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Bichanos da classe C, felinos ganham mercado dos cachorros com casas menores e falta de 
tempo nas cidades 
 
Número de cachorros aumentou 6% no ano passado, mas ainda é quase o dobro da 
quantidade de gatos 
 
A psicóloga Eliza de Andrade Paula, 43, tem quatro gatos em um apartamento de 60 metros 
quadrados no bairro do Imirim, zona Norte de São Paulo, onde vive com a filha de 12 anos. 
 
Hoje, adora os bichanos, mas a compra da primeira gata teve um motivo mais prático do que 
sentimental. "Minha filha queria um animal de estimação e eu sentia dó de deixar um cachorro 
sozinho o dia todo em um apartamento pequeno", diz. 
 
Durante a semana, Eliza sai de casa às 8h para trabalhar e volta depois das 22h. Por isso, 
precisa de um "pet" independente. "O gato é muito mais limpo e não precisa sair para passear. 
Aos finais de semana, eu posso viajar e deixá-los sozinhos", afirma. 
 
A falta de tempo e de espaço nas grandes cidades estimula a população de gatos, que 
apresentam uma taxa de crescimento superior à de cães - o animal doméstico preferido dos 
brasileiros. 
 
O número de gatos aumentou 13,3% no país em 2009, em relação a 2008, segundo dados da 
Anfalpet (Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação). Já a 
população de cães cresceu 6,4% no mesmo período. 
 
EFEITO CLASSE C 
 
Além do estilo de vida urbano, o crescimento da população de gatos também tem uma 
explicação econômica: o aumento da renda, marcado pelo fortalecimento da classe C. 
 
Pesquisa da Comissão de Animais de Companhia do Sindan (Sindicato da Indústria de Produtos 
para Saúde Animal) aponta que 50% dos gatos vivem na classe C. 
 
"Os gatos precisam de menos tempo e dedicação. Como em uma família de classe C todos 
trabalham, moram longe e passam pouco tempo em casa, os gatos se encaixam mais", afirma 
Luiz Luccas, presidente da comissão. 
 
Além disso, diz ele, há uma percepção de que o custo de criar um gato é menor do que o de 
cachorro: 
 
"Gato não precisa tomar banho toda semana." 
 
Os cães ainda são maioria no país: 33 milhões ante 17 milhões de gatos. Mas, como a 
expansão da população de gatos ocorre há pelo menos três anos e deve continuar, a diferença 
deve diminuir. 
 
O estilo de vida já fez a população de gatos ultrapassar a de cães na Europa e nos Estados 
Unidos, observa Fabíola Perini, gerente de marketing da Nestlé Purina. 
 
Segundo o instituto norte-americano Pet Food Institute, os gatos representam 56% dos 
animais domésticos nos EUA; os cães são 44%. 
 
A veterinária Luciana Deschamps viu na paixão pelos gatos uma oportunidade de negócios. É 
proprietária do primeiro pet shop do Brasil exclusivo para gatos. 
 



Além de espaço para banhos, que para os gatos são recomendados a cada dois ou três meses, 
o "cat shop" de Luciana tem uma clínica veterinária, hotel, área de lazer e loja de acessórios. 
 
Luciana estima atender no Sr.Gato (zona oeste de São Paulo), 150 animais por mês apenas na 
parte médica. 
 
AÇÃO SOCIAL 
 
Até no mundo do voluntariado os gatos ganham relevância. Um exemplo é a ONG "Adote um 
Gatinho", que estimula e monitora a adoção de gatos abandonados. 
 
Em 2003, quando iniciou as atividades, a ONG resgatava 20 gatos por mês, em média, e 
promovia a adoção de cinco. Hoje, são resgatados 50 e 30 são doados por mês, segundo 
Juliana Bussab, fundadora da ONG. 
 
Mercado de luxo para cães inclui creche e cesta de Natal 
 
Cresce a aposta do setor pet com "mimos" para cães. 
 
Na Cobasi, os alimentos ainda respondem por 70% das vendas, mas a varejista investe em 
produtos como cesta de Natal para cães, com versões "pet" de mortadela, chocolate e até 
pudim. 
 
As irmãs veterinárias Thais e Juliana Mucher lançaram um sorvete para cachorro em março. 
Hoje, vendem 10 mil potes por mês. 
 
As creches para cães também tornam-se mais comuns. A veterinária Vanessa Requejo, 
montou um espaço na Granja Viana com piscina, brinquedoteca e um "recanto dos pufes" para 
cachorros. 
 
Os animais passam o dia na creche, onde têm contato com os "colegas". "Os cães não ficam 
presos e têm atividades em período integral." 
 
A mensalidade para um cão que frequenta a creche "Cãominhando" cinco vezes por semana é 
de R$ 500. 
 
Mercado pet movimenta R$ 10 bilhões em 2010 
 
O mercado de produtos para animais de estimação movimentará cerca de R$ 10 bilhões neste 
ano, um crescimento de 5% em relação a 2009, segundo estimativas de indústrias do setor. 
 
Somente o mercado de alimentação industrial para "pets" girou quase R$ 7 bilhões no ano 
passado e, entre janeiro e outubro de 2010, o faturamento cresceu 15%, segundo dados da 
Anfalpet (Associação dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação) citados pela 
fabricante PremieR Pet. 
 
Com o maior hábito de adotar gatos, a demanda por produtos destinados aos felinos cresce 
mais. "O mercado de ração seca e fresca para gatos cresce mais que o dobro da média", diz 
Fabíola Perini, gerente de marketing da Nestlé Purina. 
 
O volume de ração vendida para gatos cresceu 4% em 2009 no país, já os alimentos para 
cachorros apresentaram estabilidade. Mas o mercado de cães representou 82% das vendas, o 
que indica o potencial de expansão para o segmento de gatos. 
 
"Os produtos para gatos ganham mais espaço nas prateleiras", afirma Karine Rocha, 
veterinária e gerente de marketing da Cobasi. 
 
Somente a Mars Brasil, fabricante da marca Whiskas, possui 42 itens no seu portfólio para 
gatos. Em dois anos, foram sete lançamentos. 



 
O Brasil tem a segunda maior população de animais de estimação do mundo, mas representa 
só 6% do mercado global de ração. O desafio está em convencer os consumidores dos 
benefícios da ração. Hoje, apenas 43% dos "pets" são alimentados com ração, segundo a 
Anfalpet. 
 
A Pfizer Saúde Animal, que produz medicamentos e vacinas para "pets", vê um mercado 
promissor. 
 
Jorge Espanha, diretor da Pfizer, estima que o segmento, que hoje representa 11% dos 
negócios da divisão no país, pode atingir uma fatia de 45% em oito anos. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 20 dez. 2010, Mercado, p. B3. 


