
Eu sou a Cris Berger, 
jornalista, fotógrafa, 
escritora e  
mãe da Ella. 
 
Tenho 40 livros  
e mais de 200 
reportagens 
publicadas.  
Sou colunista  
do Estadão e da  
revista Estilo Zaffari. 



Quando me dei conta 
que meu trabalho é 
indicar aos meus 
leitores onde ir, o 
que comer, o que 
beber, onde dormir, 
o que comprar e que 
roteiro escolher...  



Pensei: 
por que não 
fazer tudo isso 
com um pet!? 



Portanto, em 2015, 
resolvi juntar minha 
expertise de jornalista 
com a vontade de 
estar o tempo todo 
com meus filhos 
peludos e …. 



criei o 



Afinal, cachorros têm 
apenas um defeito: 
vivem pouco.  
Então, vamos passar 
a maior parte do 
tempo ao lado deles. 



lançamos 

2 ANOS 
nos primeiros 

3 LIVROS 
impressos 

vendemos 

4.500 exemplares 

OS 3 TÍTULOS 
ESGOTARAM 



O site ganhou um 
BUSCADOR para ajudar 
as pessoas a acharem 
seu local pet friendly 
ideal. E lançamos um 
App. 

Também investimos  
no digital.  



15 mil 
acessos 
por mês, o site tem 

as visualizações  
em páginas únicas 
somam 

40 mil 
E estamos na 1ª página 

do Google pela 
busca orgânica  



Em 2018, fomos 
convidadas a levar 
nosso QG pet friendly 
para um dos 
coworkings e 
escritórios mais 
importantes do 
mundo, o Spaces. 
 
Aqui é nossa segunda 
casa, que chamamos 
de Meca.  



Em 2020, fomos 
convidados  a assinar a 
coluna pet do Estadão. Ela 
é semanal, publicada no 
impresso e on-line. Por 
mês, são 47 milhões de 
acessos ao site. No 
impresso, a estimativa é de 
impactar 77 mil leitores. 



Criamos o primeiro 
prêmio pet friendly do 

Brasil, que já está na 
terceira edição e 

impactou meio milhão 
de pet lovers. 



Foi, então, que 
entendemos que os  
pais de pets estavam  
um pouco confusos  
sobre como conduzir  
seus filhos.  

Por outro lado, os 
estabelecimentos não 
sabiam exatamente  
como recebê-los. 

Era hora de compartilhar 
meus 7 anos de vida com 
a Ella, onde visitamos 
mais de 500 locais pet 
friendly.  



A Universidade 
Pet Friendly foi 

criada para 
assessorar o 
universo pet 

friendly. 



Fomos contratadas 
pela Mars Petcare 
para assessorar o 
Better Cities for Pets 
no Brasil. 



E pelo Sebrae Ceará, 
o projeto Fortaleza 
Pet Friendly com 
uma série de 4 
webinars. 





Diquinhas de 
cãovivências  
são fundamentais 
para que haja 
harmonia entre:  

● humanos e pets 
● humanos com e 

sem pets  
● entre os pets.  





Emprestamos nosso 
conteúdo para as 
marcas ficarem mais 
próximas de quem  
leva os pets a sério. 
Trata como filho. 



Algumas marcas que já trabalharam  
e ainda trabalham com o Guia Pet Friendly 



No final das contas, 
o que queremos?  

Conquistar o mundo.  

É, incentivar as 
pessoas a viverem 
com seus pets.  

E batalhar por mais 
espaços para eles. 



Como faremos isso?  

Com o Guia Pet 
Friendly, vamos 
mostrar onde nossos 
pets são aceitos. E com 
a Universidade Pet 
Friendly, ensinar como 
levá-los e recebê-los. 



O que nós 
representamos 
para os pets 
lovers, pais  
de pets, essa 
comunidade 
linda que vê e 
trata os pets 
como parte  
da família? 



Ah! Tanta coisa! 

Inspiração, um 
modelo a ser seguido, 
porto seguro, pois 
não sentem-se só. 

Informações sobre 
como cuidar dos pets 
e saber onde ir e ter 
boas experiências. 



Somos MULTIplataforma. 

Site 

Instagram Newsletter 

E-books 

Livros impressos 
Coluna 

Estadão Premiação 



Queremos estar  
em todos os canais, 
dos tradicionais  
aos vanguardistas,  
no off e no on. 

Somos multi.  



Nosso Instagram bateu 
61 mil seguidores. 

Por lá, damos dicas 
pet friendly, falamos  
dos nossos trabalhos, 
fazemos publis, 
promos e votações. 





