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Os números do setor pet surpreendem. Resta
saber até quando esse crescimento se manterá
em uma curva tão ascendente. Dados da Anfal
Pet (Associação Nacional dos Fabricantes de Ali-
mentos para Animais de Estimação), indicam que
no período de 1995 a 2002 o consumo de ali-
mentos industrializados para pequenos animais
cresceu 400%. Em 2004, a associação estimou

que a indústria do Pet Food, que responde por
48% do mercado pet, faturou 20,41% e produ-
ziu 10,48% mais que no ano de 2003.

Isso significa que foram produzidas no ano pas-
sado 1,430 milhão de toneladas de alimentos
para cães e gatos, totalizando um faturamento
de US$ 1,444 bilhão. A região Sudeste é a
maior responsável por esse resultado, res-

pondendo por 74,2% do mer-
cado, seguida pela Sul
(1 1,77%), Nordeste (7,14%),
Centro-Oeste (5,46%), e Norte (1,43%).
Se envolvermos todos os segmentos do
mercado pet, temos um crescimento mé-
dio de 20% ao ano. Só em assessórios e
produtos de higiene o setor faturou
R$ 150 milhões em 2004, segundo a
Anfal Pet.

Estudo da ACNielsen, de outubro de
2004, estima que existam 22 mil pet
shops no Brasil, das quais 4.700 estão
nas regiões da Grande São Paulo (3500),
e Grande Rio de Janeiro (1100), e 6100
supermercados que comercializam esses
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produtos. No entanto, a preferência de 64% dos
consumidores é realizar a compra em lojas es-
pecializadas. O Sebrae revela que esses estabe-
lecimentos são responsáveis por 41% das ven-
das de ração no País, enquanto as lojas de agro-
pecuária participam com 23% e os supermerca-
dos com 26%. O restante (10%), tem outras fon-
tes de distribuição.

Segundo a ACNielsen, existem 366 domicílios
com animais para cada loja no Rio de Janeiro.
Em São Paulo, o número é de 314 domicílios
para cada estabelecimento.

O Sebrae estima que as lojas especializadas
movimentaram mais de R$ 5 bilhões em todo o
País em 2004, 20% mais que em 2003. A AC-
Nielsen identificou mais de 40 marcas de alimen-
tos para cães e cerca de 25 para gatos que, jun-
tos, completam um grupo de 3 mil itens di-
ferentes. Nas pet shops existem cerca
105 itens de 18 marcas, nas lojas em
clínicas a média é de 110 itens de
1 6 marcas.

Mas o destaque da ACNielsen é o
pequeno varejo de auto-serviço. Lojas
com até 4 check outs foram as únicas, den-
tro do varejo alimentar, que conseguirem au-
mentar a participação na venda de alimen-
tos pet. Em novembro de 2002 eles vendiam
21,5% de volume do mercado; já em junho/

julho de 2004 vendiam
27,4%.

O que mais surpreende
nesse setor é o quanto ainda
pode crescer. Estudo do Se-
brae revelou que o Brasil tem
a segunda maior população
de animais domésticos do
mundo. Em 2003, o País ti-
nha 27 milhões de cães e 11
milhões de gatos, 40% des-
ses animais consumiam pet
food. Em 2004, o número de
cães subiu para 28 milhões,
12 milhões de gatos, mais os
4 milhões de outros pets, sen-
do que apenas 37% desses
animais se alimentam com
rações industrializadas. A es-
timativa da Anfal Pet é que só

cães e gatos têm potencial para consumir 3,45
milhões de toneladas por ano e gerar faturamento
de quase US$ 3 bilhões.
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será possível se os impostos baixarem".
Anfal Pet, outra é baixar os preços, e isso só

é aumentar a renda, o que não compete a
tos industrializados para seus animais. Uma

duas maneiras de fazer o consumidor
das classes mais baixas comprar a imen-

classes A e B, José Edson analisa: "Há
consumidores de ração está nas

a cesta básica.
Como a maior parte dos cães

guem a alíquota determinada para
ropa, onde alimentos para animais se-

[ Impostos ]
Para o diretor-executivo da Anfal Pet, José

Edson, os impostos são os grandes freios no
crescimento do setor. Representante das indús-
trias, a associação tem grandes reclamações da
alta carga tributária atribuída aos produtos pet,
considerados supérfluos. No total, os alimentos
para os animais são taxados com 49,9% de im-
postos.

A Anfal Pet almeja que a carga desses ali-
mentos se igualem aos insumos agropecuários,
15,25%, e à cesta básica, 7%, e se equiparem
ao Primeiro Mundo, como Estados Unidos e Eu-
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