 
aumentando para 27,5% entre as mulheres) e idas 
frequentes ao veterinário (20,0%, aumentando para 
26,0% entre as mulheres) são os produtos e serviços 
mais citados dentre aqueles que deixam de ser 
adquiridos por falta de condições financeiras. Por 

outro lado, os dados mostram que 21,0% dos donos 
não deixam de comprar nenhum item para seus pets 
por falta de dinheiro – sobretudo os homens (26,3%) e 
os que pertencem à Classe A/B (29,0%). 

Questionados sobre o que pensam fazer quando o 
animal de estimação morrer, 32,4% admitem não 
saber, mas certamente desejam dar um fim digno ao 
pet; outros 15,7% pretendem enterrar o animal em 
casa, enquanto 15,2% gostariam de enterrá-lo em um 
cemitério para animais. 

Plano de saúde

Serviços de SPA, fisioterapia, 
aulas de corrida e/ou natação

Assinaturas mensais de caixas com mimos 
(brinquedos, alimentos e bebidas) para os pets

Ida frequente a veterinário

Hospedagem/creche

Alimentos naturais

Casinha

Banho em pet shop

Caminhas/almofadas/colchonetes

Serviço/seguro funerário

Produtos educadores

Medicamentos/vitaminas

Tapetes higiênicos

Brinquedos

Comidas naturais preparados em casa/caseira 
exclusivamente para o animal de estimação

Rações medicamentosas

Roupas/acessórios

Passeador de cachorros

Rações úmidas

Petiscos e biscoitos

Outros

Nada

O QUE NÃO COMPRA PARA O PET POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS

21%

33%

12%

9%

20%

11%

8%

18%

9%

7%

7%

23%

11%

9%

20%

10%

8%

7%

15%

9%

7%

67%
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QUASE A METADE DOS DONOS DE CÃES, GATOS, AVES 
OU ROEDORES DÃO PREFERÊNCIA A LOCAIS QUE 
PERMITEM A PRESENÇA DE ANIMAIS

A dimensão afetiva ainda ganha outros contornos: os 
donos também querem estar com seus animais de 
estimação fora de casa, seja levando-os para passear 
frequentemente, seja integrando-os a outras esferas da 
vida cotidiana. Muitos se ressentem, por exemplo, da 
falta de espaços púbicos em que donos e pets possam 
estar juntos. 

Desse modo, é possível notar que os momentos de 
convivência com os animais de estimação ultrapassam 
os limites da residência, na maioria dos casos. Oito 
em cada dez donos garantem passear com seus pets 
(81,7%, aumentando para 87,3% na Classe A/B), seja 
nas ruas próximas de casa (53,4%), seja em parques 
e praças próximas (35,5%). Em contrapartida, menos 
de dois em cada dez admitem não manter este hábito 
(18,3%, aumentando para 22,9% na Classe C/D/E).

Ainda a esse respeito, outro dado confirma essa 
disponibilidade das pessoas para estar com seus animais 
de estimação em espaços que não sejam os lares: 61,8% 
sentem falta de locais que permitam a permanência 
de pets e seus donos, como restaurantes, shoppings 
etc. (61,8%, aumentando para 69,3% entre os mais 
jovens). Além disso, uma parcela expressiva afirmar 
dar preferência a lugares onde a presença dos animais 
de estimação é permitida (46,5%), especialmente na 
Classe A/B (52,6%). 

Três em cada quatro donos de pets não costumam 
levá-los quando viajam (75,2%). Nesta situação, 30,1% 
optam por deixar o animal em casa e solicitar os 
cuidados de algum amigo, enquanto 25,7% deixam na 
casa de amigos e/ou parentes. Por outro lado, 24,8% 
levam seu pet na viagem (aumentando para 29,8% 
entre os mais jovens).
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85% GARANTEM INFORMAR-SE SOBRE PRODUTOS E 
SERVIÇOS RELACIONADOS AO PET ANTES DA COMPRA

O processo decisório dos donos de animais de estimação 
envolve, basicamente, a busca por informações e 
a qualidade daquilo que desejam adquirir, aliadas 
a um valor que seja adequado à própria realidade 
financeira. No momento de escolher a marca dos 
produtos relacionados ao pet, por exemplo, 36,9% 
compram marcas indicadas por amigos, veterinários, 
profissionais especializados, influenciadores digitais 
etc (aumentando para 43,5% na Classe A/B), enquanto 
34,9% escolhem marcas conhecidas boas e que 
tenham um preço melhor. 

