


Animais em Condição de Vulnerabilidade 

Inteligência de Mercado 



Conceito

Animais em Condição de Vulnerabilidade são aqueles que vivem sob tutela das famílias classificadas abaixo da
faixa de pobreza*, ou que vivem nas ruas, porém que recebem cuidados de pessoas além daquelas que os tutelam.

* Famílias que vivem abaixo da linha da pobreza utilizada pelo IBGE e definida pelo Banco Mundial (Menos de meio salário mínimo por mês).

A pesquisa abordará a população de
Cães e Gatos que juntas somam

78,1 milhões de animais
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Animais em Condição de
Vulnerabilidade

Ao relacionarmos a população de ACV**
com a Pop. atual de Cães e Gatos no Brasil
em 2018, observamos que os ACV
correspondem a apenas 5% dessa
população.

Desse total Cães representam 69%,
enquanto os gatos correspondem a 31%.

* CV – Condição de Vulnerabilidade.

.** ACV – Animais em Condição de Vulnerabilidade.

3,9 Milhões

Pop. Cães e Gatos x Animais em CV*.

74,2 Milhões



Conceito

Animais abandonados são aqueles que vivem por um determinado tempo sem um proprietário ou tutor
definido. A maioria dos animais abandonados vivem sob tutela de Organizações não Governamentais (ONGS),
denominadas popularmente como de Proteção Animal, ou Protetores que assumem a responsabilidade de
manter esses animais e promover a adoção voluntária

370 ONGs e/ou associações
distribuídas nos 26 estados do
Brasil e no Distrito Federal

Estrutura das ONGs por porte 
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SETOR PET - Cenário BrasilAnimais Abandonados Acolhidos nas ONGs

O acolhimento máximo foi estimado de acordo com os critérios de classificação definidos pelo Instituto Pet Brasil,

com base nesses critérios e observando as características das ONGS, o Brasil possuí hoje 172.083 animais
abandonados sob a tutela das ONGS e grupos de Protetores.
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Dos ACV* apenas 4%

evoluem efetivamente para a

condição de abandono

completo e acabam por

serem acolhidos nas

entidades de “proteção”.

.*ACV – Animais em Condição de Vulnerabilidade.



Animais Abandonados x Pop. De Cães e Gatos

0,22%

99,8%

Animais Abandonados População de Cães e Gatos

0,22% da população de Cães que hoje é de 54,2

milhões e Gatos que hoje é de 23,9 milhões no
Brasil, irá evoluir efetivamente para a condição de
abandono.

NOTA: A OMS, segundo reportagens publicadas por alguns órgãos

de imprensa do Brasil, publicou que cerca de 30 milhões de animais

(cães e gatos) não foram vacinados no Brasil em 2015, esse dado

refletia a população de Pets abandonados que também seria de 30

milhões.
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