
PET FOOD

rolíferação de marcas,
seções maiores nos
supermercados, multi-
plicação de lojas espe-
cializadas. Os sinais do

bom momento vivido no Brasil pelos
alimentos para animais de estimação
são claros. Segundo dados oficiais,
0 faturamento desse setor quase
quintuplicou nos últimos quatro
anos, alcançando a cifra de 3,22
bilhões de dólares em 2008*. O
ganho de musculatura não se deve
somente a volume, mas também
a qualidade - ou a valor agrega-
do, no linguajar do marketing.
Com produtos mais sofisticados,
lançados em embalagens atraen-
tes e práticas, os fabricantes têm
conseguido cativar o consumidor e
ampliar margens.

É interessante o que sucede, por
exemplo, na cada vez mais forte
subcategoria de petiscos (snacks)
para cães e gatos. Trata-se de uma
seara dominada por itens acondicío-
nados em embalagens que, curio-
samente, poderiam ser - a bem da
verdade, muitas vezes são - consi-
deradas caras e inexeqüíveis para
os tira-gostos "de humanos". Duas
linhas de produtos lançadas no ano
passado, a Purina Dog Chow Biscuits de
1 quilo, da Nestlé. e a Whískas Tempta-
tions, da Mars Brasil, são representantes
modelares dessa situação.

"No segmento de snacks, em que a
compra se dá por impulso, a embalagem
tem papel ainda mais importante. Além
da boa conservação do alimento, a prati-
cidade e a inovação são bastante relevan-

tes", aponta a Nestlé para justifi-
car o esmero dispensado à apre-
sentação da familia de biscoitos
para cães Dog Chow Biscuits
com conteúdo de l quilo (pro-
fissionais da empresa cotizaram-
se para atender à reportagem
de EMBALAGEMARCA, pedindo
para o esforço ser creditado
"como pessoa jurídica"),

Apesar de a fabricante afir-
mar que suas embalagens de
pet food seguem "os mesmos
padrões rígidos de qualida-
de estabelecidos para aquelas
de alimentos para o consumo
humano", é difícil lembrar de
flexíveis tão ou mais capricha-
das em seu extenso portfólio.

A embalagem empregada para
a versão "tamanho-matilha"
dos biscoitos da Nestlé para
cães é uma bolsa plástica que
pára em pé nas gôndolas, dota-
da de alça para facilitar o manu-
seio e de selo auto-adesivo do
tipo abre-fecha, confeccionado
pela Indexflex - acessório uti-

lizado com certa parcimônia em flexíveis
de alimentos "de gente". A embalagem
também possui uma janela lateral trans-
parente para que o conteúdo possa ser
visualizado, "Quem adquire snacks para
seu animal de estimação gosta de ver o
produto na hora da compra", entende a
multinacional suíça.

Embora a Purina seja um guarda-
chuva global da Nestlé, a embalagem não
replica experiências internacionais da
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marca. O design estrutural foi concebido
pela empresa em parceria com a Inco-
plast, convertedora da bolsa. Já o projeto
gráfico é uma adaptação, feita pela Jota-
cê, de identidade visual criada por outra
agência, a B+G Designers. A Nestlé não
revela números, mas confirma que a
linha "tem apresentado boa performan-
ce de vendas1', ganhando proeminência
entre seus demais biscoitos caninos.

Por sua vez, a linha de snacks para
gatos Whiskas Temptations, lançada pela
Mars Brasil em meados de 2008, inovou
ao adotar como embalagem para pet food
a lata cartonada multifoliada, popular
entre salgadinhos de batata.

A fornecedora, inclusive, é a Sonoco
For-Plas, subsidiária brasileira da ame-
ricana Sonoco, referência na confecção
desse tipo de recipiente. A idéia é genui-
namente nacional. Em outros países, o
Whiskas Temptations é acondicionado
em bolsas plásticas. "O uso de latas
cartonadas multifoliadas para pet food é
uma tendência na Europa e nos Estados
Unidos e uma grande novidade no Bra-
sil", situa Maria Célia Sanchez Laserna,
gerente de vendas da Sonoco For-Plas.

Ruído atraente
Bianca Sabatino, gerente de marketing
de Whiskas, explica que a Mars Brasil
quis "fazer algo impactante para o con-
sumidor brasileiro". Ao se decidir pelo
conceito, a fabricante exigiu da Jeter
Design um projeto gráfico esmerado para
a embalagem.

No entender de Bianca, a latinha "é
inovadora e traz benefícios relevantes
de conservação do produto e de apro-
ximação afetiva com os felinos". "A
embalagem conserva o sabor, a crocân-
cia e o aroma. Quando é aberta, o aroma
'salta' para o consumidor", afirma a
executiva da Mars Brasil. "Ademais, o
barulhinho emitido ao agitar-se a latinha
atrai os gatinhos."

Assim como a Nestlé, a Mars Brasil
prefere não divulgar números sobre o

WHISKAS TEMPTATIONS

FABRICANTE: Mars Brasil

EMBALAGEM: Lata cartonada multifoliada

com capacidade para 80 gramas, dotada

de selo metálico de fácil abertura e de

sobretampa plástica para resselagem

desempenho de vendas do produto. Mas
afirma que ele "é um sucesso absoluto"
em São Paulo e na região Sul, onde
é por ora encontrado. Na Grande São
Paulo, diz a fabricante, o Temptations já
alcançou a liderança do mercado de sna-
cks para gatos. "Todos os contatos com
o nosso SAC foram para fazer elogios
ao produto ou para perguntar quando o
lançaremos em outras regiões", relata
Bianca. "O consumidor quer dar ao seu
bichano os mesmos benefícios de quali-
dade que recebe para si."

* Os números são da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Alimentos para
Animais de Estimação (Anfal Pet).
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