
Conveniência
dita tendências

Sofisticação do consumidor se estende ao tratamento
de seus animais de estimação, levando atributos como praticidade e

diversificação aos produtos e embalagens da categoria

O
consumo de refeições individuais
porcionadas é uma nova tendência.
Nada muito novo, dirão. Mas, a coi-
sa muda de figura quando falamos,

não do consumo humano, mas, de cães e gatos.
A sofisticação do consumidor traz em sua estei-
ra a mesma referência na busca por praticidade,
conveniência e qualidade ao tratar de seus ani-
mais de estimação preferidos.

A revista embanews entrevistou John
Ament, diretor da categoria de pet food da Mars,
dona de marcas líderes como Pedigree, para cães;
Whiskas, para gatos, entre outras. Ele nos falou
sobre as peculiaridades que movem o mercado,
que cresce seguidamente; basta olhar para os es-
paços dedicados ao pet food nos supermercados.

A Mars dá continuidade ao processo de conso-
lidação em torno de sua identidade, anteriormen-
te reconhecida por Masterfoods, unificando as di-
versas marcas nas áreas de chocolate, food e pet
food. Centenária, sediada nos EUA, a Mars é
uma empresa privada familiar, presente em várias
regiões do mundo e detentora de um port-
fólio variado, que abrange marcas globais e
nacionais como M&M's, Twix, Uncle
Ben's, Ráris, de alimentos naturais; Castella-
ri, de chás, além das marcas de pet food.

No Brasil, o grupo está fazendo novos
investimentos na produção. No ano passa-
do, inaugurou uma fábrica de pet food em
Recife (PE), e transferiu a estrutura ante-
riormente existente naquela cidade, dedi-
cada à produção de chocolates, para São
Paulo, onde está sua fábrica principal no
Brasil, localizada em Mogi Mirim, na qual
são produzidas as linhas de alimentos se-
cos, alimentos úmidos, biscoitos e snacks.

John Ament atua há 16 anos no grupo
Mars, na categoria de pet food, na qual
iniciou pelo marketing. Neste período,
trabalhou em São Paulo, no Sul do País,
e depois, na Argentina, onde permaneceu
por quatro anos, como responsável pela
área de pet food no Cone Sul. Em 2002,
retornou ao Brasil e em setembro de

2005, assumiu a posição de diretor de marke-
ting para pet food e food. Este ano, Ament
deixa a categoria de pet food e enfrenta novos
desafios nas categorias de chocolate e food,
passando a responder pelo marketing, manu-
fatura, pesquisa e desenvolvimento.

Embanews: Como evolui o mercado
de pet food no Brasil?

John Ament: Estimamos que existam hoje cer-
ca de 35 milhões de cães e 12 milhões de gatos
no país. Acreditamos que em 2006, pela pri-
meira vez em muitos anos, houve uma leve que-
da nas vendas de pet food, mas em 2007, a pro-
jeção é de que a categoria tenha voltado a cres-
cer, ainda que pouco. A expectativa é que o vo-
lume de produção ou de venda tenha crescido
até 5%. Em valor, talvez o índice seja um pou-
co maior, porque houve um reajuste de preços
na categoria, devido ao aumento na matéria-

prima, principalmente o milho. As razoes da
queda em 2006, detectadas por pesquisas da
ACNielsen e do Ibope, foram atribuídas princi-
palmente ao aumento do crédito ao consumi-
dor para bens de consumo duráveis, com conse-
qüente aumento do endividamento do consu-
midor e redução na compra de bens imediatos.

Ao longo da história da categoria no Brasil,
notamos que as recessões não são um grande
problema para o setor, apenas reduzem suas taxas
de crescimento. À medida que as pessoas, em um
período de bonança, migram para a categoria e a
experimentam, é difícil que deixem o novo
hábito para trás, porque o pet food traz benefí-
cios econômicos e de saúde para o animal, além
de conveniência e praticidade para a pessoa, que
justificam o uso. Em um período de recessão, o
consumo é reduzido, as pessoas misturam o pet
food com comida caseira, por exemplo, ou en-
tão, migram para produtos mais baratos.