FATORES PARA A DECISÃO DA COMPRA 

SIM (TOTAL) 85%
Sim, com o veterinário de confiança 48%
Sim, em sites especializados 37%
Sim, com os amigos ou familiares 31%
Sim, nas redes sociais 21%
Sim, em posts de blogueiros que costumo seguir/acompanhar 9%
Sim, em programas de TV especializados 9%
Sim, em revistas especializadas 8%
Sim, em empresas ou instituições que fiscalizam 5%
Sim, outros 1%
NÃO 14%
NÃO SABE 1%

TEM O HÁBITO DE BUSCAR INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS 
E SERVIÇOS RELACIONADOS AO PET ANTES DA COMPRA?
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De modo geral, 84,6% garantem informar-se sobre 
produtos e serviços relacionados ao pet antes 
da compra, com percentual ainda maior entre as 
mulheres (88,2%). A principal fonte de informação é 
o veterinário de confiança (47,9%, aumentando para 
57,2% na Classe A/B), seguido dos sites especializados 
(37,0%) e amigos/familiares (31,1% aumentando para 
35,6% entre as mulheres).

Considerando os locais onde mais realizam compras 
para os pets, 53,2% mencionam pequenas lojas/pet 
shops de bairro (aumentando para 62,3% na Classe 
C/D/E). Outros 20,3% preferem comprar em grandes 
lojas físicas especializadas em produtos animais 
(aumentando para 26,1% na Classe A/B) e 16,3% citam 
os supermercados. 

O QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO PARA DEFINIR O LOCAL 
DE COMPRA DE UM PRODUTO/SERVIÇO PARA O PET

Preço

Qualidade dos produtos/serviços

Confiança no estabelecimento

Qualidade do atendimento

Localização

Promoções/ofertas

Variedade de produtos e/ou serviços oferecidos

Ser recomendado pelo veterinário

49%

44%

37%

60%

42%

42%

34%

24%
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PREÇO E QUALIDADE DOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS SÃO 
OS PRINCIPAIS FATORES DE 

DECISÃO DA COMPRA

Para definir o local de compra são levados em 
consideração o preço (59,5%, aumentando para 64,6% 
na Classe C/D/E), a qualidade dos produtos/serviços 
(49,2%), a confiança no estabelecimento (43,8%) e a 
qualidade do atendimento (42,4%). 

Finalmente, tendo em vista os itens que costumam 
adquirir pela internet, os mais mencionados pelos 
donos de animais de estimação correspondem aos 
brinquedos (19,9%, aumentando para 24,1% na Classe 
A/B), rações secas (18,9%), shampoo/condicionador 
(17,3%), vitaminas (15,0%), petiscos/biscoitos (14,7%) 
e medicamentos (14,6%). Vale notar que 44,0% 
garantem não realizar nenhuma compra virtual 
relacionada aos pets – sobretudo os mais velhos 
(61,7%) e os que pertencem à Classe C/D/E (51,7%). 

Independente das preferências e do local de compra, 
numa aquisição virtual ou presencial, os donos 
de animais de estimação constituem um público 
consumidor exigente e bem informado, de modo geral. 

Ao longo de toda a pesquisa, percebe-se que as pessoas 
estão dispostas a oferecer o melhor que podem a seus 
pets, tanto em termos materiais quanto emocionais. 
Para os diversos segmentos relacionados, este é um 
sinal claro de que será preciso investir em inovação e 
qualidade de produtos e serviços que proporcionem 
conforto e bem estar aos animais de estimação.
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CONCLUSÕES

PERFIL DOS DONOS E RAZÕES PARA TER UM PET
»» 50,2% são homens e 49,8% mulheres, enquanto 54,4% pertencem à Classe C/D/E e outros 45,6% à Classe A/B. 

