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Redibra aposta na criação de novos nichos
Pioneira no País, a empresa amplia o foco para reduzir a dependência do público infantil

mercado

O negócio da petmania
As rações concentram 65% do varejo especializado, mas os acessórios e serviços  
têm cada vez mais peso na hora de mimar os 98 milhões de cães e gatos do País

Por José Gabriel Navarro jnavarro@grupomm.com.br

Eles não querem só comida. Eles querem 
comida, diversão, acessórios da moda, 

máscaras hidratantes, sessões de acupun-
tura. Os donos dos 98 milhões de animais 
domésticos do Brasil aparentemente des-
conhecem limites em matéria de produtos e 
serviços para colorir a vida de suas mascotes.

O “mundo pet” é um negócio que cres-
ce incessantemente no Brasil, a partir dos 
40 mil pet shops em operação no mercado 
brasileiro. O grosso do negócio se concen-
tra no segmento de rações, de menor mar-
gem de lucro, que representa 65% dos es-
timados R$ 11 bilhões que o mercado co-

mo um todo movimentou em 2010. Mas 
a segunda (20%) e a terceira (8%) maiores 
porções desse total estão nos serviços e 
produtos de higiene e beleza, respectiva-
mente. Os remédios ficam com 6%.

Em um país em que apenas quatro em 
dez bichos de estimação comem ração 
em vez de comida para humanos, a maior 
promessa ainda são os alimentos para os 
34,32 milhões de cães e 18,36 milhões de 
gatos do Brasil, segundo calcula a Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Pro-
dutos para Animais de Estimação. 

“O brasileiro considera um gesto de cari-

nho dar comida de gente para os pets, mas 
nas capitais 70% dos animais já comem ra-
ção, principalmente pela comodidade”, diz 
Eugênia Fonseca, gerente de marketing da 
rede Pet Center Marginal, há quase nove 
anos no mercado paulistano. A empresa in-
forma ter encerrado 2010 com crescimen-
to de 30%, muito acima da média do mer-
cado, que teria crescido entre 3% e 4%, se-
gundo a associação das empresas do setor.

Pioneira no mercado, fundada há 28 
anos, a Comércio de Produtos Básicos e 
Industrializados, ou Cobasi, como é cha-
mada, vendia ferramentas e insumos para 

Há 45 anos, ao criar a Representante Dis-
ney Brasil, ou Redibra, como ficou co-

nhecida no mercado, Elcan Diesendruck  
assumia o pioneirismo no mercado nacio-
nal de licenciamento. Em 1994, quando a 
Disney decidiu ter operação própria no 
País, ele assumiria o comando do negócio, 
como presidente da subsidiária brasileira, 
cargo ocupado por dois anos.

Quando voltou ao mercado brasilei-
ro, em 98, mantendo o nome que havia 
se tornado forte, a Redibra encontrou um 
cenário bem diferente. A concorrência au-
mentara consideravelmente e 25 empre-
sas disputavam o segmento, número que 
se mantém ainda hoje. Com uma equipe 

enxuta de 22 profissionais, a Redibra tra-
balha atualmente em parceria com 12 li-
cenciadores, proprietários de 20 marcas.

Embora tente fugir do licenciamento 
de produtos ligados a personagens infan-
tis estrangeiros (80% do mercado brasi-
leiro de licenças), a Redibra tem 70% de 
seu faturamento vindo do personagem 
Ben 10 e estima deter 15% de todo o mer-
cado brasileiro de licenciamento. 

“Sempre buscamos um portfólio mais 
eclético”, se antecipa David Diesendruck, fi-
lho do fundador e atual diretor da Redibra. 
“Temos também Luan Santana, Marcelo 
Rosenbaum, no design, Coca-Cola, MTV 
e o Peixonauta, um personagem brasilei-

ro que conseguimos colocar na grade da 
TV aberta com sucesso.”

Concentrar-se em poucas marcas é apon-
tado por David como um ponto positivo pa-
ra a reputação da Redibra, o que permiti-
ria maior comprometimento. O desenvol-
vimento de novos nichos do também seria 
um ponto forte.

Exemplo dessa atitude foi a criação da 
Coca-Cola Clothing, há sete anos. Os fãs 
do refrigerante podem vestir a marca, gra-
ças ao acordo costurado com a AMC Têx-
til. “Em junho, abriremos a primeira loja 
Coca-Cola Clothing, em Porto Alegre, e 
mais nove até dezembro.”  

roseani rocha 

produtores agropecuários. No fim dos anos 
80, concentrou-se no animais domésticos 
e investiu no modelo de megastores , pelo 
qual é hoje reconhecida.

Nesse tipo de loja, que pode ter até 13 
mil metros quadrados, há uma infinidade 
de produtos criados originalmente para se-
res humanos: sorvete para cachorro (sa-
bores chocolate, creme e bacon), fraldas 
biodegradáveis, futons para felinos, espa-
ços para a realização de “casamentos” ani-
mais e pronto-atendimento veterinário.

“Ele é parte da família”
As possibilidades de novos nichos são 

muitas: funerária com capela, buffet de 
festas caninas e serviços de hospedagem 
em bairros de classe média sugerem até 
onde vai o desejo dos consumidores. 

Ciente disso, as marcas ajustam sua 
comunicação. A Purina Dog Show, ração 
canina da Nestlé, por exemplo, divulgou 
novo posicionamento que segue o no-
vo status dos animais domésticos: “Ele 
é mais que um cão, é parte da família”. A 
marca é atendida pela Publicis.

“A moda em São Paulo são cães de pelos 
lisos, e eles precisam de silicone para repa-
rar os pelos e evitar as pontas duplas para 
facilitar o penteado”, diz Simone Garotti, 
esteticista e diretora técnica da PetGroom, 
pet shop do bairro paulistano da Pompeia 
que, entre sessões de acupuntura, desen-
volve produtos de beleza vendidos Brasil 
afora, com crescimento de 20% neste ano 
em cosméticos, como sabonetes líquidos, 
xampus, condicionadores e máscaras hi-
dratantes para cães e gatos.

E os preços podem ser bem salgados. 
No Shopping Iguatemi, ao lado de grifes 
como Chanel, pode-se encontrar tigelas 
de design alemão por R$ 500 na Filhotes 
& Fricotes. “Apostamos na qualidade da 
informação que damos aos clientes”, diz 
o proprietário, Rodrigo Krisciunas. “E tem 
gente que vem à loja só para ver os filho-
tes, mas acaba comprando. Quando fica-
mos duas semanas sem expor filhotes, o 
faturamento caiu 20%.”
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Loja da Pet Center Marginal, em São Paulo: o mercado brasileiro possui 40 mil lojas e megastores de até 13 mil metros quadrados

Coca-Cola Clothing: a primeira loja  
abrirá ainda em junho,  em Porto Alegre

Confira as estratégias de marketing 
da Pet Center Marginal no site 
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).
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