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A Perdigão anuncia na próxima quinta-feira sua entrada em uma nova área de negócios. 
Segundo o Valor apurou, a empresa criou a divisão Essential Pet Care para lançar a marca 
Balance, com cinco variações de ração para cães - de filhotes a adultos. Com a nova divisão, a 
Perdigão entra na disputa por um mercado que produziu 219.618 toneladas de ração só para 
cães em 2005, atrás apenas dos Estados Unidos. O total é 9,4% maior que o produzido no ano 
anterior. Em valores, o mercado de ração para cães movimentou R$ 626,2 milhões em 2005 - 
o que representou uma alta de 13,7% sobre 2004, segundo dados da Nielsen.   
 
Somado aos volumes de ração produzidos também para gatos e outros animais domésticos, 
este é um mercado que movimenta algo próximo a US$ 1 bilhão e desperta a cobiça de 
multinacionais e empresas brasileiras - como Nestlé, Masterfoods e Procter & Gamble, a 
brasileira Total Alimentos, de Minas Gerais e agora a Perdigão.   
 
Para José Maria Parra, presidente da Purina - divisão de ração animal da Nestlé - , a chegada 
da Perdigão torna mais acirrado o mercado, que atualmente possui mais de cem empresas no 
Brasil e 600 marcas. "Este é um mercado altamente competitivo e a Perdigão vai ser mais uma 
a disputar espaço", afirma Parra.   
 
Ele observa, no entanto, que a força da marca pode contribuir para que a empresa alcance 
uma posição de destaque. "A força da marca Nestlé também nos dá um destaque muito 
grande", diz. Segundo o executivo, boa parte das vendas de rações concentra-se em redes de 
hipermercados e supermercados, onde as empresas de alimentos - como é o caso da Nestlé e 
da Perdigão - já atuam. Além disso, ambas se beneficiam de uma estrutura logística já 
montada.   
 
A Nestlé estudava instalar uma nova fábrica de ração animal neste ano, voltada para os 
mercados interno e externo, mas decidiu congelar o projeto. "Ainda não temos uma decisão 
fechada sobre uma unidade nova", disse Parra. Em 2007, segundo ele, a empresa vai se 
concentrar no lançamento de linhas para cães e gatos.   
 
De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação 
(Anfal Pet), o mercado de ração animal tem como principal foco cães e gatos. A entidade 
estima que o Brasil tenha 21 milhões de cães e 9 milhões de gatos de companhia e que 60% 
desses animais consumam alimentação industrializada - o que representa um potencial de 
expansão para as indústrias.   
 
No ano passado, o setor produziu 1,68 milhão de toneladas de ração para diversos tipos de 
animais e obteve uma receita de US$ 2 bilhões, montante 6% superior ao registrado em 2005. 
A perspectiva para este ano é de que o setor cresça entre 5% e 6% em receita e 7% em 
volume, para 1,8 milhão de toneladas. "Este é um mercado maduro, cujo crescimento está 
muito vinculado à expansão da economia brasileira", diz Parra, que também preside a Anfal 
Pet.   
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