»» A maior parte corresponde às faixas etárias de 25 a 44 anos (57,7%). 

»» 57,4% são casados ou possuem união estável, ao passo em que 35,3% são solteiros.

»» 77,1% vivem em casas e 22,9% em apartamentos, sendo que 59,5% possuem filhos e moram com eles. 

»» 76,0% são donos de algum pet, enquanto 13,0% desejam ter e outros 11,0% não pretendem ter. Considerando 
apenas aqueles que não possuem um pet, 30,9% justificam dizendo que o local onde moram não é ideal para 
animais, enquanto 16,1% acham que dá muito trabalho cuidar e 8,9% moram sozinhos e não podem tomar 
conta.

»» 78,8% possuem cachorro (a), 42,1% gato (a) e 17,5% pássaros/aves.

»» 54,8% estão com seus animais de estimação há mais de cinco anos. 44,8% ganharam seus pets, 42,3% adotaram 
um animal e 32,2% compraram seu animal de estimação.

»» 62,4% possuem um pet por que sempre gostaram de animais, enquanto 47,5% alegam que os fazem sentir bem 
e 24,6% queriam ter companhia. 

»» Os principais sentimentos evocados pelo animal são o amor (61,5%), a alegria (61,2%), o fato de enxergá-los 
como um membro da família (61,2%), o companheirismo (59,2%) e a amizade (52,4%).

»» Os aspectos negativos mais mencionados envolvem as dificuldades para viajar por não ter com quem deixar o 
animal (52,6%), ter que limpar a bagunça/sujeira (46,7%) e os custos com o veterinário (35,5%). 

»» 82,1% garantem cuidar pessoalmente de seus animais de estimação, enquanto 34,3% citam o cônjuge e 20,1% 
entregam a responsabilidade para as mães. 
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CONSUMO E CUIDADOS COM O PET
»» De acordo com os entrevistados que possuem pets, o item mais importante de proporcionar a eles é a 

alimentação saudável (79,2%), além de cuidados com a saúde (78,8%) e confortos para dormir (57,6%). Em 
todos esses casos os percentuais observados são maiores entre as mulheres. Também vale mencionar os 
passeios (54,8%), as atividades físicas (46,6%) e os banhos em casa (45,9%).

»» Independente da espécie escolhida, 51,9% alimentam seus animais com ração de linha Premium própria para 
o porte e raça, enquanto 22,2% compram ração com preço mais em conta e outros 14,0% compram ração de 
marca, ainda que sem ligar muito para a composição. 

»» 99,2% cuidam de alguma forma da saúde de seus animais de estimação, sendo que 63,5% cuidam da higiene 
- banho, tosa, e cuidados em geral, enquanto 58,0% mantêm os exames e as vacinas em dia, 55,3% evitam 
oferecer alimentos não recomendados para animais, como doces, alimentos gordurosos etc. e 51,3% procuram 
dar uma alimentação balanceada. 

»» 93,4% costumam buscar informações sobre cuidados com o pet, sendo que 61,2% dos donos buscam 
informações junto aos veterinários, enquanto 46,6% mencionam os sites especializados, 32,1% procuram 
amigos e familiares e 31,6% recorrem às redes sociais. 

»» Os produtos/serviços mais comprados no dia a dia entre os donos de gatos, cachorros ou roedores são as 
rações (88,1%), os shampoos/condicionadores (57,3%) os petiscos/biscoitos (51,7%), os medicamentos/vacinas 
(50,4%) e os brinquedos (43,7%). 
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»» A motivação para proporcionar esses cuidados está relacionada à garantia da saúde (84,7%), da higiene, uma 
vez que os pets ficam dentro de casa (52,3%) e da diversão dos bichos (41,6%). 

