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JUSTIFICATIVA - PL 0805/2020 
Não é de hoje que os animais deixaram de ser vistos como meros bichos e passaram a 

fazer parte da maioria das famílias. Eles são terapêuticos, amorosos e, além disso, tornam um 
lar mais harmonioso. O Festival do Pet será realizado no dia 14 de março, em razão do Dia 
Nacional do Animal, onde ocorrerão exposições, feiras, atividades culturais e físicas e etc. 

Atualmente, o brasileiro gasta em média R$ 189 por mês com animais de estimação. 
Esse número sobe para R$ 224 quando analisamos as classes A e B, segundo levantamento 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). 

A demanda pelos serviços especializados na área animal está cada vez maior. Mesmo 
com a crise, as pessoas buscam sempre por uma opinião ou serviço profissional que ajude a 
melhorar o dia a dia do seu pet. 

Dados divulgados pelo Instituto Pet Brasil (IPB) estimam que o mercado pet nacional 
deverá fechar este ano com um faturamento de R$ 36,2 bilhões. A estimativa representa 
crescimento de 5,4% sobre o faturamento consolidado de 2018, de R$ 34,4 milhões. 

Outros números divulgados pelo Instituto Pet Brasil, dessa vez sobre a população de 
animais de estimação em todo o território nacional, informam que em 2018 foram 
contabilizados no país 139,3 milhões de animais de estimação. 

A população canina, de acordo com recente levantamento da Secretaria Municipal de 
Saúde, soma 1,8 milhão na capital paulista, 43% das residências na cidade possuem ao menos 
um animal de estimação; em 35,3% dos lares predominam os cães. 

A ciência comprova que o contato com os bichinhos ajuda a liberar os chamados 
"hormônios do bem", aumentando a produção de endorfina (considerada um analgésico 
natural) e serotonina (que atua no cérebro regulando humor, sono e apetite) e reduzindo as 
taxas de cortisol (relacionado ao estresse). O festival tem a finalidade de incentivar a adoção e 
criação responsável, educar a população sobre bons-tratos e novidades que envolvem a 
saúde, alimentação e dia-a-dia do animal doméstico, além de incentivar a pesquisa científica 
de instituições e órgãos parceiros. 
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