É o que também explica o rápido crescimento
do consumo na região Nordeste do país, onde a
Mars inaugurou uma nova fábrica de pet food.

Embanews: Existe algum tipo de relação
entre o modo de vida atual da população
e o crescimento desse mercado?

John Ament: Atualmente observamos duas
tendências. Uma delas é o movimento urbano,
a migração de pessoas da zona rural para a zona
urbana, fato que influencia mais no tipo do que
no número de animais. O que muda é a forma
de alimentar os animais. Nas cidades, é mais di-
fícil alimentá-los com comida caseira e, mais fá-

cil, entrar com o alimento balanceado. A
outra dinâmica é o tamanho do animal,
pois cães de grande porte são mais comuns
em casas e áreas rurais e os de pequeno
porte, em áreas urbanas. Há também uma
tendência para gatos serem cuidados como
animais de estimação em áreas urbanas.
Nas áreas rurais, os gatos são animais da
casa, mas vivem soltos. Com o crescimen-
to das populações urbanas, o número de
cães de pequeno porte tende a aumentar.
Como alimentar cães de menor porte é
mais barato, torna-se possível oferecer um
produto mais sofisticado, levando a uma
evolução da categoria nesse sentido.

Embanews: Quais são as perspectivas do
mercado para os próximos anos?

John Ament: Se tomarmos o número de
cães e gatos do país e compará-lo ao volu-
me em toneladas de pet food vendido no
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Brasil, a conta revela que apenas entre 40% e
50% do total de produto que poderia ser con-
sumido no país está sendo efetivamente consu-
mido. A outra parte é alimento caseiro ou sobra
de comida. Ou seja, a categoria reserva bastante
espaço para crescer ainda.

Embanews: Há diferenças em relação ao
mercado de outros países?

John Ament: Há poucos exemplos de países
em que o consumo é de 100% de alimento
balanceado. A Inglaterra está próxima disso,
com 95% a 98%, mas o índice no restante
dos países fica abaixo disso. Mesmo na Euro-
pa, na Holanda, está em torno de 50%. Nos
Estados Unidos, atinge cerca de 80%. Existe
sempre uma parcela da população que oferece
alimento balanceado ao seu animal, mas gosta
também de misturar um alimento caseiro ou
de cozinhar para o cão como uma forma de
demonstração de afeto, e existe ainda uma
parcela que se mantém resistente ao alimento
balanceado. Mas, acreditamos que no Brasil é
possível elevar a participação do alimento ba-
lanceado para próximo de 70%.

Embanews: Existe algum tipo de
peculiaridade nesse mercado comparado
a outros bens de consumo?

John Ament: Eu vejo o pet food como um bem
de consumo, como em outras categorias, porém,
não é um produto que tenha a característica da
compra por impulso, como o chocolate, por
exemplo. O pet food tem uma dinâmica de com-
pra um pouco mais planejada; por outro lado, é
uma categoria em que o consumidor expe-
rimenta bastante. Ele tende a escolher dois ou
mais produtos na gama de marcas em que ele
confia, e tende a migrar de uma para outra, mos-
trando uma fidelidade relativamente flexível.

Outra característica é a variação gigantesca
de preços praticada, diferentemente de outras
categorias. Se tomarmos por base a média de
preços do mercado, verificamos que entre
60% a 70% do volume de pet food vendido
no país tem um preço cerca de 20% abaixo da
média ou menos ainda. Isso é equilibrado por
cerca de 30% do volume total vendido por
preços em torno de 200% a 300% acima da
média. Ou seja, é um segmento muito polari-
zado, com muitos produtos baratos e uma pe-
quena gama com preços mais elevados.

