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Prezado leitor, este anuário é uma publicação que compila

algumas das mais relevantes informações sobre o setor Pet
mundial e brasileiro. Nas páginas a seguir, você encontrará
dados sobre a estrutura e o funcionamento desse mercado no
Brasil, um breve resumo dos séculos de história da aproximação
entre humanos e animais de estimação, um censo populacional
de cães, gatos, aves, peixes ornamentais, répteis pequenos
mamíferos de criação e ainda textos sobre bem-estar animal,
boas práticas de criação e posse responsável.
Hoje em dia, o setor Pet possui grande expressão na economia
mundial, e seu faturamento é superior ao PIB de muitos países.
No mundo todo, o mercado de produtos e serviços para os
animais de estimação movimentou aproximadamente US$ 131
bilhões no ano de 2019.
Os cinco países com maior representatividade no cômputo
global são os Estados Unidos, a China, o Reino Unido, o Brasil
e a Alemanha.
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história dos pets tem início no momento em que o
homem começa a domesticar alguns animais. Ao que tudo
indica, os primeiros a criar uma relação de simbiose com
os humanos foram os cães. Quando ainda eram selvagens,
tinham mandíbulas mais fortes, eram mais velozes e agiam
como hábeis caçadores. À medida que foram sendo domados
e passaram a viver em entorno dos homens, trocando seus
serviços de ajudante nas caçadas e de segurança/vigia por
comida fácil e um lugar quentinho nas cavernas ou próximo
às fogueiras, eles foram ficando mais dóceis e menos ferozes.
Os primeiros indícios dessa parceria entre homens e cães
datam do período Paleolítico, por volta do século 30 Antes de
Cristo, na Sibéria. Na Península Arábica, foram encontradas
pinturas rupestres datadas do século 9 A.C. com as primeiras
representações de humanos interagindo com seus cachorros.
No início desta relação entre homens e animais, a palavra
“estimação” talvez não fosse a mais apropriada. Os cães
- assim como, posteriormente, os gatos, as hienas e até os
falcões - “trabalhavam” para seus mestres ajudando-os nas
perseguições a ratos, lebres, cervos e perdizes ou protegendo
e pastoreando rebanhos de ovelhas e cabras. Se executassem
suas tarefas de maneira apropriada, eram recompensados.
Até mesmo os territorialistas gansos eram treinados para
atuar como guardiões de determinadas propriedades. A
relação com esses bichos era estritamente “profissional”.
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MERCADO PET NO MUNDO

Evolução do faturamento mundial nos últimos 10 anos

*

(US$) bilhões

* Número estimado

Faturamento mundial 2019 131,3 bilhões de dólares

Outros Países

A

22,7%

cada ano, o mercado Pet cresce cerca de 3,5% no mundo como um todo. Nesta última
década, os grandes motores dessa expansão vêm sendo os países em desenvolvimento, como
o Brasil e a China.
No Brasil, por exemplo, de 2006 para 2019, o faturamento da indústria de produtos para
animais de estimação saltou de R$ 3,3 bilhões para R$ 22,3 bilhões. Esses valores englobam
a movimentação das indústrias e das empresas que fazem parte da cadeia de distribuição
dos segmentos de alimentos (Pet Food), medicamentos veterinários (Pet Vet) e cuidados com
saúde e higiene do pet (Pet Care).
Em 2019, o setor Pet representou em 0,30% do PIB nacional, sendo responsável por uma fatia
maior do que outros setores relevantes, como o de automação industrial (0,08%).
Mais do que “apenas” representativo e volumoso, o setor de produtos para animais de estimação
é um setor essencial, que está intimamente ligado à vida dos brasileiros. Ele é fundamental
para garantir além do bem estar dos nosso amigos, ainda mantém o funcionamento de uma
cadeia produtivas complexa e estruturada tais como de alimentos, remédios e serviços que
possibilitam a continuidade da existência desses milhões de seres vivos que dividem conosco
o espaço do nosso lar.
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Estados Unidos
40,1%

EUA - 52,6
China - 9,4
Reino Unido - 6,2

Austrália

Brasil - 6,2

2,5%

Alemanha - 5,8

Rússia

França - 5,6

2,5%
Itália

Japão - 5,4

2,9%

Itália - 3,8
Rússia - 3,3

Japão

Austrália 3,3

4,1%
França

(US$) bilhões

4,3%

China

Alemanhã
4,4%

7,2%
Brasil

Reuni Unido

4,7%

4,7%
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B E M - E S TA R A N I M A L

Animais abandonados são aqueles que vivem por um determinado tempo sem um proprietário
ou tutor definido. A maioria dos animais abandonados vivem sob tutela de Organizações não
Governamentais (ONGS), denominadas popularmente como de Proteção Animal, ou Protetores
que assumem a responsabilidade de manter esses animais e promover a adoção voluntária.
Dos mais de 172 mil animais tutelados pelas ONGS e grupos de protetores, 165.200 (96%) são
cães e 6.883 (4%) são gatos.
Os Centro de Controle de Zoonoses são órgãos responsáveis pelo controle de agravos e
doenças transmitidas por animais, através do controle de populações de animais domésticos
(cães, gatos e animais de grande porte) e controle de populações de animais sinantrópicos
(morcegos, pombos, ratos, mosquitos, abelhas, entre outros).
Sua ação é focada em desenvolver trabalhos de prevenção, proteção e promoção à saúde
pública, por meio de vigilância e controle de animais domésticos, de animais sinantrópicos,
saneamento ambiental e educação em saúde. A principal ação é a vacinação contra raiva,
doença grave que atinge cães e gatos.
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Hoje atuam no Brasil cerca de 305 Centros de Zoonoses, distribuídos por todos os Estados da
Federação. Desses 305 Centros catalogados pela pesquisa, menos de 19% atuam diretamente
com a adoção animal. Eles coordenam e participam de campanhas de adoção. Alguns utilizam
abrigos próprios (temporários) ou fazem parcerias com ONGS próximas que oferecem a sua
infraestrutura para abrigar os animais recolhidos.
O Instituto Pet Brasil também apoia e incentiva a adoção, desde que o tutor siga todos os
princípios da posse responsável. O setor pet reconhece a importância do trabalho desenvolvido
pelas instituições sérias dispostas a ajudar pets abandonados ou em situação de maus tratos
a encontrar tutores dignos de confiança, que possam criá-los em um ambiente saudável e
amoroso.
A simples proibição da venda de filhotes, com ou sem pedigree, seja de cães ou gatos ou
outros pets, incentivaria o surgimento de um enorme mercado paralelo e ilegal.
Quando o assunto são espécies de aves e de peixes, o Brasil é um dos grandes campeões em
diversidade. Em termos de aves, fica atrás somente da Colômbia, mas se a disputa é sobre
peixes, não tem para ninguém: somos o habitat de cerca de 2.587 espécies de peixes de água
doce e 1.298 descritas para o ambiente marinho. Nenhum outro país tem tamanha variedade.
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