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Brasil lança jogos educativos para animais de estimação
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O Brasil é o segundo maior mercado mundial para a indústria voltada a animais de
estimação, atrás apenas dos Estados Unidos. Levantamento da Anfalpet (Associação
Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação) revela que, no ano
passado, esse segmento movimentou R$ 11 bilhões e que, atualmente, as famílias
paulistanas gastam uma fatia maior de seu orçamento familiar com rações (0,55%) do que
com feijão (0,39%), um exemplo de alimento básico.
O setor pet, além de itens alimentares e veterinários, engloba uma indústria consolidada e
cada vez mais ampla de produtos, serviços, acessórios e equipamentos de sofisticação
crescente.

Programação

De olho nesse mercado, e no crescimento do número de "creches" para cães e gatos, o
veterinário especializado em bem-estar animal Dalton Ishikawa lançou a "Pet Games", uma
linha de jogos educativos, que ele vem desenvolvendo há dois anos, destinada a animais de
estimação.

Interatividade
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Os brinquedos, confeccionados com materiais atóxicos, trabalham com o instinto básico de
buscar alimentos e, segundo Ishikawa, procuram fazer com que, ao mesmo tempo em que
brincam, eles desenvolvam atributos como coordenação motora, concentração, memória e
raciocínio.
Ele diz que, atualmente, os "Pet Games" são vendidos em 50 pontos selecionados e em
alguns sites de e-commerce, mas a meta é ampliar essa distribuição para cem endereços
ainda este ano, incluindo também Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
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8.354 pessoas curtiram Canal Terraviva.
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