
Pets em casa
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2062 respostas | Brasil  | ABCD | painel digital | 16 a 18 de julho de 2021  | 2.16% de margem de erro 
O  filtro desta pesquisa foi ter pet em casa, considerando que 64% dos lares brasileiros possuem um pet. (Pesquisa Hibou/19).



PETS

Quantos animais você tem em casa? (número) / Há quanto tempo você tem/cuida de pets? (RU)

Cachorro Gato Porco Pássaro Roedor Réptil

mínimo 1 1 1 1 1 1

máximo 10 12 3 24 9 5

média 2,2 2,8 2,0 2,9 1,9 1,7

moda 1 1 1 1 1 1

Em casa com pet

Cachorro 87,9%

Gato 33,7%

Porco 0,2%

Pássaro 11,0%

Roedor 2,4%

Réptil 2,5%

2,0%

10,3%
12,8%

20,6%

54,3%

Menos de 1 ano Entre 1 e 3 anos Entre 3 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos

Há quanto tempo você tem/cuida de pets?

Ter animais de estimação passa de geração em geração e o cão é mais 
presente nesta história.



PETS

Seus animais foram: (RM) / Seu pet é castrado? (RM)

25,8%

30,7%

66,0%

Comprados

Adotados da família/amigos

Adotados da rua/ONGs

Seus animais foram:

83,6%

18,3%

1,1%

Sim

Não

Não se aplica

Seu pet é castrado?

Dois dados BEM relevantes, a adoção e a castração ganha força em quem 
tem pets em casa. Sabe-se que o caminho é longo mas esses números são 
animadores.
* Lembrando que são animais que Já  possuem lares.



PETS

Em que locais da sua casa seu cachorro pode dormir (mesmo que não costume dormir lá)? (RM)

23,6%

24,5%

29,4%

33,5%

36,3%

36,4%
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No quintal

Em cima da cama

Em cima do sofá

No quarto

Na cama do cachorro

Na sala e outros ambientes sociais

Onde ele quiser, a casa é 100% liberada

Em que locais da sua casa seu cachorro pode dormir (mesmo que não costume 
dormir lá)?

A casa é quase deles o que não significa que ter o espaço apropriado e dar 
limites não seja importante. 



PETS

Marque as frases que mais combinam com a sua rotina neste último ano, período de pandemia: (RM)

13,7%

17,1%

18,9%

19,1%

29,8%

33,1%

48,9%

54,9%

Reduzi o banho no petshop para sair menos de casa

Adotei um pet neste período

Me exercitei com meu pet neste período

Descobrimos brincadeiras novas para fazer em casa

Passeios acontecem/aconteceram em horários alternativos

Meu pet ficou mais calmo com todos em casa

Me apeguei mais ao meu pet pois o convívio aumento muito

Ter um pet foi um suporte emocional em tempos de pandemia

Marque as frases que mais combinam com a sua rotina neste último ano, período de pandemia:

Eles  são um IMPORTANTE suporte emocional neste período de pandemia. 



PETS

Você possui alguma assinatura ou plano mensal para seu pet? (RM)

78,2%

0,7%

1,2%

1,5%

3,5%

3,6%

7,3%

11,8%

Não tenho nenhuma assinatura ou plano que pago por mês para meus
bichos

De comida pronta

De acessórios (coleira, cama, saquinho de lixo)

De brinquedo

De saúde (veterinário/hospitalar)

De remédio/vermifugo/anti-pulga

De petshop (banho, tosa ou daycare)

De ração

Você possui alguma assinatura ou plano mensal para seu pet?

O hábito das assinaturas ainda não chegou a este público consumidor, vale 
pensar em como facilitar a vida dos donos pode ser uma oportunidade.



