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Paulistano gasta R$ 135 por mês com pets
Pesquisa Datafolha revela que mais moradores de São Paulo têm bichinhos de estimação; teste
ajuda a escolher o seu
Donos investem em bem-estar dos animais, com visitas ao pet shop e alimentação adequada com
ração
DE SÃO PAULO
Gato, cachorro, pássaro, cobra, coelho, tanto faz: mais da metade dos paulistanos têm algum
animal doméstico --são 55%, um aumento em relação aos 52% de 2010.
O dado é de uma nova pesquisa do Datafolha, que mostra que além de gostar de ter bichinhos de
estimação, o paulistano também investe no cuidado deles.
Segundo o levantamento, 28% dos moradores de São Paulo gastam com seus pets até R$ 50 por
mês; 31%, mais de R$ 50 e até R$ 100; um quarto deles, mais de R$ 100 e até R$ 200; um
décimo, mais de R$ 200 e até R$ 400; e 3%, mais de R$ 400, mesma porcentagem dos que
dizem não gastar nada.
Em média, são R$ 135,50 mensais gastos pelos paulistanos com seus pets.
A preocupação com o bem-estar dos bichos, ainda segundo o estudo, cresceu. Dos que têm pelo
menos um cão em casa, 65% costumam levá-lo ao pet shop --aumento de 14 pontos percentuais
em relação a 2010-- e 95% o alimentam com ração.
ESCOLHAS
Na hora de escolher um bicho para adotar, não basta ter afinidade. É preciso também levar em
conta as obrigações que vêm com ele ou ela. Animais precisam de comida, banho, passeios,
atenção e têm outras necessidades.
"As pessoas não imaginam o quanto a vida muda com a chegada do pet", diz o zootecnista
Alexandre Rossi.
Para o especialista --também conhecido como "Dr. Pet"-- na busca pelo animal ideal não se pode
levar em conta apenas custo e espaço, mas também fatores como tempo e disposição para
oferecer cuidados e afeto.
Faça o teste abaixo para descobrir qual bicho de estimação tem mais a ver com você e a sua
família.
(PEDRO DINIZ E FERNANDO BADÔ)
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