
ara uma loja que precisa comer
cializar diversos tipos de produ
tos, como os super e hipermerca
dos, concorrer com estabe
lecimentos especializados chega 
a ser covardia. Essa é uma reali
dade também no segmento de 

produtos para animais de estimação. As pet shops 
- especialistas no assunto - são as campeãs de ven
das. Os super e hipermercados ficam com uma fatia 
relativamente pequena de 28% sobre o volume de 
tudo o que é vendido para bichinhos de estimação, 

segundo a Nestlé com base em dados da Anfalpet 
- associação que reúne os fabricantes do seg
mento. Apesar da dificuldade, o supermerca-
dista não deve se acomodar com a situação. 
Cada cliente que muda de estabelecimento 

engorda a receita da loja. E, se o vare
jista souber atrair a atenção do 

consumidor, o lucro também sobe 
- e muito. Se você duvida, saiba 

que já há casos vitoriosos, 
como uma das unida-
des do Enxuto, que, 
em sua área de atua

ção, já supera as pet shops. 

Em lojas bem-sucedidas, a se
ção já extrapolou os alimentos, e 
o mix de snacks, acessórios e ou
tros mimos foi encorpado. A 
ideia é aproveitar a compra de 
rotina que caracteriza o setor e 
elevar a lucratividade aproxi-



mando-o mais do público. Apesar 
disso, as rações ainda ocupam um 
espaço importante no autosserviço. 
Dados da Nielsen apontam que en
tre janeiro e julho deste ano o con
sumo de alimentos para cães au
mentou 2,4% no canal em relação a 
igual período de 2009. O percentual 
é pequeno, mas representa uma recuperação em re
lação à queda de 5,1% registrada no ano passado. Já 
a ração para gatos subiu 13,2% no primeiro semes
tre, contra ligeira alta de 1% em 2009. 

Os resultados do ano passado foram influencia
dos pela queda de 2 pontos percentuais na participa
ção do autosserviço no segmento de cães e de 1 ponto 
percentual no de gatos. Num período em que a crise 
afetou a disposição de consumir, as pet shops avança
ram sobre os super e hipermercados por oferecerem 
produtos a preços mais competitivos, estarem próxi
mas do cliente e terem mix diferenciado. Há fabri-

cantes que só trabalham com lojas 
especializadas, além de linhas su
per premium vendidas exclusiva
mente nesse canal. 

Por outro lado, um novo com
portamento dos donos de animais 
tem provocado um ritmo menor 
de crescimento de alimentos para 
cães e favorecido as vendas dos 
produtos destinados aos felinos 
(veja gráfico nesta página). "Nos 
grandes centros urbanos, onde se 



concentra o consumo de rações, as 
pessoas estão preferindo cachor
ros de pequeno porte ou gatos em 
função da falta de espaço", explica 
Alikan Silveira, gerente de vendas 
da Brazilian Pet Foods, dona das 
marcas Foster, Dog Show e Gatto. 
"Convém lembrar que os cães me
nores comem menos, o que dimi
nui a quantidade de alimentos 
comprada. Em contrapartida, 
como o gasto é menor, os consu
midores começam a migrar para 
rações mais sofisticadas. Também 
sobra mais dinheiro para mimos, 
como ossinhos", completa. 

Tudo isso abre espaço para os 
supermercados trabalharem me
lhor a seção de produtos para bi
chinhos de estimação. 

A CONCORRÊNCIA 
0 que as pet shops têm de melhor 

Descobrir por que as pet shops 
reinam no mercado passa por en
tender a relação das pessoas com 
seu animal. Hoje os bichinhos de 
estimação suprem, em muitos ca
sos, a ausência de filhos. "São ti-



dos como membros da família e, 
como tal, há um esforço muito 
grande em proporcionar alegria a 
eles", explica Paulo Vianna, con
sultor da Palmapet, consultoria 
especializada no segmento. A l i -
kan Silveira, da Brazilian Pet Foo
ds, acrescenta que existe uma ten-

O C A R R I N H O D E C O M P R A S 

59% dos lares que adquirem ração 
compram também areia para gatos, 

inseticidas, sabão e shampoo 

dência de 'humanização' dos animais. Segundo ele, 
as pessoas desejam demonstrar carinho inclusive na 
hora de servir o alimento para o cão ou o gato. "Elas 
querem sentir prazer igual ao de preparar uma pa
pinha para o bebê", diz o gerente. 

É justamente por transmitirem preocupação com 
o bem-estar do animal que as pet shops vendem 
mais. Segundo a fabricante Nestlé Purina, essa sen
sação chega ao consumidor graças ao atendimento 
diferenciado. Há presença de balconistas especiali
zados que ajudam na decisão de compras e tiram 
dúvidas sobre o alimento ideal. É ainda o lugar onde 
o cachorro ou gato podem acompanhar o dono nas 
compras e ficar para o banho e a tosa e onde há uma 
variedade de acessórios, produtos de higiene e tudo 
o que for preciso para o conforto do bichinho. 