PETS

E onde você compra os produtos para o seu pet: (RM)

4,8%

5,6%

12,1%

18,6%

28,5%

47,2%

56,0%

App de delivery

Em mercados/supermercados online

De pequenos produtores/empreendedores de produtos para
animais

Supermercados/mercados físicos comuns

Em plataformas digitais de pets

Em grandes lojas físicas (redes) especializadas para pets

Em petshop de bairro

E onde você compra os produtos para o seu pet:

Locais especializados são a preferência de compra, do bairro ainda mais 
forte que as grandes redes. Petshop tem o perfil das “padarias” , onde a 
relação da compra vai além da aquisição.



PETS

Quanto costuma gastar ao todo com seus animais por mês? Digite apenas um número, sem centavos (número)

2%

18%

23%

42%

13%

2% 2%

Ate 50 reais 51 a 150 reais 151 a 250 reais 251 a 500 reais 501 a 1000 reais 1001 a 1500
reais

1501 a 2000
reais

Gasto mensal

mínimo R$ 10,00

máximo R$ 2.000,00

média R$ 381,66

moda R$ 300,00

O investimento é importante dentro da conta familiar, vale sempre que 
possível gerar oportunidade de redução de custos ou de benefícios que 
tragam esse dono para mais perto. 



PETS

Na sua opinião, quais deveriam ser as penas para crime de maus tratos contra animais? (RM)

0,4%

13,9%

22,8%

36,2%

40,3%

64,1%

69,5%

Não se aplica, não acho que maus tratos a animais deveria ser crime

Serviço comunitário em ONG de outros objetivos

Pagamento de cesta básica/multa

Serviço comunitário em ONG de animais

Prisão

Não poder mais ter animais

Prisão, inafiançável

Na sua opinião, quais deveriam ser as penas para crime de maus tratos contra animais?

Maus tratos é crime para a maioria e deve ser punido. Curva de aprendizado 
e reforço nas punições são importantes. 



PETS

E se você descobre que uma de suas marcas preferidas ainda testa em animais, o que você faz? (RM) / Você conhece alguma marca que ainda hoje testa em animais? (aberta)

62% disseram não conhecer 
nenhuma marca que teste 

em animais

0,2%

12,2%

15,6%

17,2%

18,8%

20,1%

25,1%

70,5%

Continuo consumindo sem me preocupar

Não sei, depende do caso

Entro em contato para deixar clara a minha
insatisfação

Procuro saber mais sobre os testes e como são
conduzidos

Posto nas minhas redes sociais

Paro de comprar e ainda jogo fora o que eu tiver
dela

Me engajo para divulgar para que mais pessoas
boicotem a marca

Paro de comprar dessa marca na hora

E se você descobre que uma de suas marcas preferidas ainda 
testa em animais, o que você faz?

Marcas perdem uma fatia grande do bolo do consumo quando associadas a 
testes em animais. Vale sempre rever e buscar opções mais justas socialmente 
(na visão do consumidor)



CONSIDERAÇÕES 

Eles assumem um espaço ainda MAIS importante na rotina do brasileiro, cães e gatos estão em
6 de cada 10 lares brasileiros.

A pandemia ajudou a reforçar a relação já estreita e contribuiu em muito para o suporte
emocional, o exercício diário e as pequenas descobertas de uma rotina restrita.

Onde dormir? Para a maioria, onde quiser já que 63% pode ir onde quiser...

A boa notícia é que animais adotados e castrados ganham espaço nos lares, e quem sabe o
número de animais abandonados diminui.

O custo de um pet é para a maioria em torno de 300 reais, e os serviços de assinatura ainda não
possuem representatividade mas podem ser uma boa oportunidade já que loja de bairro é o
principal local de compras.

Maus tratos já aparece como importante e além da prisão, não ter mais animais estão no topo
da lista para a maioria.

Já compras, se souber de marcas que testam em animais 7 em 10 pretendem parar de consumir
a marca e olhando as marcas estimuladas as de cosméticos/beleza são as que aparecem com
mais força como um segmento que ainda teste em animais.



Obrigado!
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