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Setor pet tem faturamento 
recorde e empresários 
paulistanos traçam 
expansão de suas redes 

CLAUDIA JORDÃO 

Paraíso de compras para quem 
tem bicho de estimação, os pet shops 
também têm se revelado atraentes 
para os empresários paulistanos. 

Segundo o Estudo Pet Brasil 2012, 
pesquisa de mercado feita pela consul-
toria GS&MD - Gouvêa de Souza e pa-
trocinada por empresas como Nestlé e 
Pfizer, esse tipo de comércio concentra 
68% das vendas de produtos e de servi-
ços para animais de estimação no país 
—em seguida, vêm os supermercados. 

Essas empresas também costu-
mam ter solidez. De acordo com a 
Abinpet (Associação Brasileira da 
Indústria de Produtos para Animais 
de Estimação), apenas 10% dos pet 
shops abertos no Brasil fecham as 
portas. Enquanto isso, no país, a ta-
xa de mortalidade das empresas em 

geral é de 26,9%, segundo o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas). 

0 faturamento do mercado pet, 
formado pelas indústrias de alimen-
tação, cuidados, medicamentos e ser-
viços, foi de R$ 14,2 bilhões em 2012, 
um crescimento recorde de 16,4% em 
relação ao ano anterior, também se-
gundo dados da associação do setor 
-an tes disso, a média foi de 10%. 
Enquanto isso, a economia brasileira 
cresceu apenas 0,9% no ano passado. 

A cidade de São Paulo —onde 
estima-se que vivam 14 milhões de 
pets e funcionem 4.800 lojas do tipo 
(dados da Abinpet)— movimenta boa 
parte do setor. Só na capital, o fatu-
ramento do segmento girou em torno 
de R$ 1,9 bilhão no ano passado. 
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Presidente-executivo da Abinpet, 
José Edson Galvão de França atribui 
parte da alta do faturamento ao rea-
juste do preço da ração, provocado 
pelo encarecimento das commodi-
ties usadas em sua fabricação. 

"Mas não foi só isso. O aumento do 
poder de compra da classe C e o maior 
número na oferta de produtos e servi-
ços também contribuíram fortemente." 

Verdadeiros supermercados 
No setor, destacam-se as grandes re-

des, cujas lojas são verdadeiros super-
mercados, com centenas de produtos 

e serviços, de banho e tosa a tintura 
de pelos e adestramento. Em muitos 
casos, também vendem filhotes. 

Mais antiga delas, a Cobasi surgiu 
como loja agropecuária em 1985 e cres-
ceu após seus sócios notarem o au-
mento da procura por itens para pets. 

Em 2008, ela tinha seis lojas 
(cinco na capital e uma no interior). 
Hoje, são 15 (nove na capital, três na 
Grande São Paulo, duas no interior 
e uma no Rio de Janeiro). "Credito 
nosso sucesso ao fato de sermos van-
guardistas", afirma Ricardo Nassar, 
42, um dos sócios. • 

Toshikazu Okamoto, 65, da Chic Dog, 
um dos primeiros pet shops de SP 

Como era o mercado em 1981? 
Fui o terceiro a abrir na cidade. 
Vendia pescoço de frango e carne 
de boi moída e congelada para 
alimentar os cães. Quase não havia 
ração, e as pessoas torciam o nariz 
para as primeiras marcas. Cheguei 
a vender carne até para leão dos 
muitos circos da região. 

O que mais comercializava? 
A oferta de produtos era 
bem menor. Medicamentos 
veterinários quase inexistiam. 
Naquela época, cachorro só 
tomava remédio de gente. 

Como fez clientela? 
No início, ia a exposições de 
animais. Hoje, tenho truques, 
como não ter veterinário na loja. 
Assim, os médicos da região 
indicam meu negócio. Tenho 
clientes antigos, de 20, 25 anos. 
O animal morre, eles arrumam 
outro e continuam vindo. 

Sente-se ameaçado pelas redes? 
A demanda é grande, tem para 
todo mundo. Aqui, temos custos 
mais modestos e conseguimos ter 
os mesmos preços de ração, que 
é o que as pessoas comparam. 
Além disso, os funcionários 
sabem os nomes dos animais. 
Isso agrada aos donos. 
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"Abrimos a primeira megaloja do 
setor pet e fomos a pioneira, em 1995, 
a mesclar autosserviço com atendi-
mento personalizado", completa ele. 

Na esteira da Cobasi, o Grupo Pet 
Center Marginal, de Sérgio Zimerman, 
47, surgiu em 2002 para se tornar sua 
maior concorrente. Antes de abrir a 
marca, porém, ele procurou a Cobasi 
para adquirir uma franquia —possi-
bilidade não oferecida pela empresa. 

Hoje, o Pet Center tem 19 lojas (oito 
na capital, cinco na Grande São Paulo, 
três no interior, duas no litoral e uma 
em Brasília), que em 2012 faturaram 
R$ 150 milhões —um quarto, estima-
se, dos ganhos da concorrente. 

Pioneiros 
Os pet shops surgiram na cidade 

no início dos anos 1980. Até então, os 
poucos produtos para cães e gatos, co-
mo ração, coleiras e comedouros, eram 
vendidos em aviculturas, que ainda 
existem na periferia e no interior. 

Uma das primeiras foi a Chic Dog, 
na Vila Pompeia, zona oeste. Fundada 
em 1981, ela funciona até hoje sob a 
administração de Toshikazu Okamo-
to, 65 (leia entrevista na página 65). 

As novidades para o setor, porém, 
sairão das grandes redes. A Cobasi já 
tem cinco novas lojas em obras (duas 
na capital, uma em São Caetano do 
Sul, outra em Sorocaba e uma em São 
José dos Campos) e quer fechar o ano 
com oito novos endereços. 

Uma delas será uma "flagship" da 
marca, em um terreno de 2.000 m², na 
rua Augusta, nos Jardins, zona oeste. 
A nova unidade irá apostar em itens 
de luxo, como bijuterias com cristais 
Swarovski e roupinhas de grife. 

O Pet Center Marginal também vem 
inovando. Em fevereiro, inaugurou no 
Butantã uma loja "express", que não 
tem serviços de higiene, estética ou 
veterinária, apenas produtos. 

"É um projeto-piloto", diz Zimer-
man. "Se der certo, abriremos outras 
nos próximos anos." O grupo espera 
fechar 2013 com 25 lojas no total. 
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Text Box
Fonte: Sãopaulo: Folha de São Paulo, São Paulo, n. 148, p. 64-66, 26 maio /1 jun. 2013.




