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Os desdobramentos da compra das operações de nutrição animal da Cargill, concluída em 
maio, devem levar o grupo francês Evialis a ampliar sua participação no segmento de 
alimentação para animais domésticos. Com 3% de seu faturamento concentrado nessa fatia do 
mercado, a Evialis pode elevar esse percentual para até 10%, diz o diretor-presidente da 
companhia, Nilton Ribera Perez. 
 
Isso ocorrerá porque a distribuição dos produtos da linha de pequenos animais passará a ser 
feita também na rede de distribuição que pertencia à Cargill, a maior que está sob o guarda-
chuva da empresa. "O plano é de aumento de 50% nesse segmento, mas, a depender de 
quantos distribuidores serão incluídos, a receita pode duplicar ou até triplicar", afirma o 
executivo.   
 
A antiga rede da Cargill tem cerca de 300 distribuidores as outras redes, Socil e Zoofort 
(especializada em confinamento), têm, respectivamente, 100 e 20 pontos de venda. Não é 
possível comparar as vendas da Evialis neste ano com as de 2007, já que a empresa cresceu 
muito depois da aquisição, diz Perez. Ele projeta receita total no Brasil entre R$ 450 milhões e 
R$ 500 milhões até dezembro.   
 
Toda a linha de nutrição para pequenos animais, antes identificada com a marca Socil, passará 
a ter a marca Evialis. A guinada, que inclui não apenas mudança de roupagem dos produtos, 
mas também de composição nutricional, chegará ao mercado efetivamente em outubro um 
pré-lançamento foi feito neste mês.   
 
O mercado de alimentação para animais de companhia faturou US$ 3 bilhões em 2007. Para 
este ano, a projeção é de crescimento de 11%, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes 
de Alimentos para Animais de Estimação (Anfal Pet).   
 
A distribuição na rede que pertencia à Cargill fará com que os distribuidores passem a 
comercializar produtos para pequenos animais. A Cargill atuava com a marca Purina, licenciada 
para a comercialização de produtos para outros segmentos, como bovinos, suínos e aves.   
 
A Purina tornou-se unidade de negócios da Cargill em 2001, quando foi formada a Cargill 
Nutrição Animal. O nome fantasia continuou sendo Purina, mas a marca foi licenciada pela 
Nestlé, que comprou parte da divisão de animais domésticos da Purina e que detém a 
exclusividade de uso da marca para produtos para animais de estimação.   
 
Perez afirma que, mesmo com a crise financeira, os planos de investimento da Evialis estão 
mantidos. "Os preços das matérias-primas devem continuar em alta, mas a demanda 
crescente permite repasses de preços", diz. A empresa pretende investir R$ 42 milhões nos 
próximos anos para ajustar a produção de suas fábricas e para o lançamento de novos 
produtos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B11. 


