
CONSUMIDOR
OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO CONDUZEM UM LUCRATIVO COMÉRCIO

VOLTADO AO BEM-ESTAR E AO LUXO. MAS O SUCESSO DE VENDAS NESSE

SEGMENTO EXIGE PROFUNDOS CONHECIMENTOS PSICOLÓGICOS



IRRACIONAL
RAÇÃO, CAMA, GOLEIRA.TALVEZ

UM LUXOZINHO SÓ - ROUPA

PARA O FRIO E SABONETE. SE

HÁ ALGUM TEMPO ESSA ERA

UMA LISTA COMUM DE COMPRAS EM LOJAS

DE ANIMAIS, HOJE EM DIA ESSES ITENS NÃO

COMPLETAM l 0% DO CONSUMO NUMA PET

SHOP. Muitas vezes, uma despesa men-
sal com animais de estimação pode
trazer regalias como corretivo para área
dos olhos, xampu tonalizante, fluido
desembaraçador, esmalte, cristais de ba-
nho, banheira de ofurô, roupão e
pantufa. Esse mercado que cresce 17%
ao ano e faturou 750 milhões de dólares
no ano passado vive desse fenômeno
conhecido por humanização dos ani-
mais de estimação. Donos querem o
melhor para os bichinhos, às vezes su-
peram até a dedicação que teriam para
si mesmos. Tudo em nome do amor
pelo animal.

Os donos de pet shops agradecem
essa transferência de personalidade.
Dizem que a população de animais de
estimação cresce na mesma proporção
que o número de pessoas, o que indica
que a felicidade nesse setor não vai
acabar tão cedo. Essa paixão só é su-
perada pelo amor que o brasileiro tem
ao carro. Portanto, se você está lendo
esse texto e torce o nariz, mas gosta de
comprar xampu para seu automóvel,
por favor, desfaça-se desse preconceito
de consumo. Até porque você pode
ofender alguém muito íntimo. Cerca de
63% das famílias brasileiras de classe A
e B, e 64% das de classe C, possuem
animais de estimação e os consideram
como membros da família. São 28 mi-
lhões de cães, 12 milhões de gatos, qua-
tro milhões de pássaros e 500 mil aquá-
rios. Se analisarmos com olhos de mer-

cador, são milhões de oportunidades
de negócio.

Muitos setores já perceberam esse
potencial. A construtora Tecnisa lança,
em setembro, em São Paulo, um em-
preendimento com regalos especiais
para quem ama seus bichinhos. No
lugar de um playground convencional
para crianças, um parquinho para con-
vivência de animais com brinquedos es-
pecíficos, banheiro comunitário espe-
cial com bancada para banho e tosa, e
hotelzinho - em vez dos tradicionais
childcares. Resumindo, em toda área
comum do condomínio, muito lazer
para os bichanos. "Descobrimos que fa-
mílias com cachorro são maioria em
prédios e resolvemos criar um empreen-
dimento que atenda aos desejos desse
nicho", explica Romeo Busarello, dire-
tor de marketing da construtora.

também já perceberam esse nicho e
quase todos aceitam a visita de ani-
mais. "Seria até antipático não acei-
tar", acredita Ricardo Leça, gerente de
marketing do shopping Frei Caneca.
O detalhe torna-se um fator fideliza-
dor quando se percebe que na região
onde o shopping está inserido, mora-
dores com cachorro são maioria -
muitos aposentados e solteiros. Para
que nada fuja ao controle, o shopping
adotou uma cartilha de "bons modos",
entregue já na entrada para os visitan-
tes e consumidores que chegam acom-
panhados dos bichos. "Na praça de
alimentação e no elevador eles não são
bem-vindos. Se fizerem necessidades,
o dono deve acionar o pessoal da lim-
peza e, ainda, não permitimos cachor-
ros de grande porte e nem raças agres-

Os shopping centers há muito



Entre latidos
e miados

De acordo com a Associação
Nacional dos Fabricantes de
Acessórios Pet (Anfa-Pet), o
segmento lucrou 140 milhões de
reais em 2004.

O Brasil possui oito mil pet
shops — metade se concentra no
Estado de São Paulo.

Apenas na cidade de São Paulo
existem cerca de ! ,5 milhão de cães,
ou seja, um cão para cada sete
habitantes.

O Brasil possui a terceira maior
população de cães do mundo, fica
atrás somente dos Estados Unidos
e da China.

sivas", conta Leça. Tudo para que os la-
tidos sejam o único inconveniente.