»» 76,5% mantêm em dia as vacinas dos pets. Mesmo entre os que não procedem desta forma há preocupação 
com o tema, pois 18,2% mantêm em dia as vacinas mais importantes.

»» No caso daqueles donos que já recorreram alguma vez aos exames de diagnóstico para o pet, 61,7% garantem 
que a recomendação partiu do veterinário, enquanto 23,9% decidiram levar o animal por conta própria.

»» Parte dos donos admite comprar itens dos quais seus animais não precisam muito, como brinquedos (35,6%), 
petiscos e biscoitos (28,8%), shampoo/condicionador (21,5%) e rações secas (20,9%). 

»» O gasto mensal com os animais de estimação é de R$ 189,17, aumentando para R$ 223,81 entre os pertencentes 
à Classe A/B. 17,0% não sabem ou não se lembram do valor gasto. O valor médio representa 9,5% da renda 
de quem recebe até dois salários mínimos (até R$ 1874,00) e, considerando o rendimento médio geral do 
brasileiro, 3,2% da renda das famílias.

»» A maioria dos donos de pets costuma pagar suas compras para o animal à vista (62,3%), ao passo em que 34,0% 
optam pelo cartão de crédito.

»» Planos de saúde (33,3%), serviços de spa (23,0%), assinaturas mensais de caixas com mimos (20,5%) e idas 
frequentes ao veterinário (20,0%) são os produtos e serviços mais citados dentre aqueles que deixam de ser 
adquiridos por falta de condições financeiras. 21,0% dos donos não deixam de comprar nenhum item para seus 
pets por falta de dinheiro.

»»  61,8% sentem falta de locais que permitam a permanência de pets e seus donos, como restaurantes, shoppings 
etc. 46,5% afirmam dar preferência a lugares onde a presença dos animais de estimação é permitida. 

»» 75,2% não costumam levar seus pets quando viajam. Nesta situação, 30,1% optam por deixar o animal em casa 
e solicitar os cuidados de algum amigo, enquanto 25,7% deixam na casa de amigos e/ou parentes. Por outro 
lado, 24,8% levam seu pet na viagem. 

FATORES PARA A DECISÃO DA COMPRA
»» No momento de escolher a marca dos produtos relacionados ao pet, 36,9% compram marcas indicadas por 

amigos, veterinários, profissionais especializados, influenciadores digitais etc., enquanto 34,9% escolhem 
marcas conhecidas boas e que tenham um preço melhor. 

»» 84,6% garantem informar-se sobre produtos. A principal fonte de informação é o veterinário de confiança 
(47,9%), seguido dos sites especializados (37,0%) e amigos/familiares (31,1%).

»» Considerando os locais onde mais realizam compras para os pets, 53% mencionam pequenas lojas/pet shops 
de bairro. Outros 20,3% preferem comprar em grandes lojas físicas especializadas em produtos animais e 16,3% 
citam os supermercados. 

»» Para definir o local de compra são levados em consideração o preço (59,5%), a qualidade dos produtos/serviços 
(49,2%), a confiança no estabelecimento (43,8%) e a qualidade do atendimento (42,4%). 
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

 Internautas das 27 
capitais brasileiras, 

homens e mulheres, 
com idade igual ou 

maior a 18 anos, 
de todas as classes 

econômicas (excluindo 
analfabetos) e 

que possuem ou 
são responsáveis 
financeiros de um 

animal de estimação 
(PET).

Pesquisa realizada 
via internet e 

pós-ponderada 
por região.

Em um primeiro levantamento 
foram entrevistadas 796 
pessoas, com objetivo de 
identificar o percentual 

que possuem animais de 
estimação. Em seguida, 

um novo levantamento foi 
realizado, com 610 casos, para 

identificar as características 
das pessoas que têm animal 
de estimação. A margem de 

erro no geral é de 3,5 p.p 
para o primeiro levantamento 

e 4,0 p.p para o segundo 
levantamento. Em ambos os 
casos trabalhou-se com um 

intervalo de confiança a 95%.

01 a 26 de 
junho de 2017.
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