Ê também uma categoria que infelizmente
sofre muito com a sonegação e recebe uma car-
ga de quase 50% de impostos acumulados na
cadeia de produção, sendo além disso muito

pouco fiscalizada, pois não tem grande relevân-
cia para a Receita Federal. Existem alguns gran-
des fabricantes que pagam seus impostos, mas
grande parte sonega. Há hoje no Brasil mais de
130 fabricantes de pet food, seis deles produ-
zem em torno de 60% do mercado.

Embanews: Como se caracteriza o
desenvolvimento de embalagens dentro
da empresa?

John Ament: Temos uma estrutura global para
embalagem. A Mars trabalha a categoria de pet
food desde a década de 30, e desenvolveu dife-
rentes fornecedores para cada categoria e tipo
de produto. Temos duas equipes dentro da em-
presa que trabalham com embalagem: uma para

pesquisa e desenvolvimento, e outra, na área de
compras, dedicada especificamente à compra de
material de embalagem. Ambas desenvolvem
um trabalho conjunto, e por sua vez atuam em
parceria com os fornecedores de embalagem.

Embanews: Quais são os tipos de embalagem
mais utilizados na categoria pet food da Mars?

John Ament: A variedade de embalagens utili-
zadas é ampla. No Brasil, empregamos em alta
escala o plástico flexível, basicamente, estruturas
laminadas de polietileno com poliéster e BOPP,
para as quais temos uma rede de fornecedores
locais. Em alguns casos, como os stund up pou-
ches para alimentos úmidos da marca Whiskas,
as embalagens são importadas. Migramos uma

linha de biscoitos do cartucho impresso para
pouches plásticos, principalmente devido à pro-
teção que estes oferecem ao produto contra a
oxidação, umidade e infestação. Para o consu-
midor, há ainda outros benefícios, como a pos-
sibilidade de fechar novamente a embalagem,
pois agregamos um zíper ao pouch, sendo inte-
ressante para produtos de consumo gradativo,
como no caso de snacks, conservando-os me-
lhor e estendendo o shelf-life. Uma tendência
que vem crescendo são os pouches que acondi-
cionam refeições únicas, eliminando o inconve-
niente de ter que guardar novamente o produto.

Em latas, temos alimentos para cães e gatos,
mas o próprio fato do cão comer muito mais
que o gato, torna o envase em latas mais caro.
No caso do gato, como a quantidade que ele in-
gere é menor, e o alimento é mais úmido, o uso
da lata se torna competitivo, gerando um volu-
me maior de enlatados para gatos.

Embanews: Como vê a crescente
diversificação de produtos na categoria?

John Ament: Vejo aspectos positivos e negati-
vos na diversificação. O positivo mostra que a
categoria está mais madura, e portanto, mais so-
fisticada. O consumidor começa a diferenciar o
tipo de produto pelo benefício funcional, pelo
uso de ingredientes naturais, evoluindo até a
segmentação por raça, tamanho, idade, estilo de
vida do cão. Isso acontece à medida que o con-
sumidor se sofistica. O aspecto negativo é a ex-
cessiva complexidade da categoria, levando, às
vezes, o consumidor a ficar confuso pela quan-
tidade de propostas que ele encontra na gôndo-
la. Eu acredito que hoje parte do trabalho das
empresas e das lojas é gerenciar e filtrar essa
complexidade, para oferecer um bom mix de
produtos, com um portfolio completo, mas sem
complicar muito a vida do consumidor.

Embanews: Quanto a empresa investe
atualmente em embalagem?

John Ament: Investimos na categoria de emba-
lagem de pet food algo em torno de R$ 50 mi-
lhões/ano, dos quais 80% em embalagem pri-
mária e 20% em embalagem secundária. Cerca
de 60% do total é canalizado para o flexível e o
restante, dividido para a lata, pouch, embala-
gem secundária, etc. A Mars é, sem dúvida, a
empresa da categoria que mais investe em mar-
keting no Brasil. Nossa empresa acredita parti-
cularmente em mídia, comunicação e divulga-
ção para o consumidor.
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