PEELING E FISIOTERAPIA
Outro setor que navega de vento

em popa é o da saúde animal. O Hos-
pital Veterinário Sena Madureira foi
pioneiro na utilização de uma equipe
multidisciplinar no tratamento de dife-
rentes doenças em cães e gatos. Da ci-
rurgia plástica à dermatologia estética
com direito à peeling, passando pela

fisioterapia, está à disposição esteira,
halteres, massagem, drenagem linfática
e piscina para natação e odontologia
estética, os animais recebem tratamento
vip. Para cirurgias plásticas em animais,
o hospital conta com um equipamento
de vídeo com diagnóstico computado-
rizado, novidade que transfere imagens
para um microcomputador e depois as
digitaliza. "O tratamento não é caro
quando comparado com a medicina
humana já que o custo com estrutura e
material é idêntico. E quando o assunto
é saúde de um animal de estimação as
pessoas pagam o que for preciso", re-
vela Mário Marcondes, diretor-geral
do hospital.

É verdade. Para mantê-los bem cui-
dados, os brasileiros desembolsam, em
média, 70 dólares por ano. A maior
parte desse dinheiro é gasto com pro-
dutos e serviços que promovem o bem-
estar do animal. O que deixa Luciano
Fagliari, dono da poodle Catucha,
muito otimista. Ele é vice-presidente da
Pet Society, empresa que comercializa
cosméticos e produtos inusitados para
cachorro - como óculos de sol para cães
com proteção ultravioleta - e vê suas
margens de lucro crescer a cada ano,
inclusive com pedidos no exterior. "As
pessoas não buscam dar um simples
banho em seu animal. Querem sair do
convencional", diz.



E a última moda para sanar essa
demanda é o "embelezamento animal".
Dentro do conceito, sua empresa possui
30 itens dos quais as vedetes são o
corretivo para área dos olhos e o fluido
desembaraçador de pêlo - são cerca de
três mil frascos vendidos por mês. A
linha Pet SPA é a nova aposta, e
engloba banheira de ofurô, cristais de
banho relaxantes e energizantes - for-
mulados com puríssimos óleos essen-
ciais para manter a hidratação do pêlo -
além de pantufas, toalhas e roupões de
banho, produzidos em fio aramado, que
não desfiam com o arranhar das unhas.

Para o zootecnista Alexandre Rossi,
que possui mestrado em psicologia, esse
tipo de tratamento destinado ao animal
de estimação é uma resposta aos vários
comportamentos adotados pela socie-
dade moderna. "Os casais estão tendo
filhos cada vez mais tarde - quando

tem - e esse instinto maternal e pa-
ternal está sendo desviado para o
cachorro. Ainda, com o advento da
internet, as pessoas se acostumaram a
ter menos contato físico. Para sanar essa
carência, o cão cai como uma luva. E
um ótimo companheiro também para
os idosos, população que cresce no
Brasil. E, por último, com os apar-
tamentos cada vez menores, a higiene
do cachorro mereceu toda atenção", diz
ele que é um dos adestradores bra-
sileiros mais requisitados para filmes e
propagandas. "O animal vem sendo
paparicado como a um filho", avalia. E
podem haver conseqüências negativas
dessa inversão. Rossi já tratou cachorros
com distúrbios de comportamento e
compulsões. "Quando mimado, o ca-
chorro passa a achar que é o líder da
casa e pode ficar agressivo", diz. Igualzi-

A fantástica loja
A megastore Gang dos Bichos é mais do que uma petshop. É a Daslu dos

cachorros de fino trato. No complexo, que é o maior da América Latina,
totalmente dedicado aos animais, estão várias unidades de especialidades
diferentes - clínica de saúde completa, academia de ginástica, salão de festas,
estúdio fotográfico, doceria especial para animais, além de um gigante petshop e
um motel para cães. Isso mesmo. Motel.

Para donos de cães que cadastram seus bichanos na "agência matrimonial" da
ioja interessados no acasalamento, um quarto de motel temático para cachorros

está à disposição. Como os melhores quartos de
motel, o Pet Love tem um espelho no teto em
forma de coração, uma cama com cabeceira em
forma de osso, luz propícia, TV de LCD e um painel
que controla a luz, o som e a TV. Para aumentar o
clima e a possibilidade de sucesso, os "casais"
contarão com música e fragrâncias afrodisíacas. Mas
se ainda assim não "rolar" química, a loja oferece
tratamento de inseminação artificial, assim como
acompanhamento pré-natal com direito a exames
de ultra-sonografia.

Outro destaque fica por conta do serviço
funerário. A remoção do animal ocorre em carro
climatizado, que o leva até uma capela para o
velório. O processo de cremação é acompanhado
por um veterinário e a loja oferece também
urnas para o depósito das cinzas, com o padrão
da raça e em diversos tamanhos e materiais.

nho a uma criança.

Fonte: Consumidor Moderno, a. 10, n. 95, p. 36-39, ago. 2005.