Nossa Newsletter tem  
10 mil assinantes  

orgânicos que recebem 
news semanais.  



Pelas Lives  
entrevistamos 
pessoas relevantes  
e superinteressantes 
do mundo pet.  



Em 2022, queremos 
estrear um podcast 
e série de vídeos 
para o YouTube. 





Somos 
embaixadoras do 
Nexgard e 
Frontline  



O NexGard e Frontline 
estão nas home do 
Guia Pet Friendly e 
das Universidades Pet 
Friendly: Pais de Pets 
e Estabelecimentos.   



Tem seção exclusiva 
onde são publicados os 
Roteiros 
Frontline&Nexgard. 



Nos Roteiros  
Frontline&Nexgard 
damos dicas  
pet friendly e de 
saúde, como viver 
com os pets, filtros, 
histórias e 
novidades. 



A Carteirinha mais 
desejada!  



Por ano, 
publicamos  
dois e-books  e 
duas edições do 
prêmio Melhor  
Pet Friendly.  



E produzimos uma  
cerimônia on-line de entrega dos prêmios. 



Campanhas no Instagram para a Nexgard e Frontline 



Campanhas no Instagram para a Nexgard e Frontline 



Cris, hoje é dia de 
tomar @nexgardbrasil 

né?! 😎😎  É, Ellinha! 
Obrigada por me 

lembrar ❤ 

Conteúdo criado para o 
NexGard 



Uma das melhores partes de uma viagem é planejar! Quando a 
gente organiza um programa legal, já começa a imaginar como vai 
ser e curtir, né?😎😎  

😎😎  Sabe o que também é bacana? Cuidar para que tudo saia bem! 
😎😎  Então, aqui vai uma diquinha para que os futuros passeios a 
locais pet friendly sejam ainda mais incríveis: mantenha a proteção 
contra pulgas e carrapatos em dia. 😎😎  

Temos que cumprir direitinho o ritual de medicar os fofuchos para 
que eles não peguem doenças, ok? 😎😎  Assim que a vacina chegar e 
a quarentena passar, poderemos colocar os planos em ação.😎😎  

😎😎 Mesmo que em um mês a gente passeie menos do que no outro, 
a  aplicação do @frontline.brasil e @nexgardbrasil tem que 
acontecer a cada 30 dias. 😎😎  

😎😎  Lembrando que o Frontline Plus, além de proteger contra 
pulgas e  carrapatos, também trata o ambiente que o pet vive 
eliminando os ovos e larvas.😎😎  

❤Projeto "Pets Everywhere" ATIVAR (pets em todos os lugares)! A 
Ella está comigo S E M P R E. Vocês também são apaixonados pelos 
filhos peludos e não desgrudam deles?😎😎  

Conteúdo criado para o Frontline 



Vocês sabiam que existem GATOS 😎😎  Nutellas e Roots 
assim como CÃES? Os Nutellas são gatos que não saem de 
casa e não moram com outros cães. 😎😎  

Já os Roots, apesar de não darem passeios na rua, 
convivem com cachorros 😎😎  que curtem a vida adoidado. 
Para eles, é necessário a aplicação do Frontline Plus.😎😎 Os 
quietinhos ficam com o Topspot.😎😎  

Outra dica de extrema utilidade é informar que mesmo os 
gatinhos Nutellas devem usar antipulgas mensalmente. 😎😎  

O motivo? Pulgas e carrapatos podem ser levados para 
casa na roupa, calçado e corpo dos humanos. 😎😎  Sim, 
PASMEM!😎😎  E se tiver cães na casa, a probabilidade 
aumenta ainda mais. 

Portanto, anotem aí: para gatos Roots e Nutellas, o uso do 
antipulgas todo mês é fundamental.😎😎  @frontline.brasil 

Conteúdo criado para o Frontline 



Dia de tomar antipulgas aqui em 
casa tem clima de festa! 😎😎   

É que o NexGard é gostoso como 
um petisquinho.😎😎  

E mata todas as pulgas e 
carrapatos! 😎😎 ✔ 

😎😎 Para a Ella, é como se fosse 
dia de "almoçar fora", até rola 
um PRODUÇÃO!😎😎  

Conteúdo criado para o NexGard 



Cris Berger 
CEO do Guia e da Universidade Pet Friendly 

Telefone/whats: 11 96909-0740 
E-mail: crisberger@guiapetfriendly.com.br 
Instagram: @guiapetfriendlydecrisberger 

Site: guiapetfriendly.com.br 

mailto:crisberger@guiapetfriendly.com.br
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