
Os animais fazem a festa! 
 
Nos próximos dias 24 e 25, o WTC Golden Hall vai abrigar um “público” diferente: centenas de 
pets, conduzidos pelos seus orgulhosos proprietários. 
 
É a primeira edição da Pet Fashion Week, trazida ao Brasil pela Aktuell, de Rodrigo Rivellino. Já 
consagrado em Nova York e Tóquio, onde acontece há cinco e dois anos, respectivamente, o 
evento pretende reunir empresas e profissionais da indústria pet, oferecendo a oportunidade 
de apresentarem ao varejo seus produtos e inovações nos segmentos de moda, tosa e 
lifestyle. “Estamos muito confiantes neste projeto, por se tratar de um mercado que alcança 
quase 70% dos lares A/B do nosso País. É um evento que não só apresenta novidades e 
tendências do setor, mas um meio muito interessante para as marcas poderem se relacionar 
com as pessoas. Afinal, a atmosfera é 100% emocional, legítima e com conteúdo relevante 
para aqueles que amam seus animais”, exalta Rivellino. 
 
Aliás, a mesma Aktuell é corresponsável (ao lado de Doda Miranda e André Beck, da 
Sportcom) por outro evento de sucesso, envolvendo animais mais grandinhos: os cavalos. 
Refiro-me ao Athina Onassis International Horse Show, que já tem data para acontecer este 
ano: de 3 a 6 de setembro, novamente na Sociedade Hípica Brasileira no Rio de Janeiro. “O 
evento hípico tem números impressionantes”, diz Julio Marchi, diretor da Aktuell. De fato, além 
de reunir os 30 melhores cavaleiros do mundo, em 2009, foi envolvido por uma 
megaestrutura, traduzida por 40 dias de montagem na hípica carioca; 700 profissionais 
dedicados à organização; quatro restaurantes na área gourmet; 12 marcas de moda 
apresentando suas novidades; uma filial da balada paulistana Disco; 130 cavalos (a maior 
parte vinda de fora); quase € 800 mil em premiação e um público estimado em 16 mil 
pessoas. 
 
Para bancar um evento dessas proporções, além do apoio do governo do Rio de Janeiro, houve 
o patrocínio das empresas Bradesco Private, Global Champion Tour, Gerdau, Rolex, CN, CN 
Worldwide, Daslu, Copacabana Palace, Pamcary, Embratel, Coca-Cola, Diageo, Ermenegildo 
Zegna, Gol, Editora Globo e Mapfre. “Mais do que um evento esportivo, o desafio é fazer da 
atividade uma ação exemplar de entretenimento e relacionamento de alto nível”, ressalta Julio, 
no papo com este colunista. 
 
A diferença entre as duas atividades, que têm em comum o envolvimento de animais, é que o 
mercado de pet é, por si só, um dos mais importantes do mundo. É um mercado que 
movimenta internacionalmente US$ 65 bilhões e cresce à ordem de 12% ao ano, segundo a 
Euromonitor International. 
 
O  Brasil, segundo colocado no ranking mundial deste segmento, movimenta mais de US$ 9 
bilhões/ano entre alimentos, medicamentos, higiene, estética, centros de adestramentos e 
hotéis para atender seus 48 milhões de pets. 
 
“Pets são os novos bebês deste milênio”, diz Mario DiFante – empresário americano criador e 
presidente da Pet Fashion Week, que agora vem para o Brasil. 
  
E não dá para falar de eventos que envolvem animais, sem citar a já tradicional Festa do Peão 
de Boiadeiro, que tem sua celebração máxima em Barretos, onde acontece sempre no mês de 
agosto há mais de 50 anos. Cavalos e bois bravos são a grande atração de um evento que 
reúne perto de um milhão de pessoas, atraídas pela atmosfera country da festa. E não é só 
Barretos, Jaguariúna também realiza uma festa do mesmo nível e quase todo final de semana 
há um evento desse tipo acontecendo, principalmente no interior de São Paulo. 
 
Sabemos da eterna briga dos defensores de animais quanto a esse tipo de evento, mas não 
vou entrar nesse mérito. A verdade é que nós, seres humanos, temos uma verdadeira 
fascinação por animais. Desde a Roma antiga, com o seu imponente Coliseu, concebido para 
receber animais de todos os tipos para embates e demonstrações envolvendo humanos, 
chegando aos zoológicos atuais, presentes no mundo inteiro, atraindo milhares e milhares de 
pessoas. 



Até o nosso evento maior deste ano, a Copa da África do Sul, tem nos animais das suas 
reservas uma atração paralela, tão importante quanto o evento-mãe. Não há dúvida: os 
animais podem ser protagonistas de primeira grandeza também em ações de marketing.  
Alexis Thuller Pagliarini - vp executivo do WTC Business Club e vp da Ampro 
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