Também existem vantagens operacionais entre 
as lojas especializadas. Em função da menor com
plexidade, a introdução de novos produtos e as de
cisões gerenciais, por exemplo, são mais rápidas. 
Para os fornecedores, o canal é interessante pelo 
custo menor de negociação, como lembra o consul
tor Paulo Vianna. Ele explica que essas lojas não 
cobram verbas por espaços extras ou para colocar 
consultores fazendo abordagens. 

OS SUPERMERCADOS 
Mudar para vender mais 

Nos supermercados, uma das dificuldades para con
correr com as pet shops reside no próprio conceito 
do negócio - o autoatendimento. Ou seja, o produto 
precisa se vender sozinho. Uma das soluções é tor
nar as gôndolas mais 'vendedoras', permitindo o 
acesso do cliente a informações - algo já feito com 
sucesso na seção de vinhos de muitas lojas do setor. 

Para isso, Daniella Burattini, gerente de trade 



marketing e desenvolvimento da 
Supra - dona de marcas como 
Bravo e Leroy sugere ao varejis
ta espalhar pela seção dicas sobre 
as rações mais indicadas para cada 
tipo de animal e de como cuidar 
deles. É possível utilizar materiais 
como cartazes e testeiras. Segundo 
ela, a própria indústria pode en
viar essas informações. "É possí
vel, por exemplo, falar da impor
tância de o cão exercer atividade 
física e de passear com ele para ali
viar o stress", exemplifica. 

A executiva também defende 
que a área de pet seja vista como 
um setor com vida própria e não 
como pedaço do bazar. "O super-
mercadista deve identificar os 
segmentos que geram tráfego e os 
que elevam a lucratividade e defi
nir exposições condizentes com 
esses papéis", aponta Daniella. 

Essa análise inclui ainda uma 
melhor definição do sortimento 

- outro aspecto no qual as pet shops de rua saem na 
frente. Fernando Rodrigues, gerente de trade mar
keting Mars, dona de Pedigree e Whiskas, diz que é 
importante trabalhar com marcas de alimentos co
nhecidas do público - e de maior giro. Dentro de
las, é recomendado balancear versões mantendo 
opções diferentes de tamanho, sabor e posiciona
mento - premium, intermediária, preço baixo. 

Outra mudança do mix em muitas lojas tem 
sido no segmento de acessórios e produtos para hi
giene, que ganharam mais espaço. Além de as ven
das estarem em ascensão, o lucro proporcionado ao 
supermercado é maior (veja quadro na p.56). 

Por fim, um ponto importante para enfrentar as 
pet shops são os serviços. A lei determina que esses • 



estabelecimentos tenham um ve
terinário responsável, o que já fa
cilita o esclarecimento de dúvidas 
sobre produtos. Essas lojas tam
bém oferecem entrega em domicí
lio, banho e tosa, o que faz os 
clientes visitarem-nas com fre
quência. "Este último é um serviço 
que supermercados com estacio
namento amplo podem implantar, 
como fizeram com postos de gaso
lina", diz Vianna, da Palmapet. 
Outro ponto é melhorar as áreas 
onde os animais ficam enquanto 
os donos compram. Hoje os cães 
ficam amarrados, o que causa re
ceio nos proprietários. Para o con
sultor, o ideal é ter grades tranca
das para aumentar a segurança. 

Criar formas de competir com as pet shops é traba
lho árduo, mas compensador. Que o diga a rede 
Enxuto, cinco lojas no interior paulista. Segundo 
fornecedores, a matriz, em Campinas, vende mais 
que as pet shops da região. Neste ano, as vendas 
cresceram 12% em relação a 2009. "Um dos nossos 
diferenciais é o parcelamento em 12 vezes no car
tão Enxuto. Vale para qualquer compra acima de 
R$ 150, mas estimula a compra da seção de pet", 
explica Sônia Souza, gerente operacional de maga
zine. Com 4.900 m 2 , a loja de Campinas destina 115 
m2 à seção. O espaço equivale a quatro corredores 
- há ainda um paredão no comprimento de dois 
corredores. Nas demais filiais, a seção toma no má
ximo dois corredores. Ainda na matriz, o mix 
abrange 547 SKUs, sendo 372 destinados aos ali
mentos, 128 aos acessórios e 47 a higiene e limpeza. 

Para atrair donos de animais, o Enxuto aposta 
em promoções e atividades. Quem compra na se
ção concorre a TVs e bicicletas. Ocorrem ainda pa
lestras com veterinários sobre cuidados com gatos 
e cachorros. Sucesso também é o Agility, um con
curso de adestramento de cães realizado perto do 
Dia das Crianças e das férias. E, se você pensa que 
a rede já está satisfeita, engana-se. "Estamos estu
dando um convênio para banho e tosa, além de 
passar a ter veterinário de plantão." 

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, São Paulo, ano 41, n. 11, p. 54-62, nov. 2010.




