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Purina investe em eventos sofisticados para divulgar as rações ProPlan. É raro o álbum de família 
que não possui fotos de cães e gatos. Afinal, se a função das fotografias é apoiar a memória 
quando lembramos de entes queridos, nada é mais justo que ter a imagem de caninos e felinos 
neste espaço familiar. "As pesquisas mostram que a quase totalidade dos donos considera seus 
bichos de estimação parte da família", diz o diretor para o Brasil da Nestlé Purina PetCare, Lucio 
Scaratti. "As pessoas aplicam boa parte dos seus conceitos sobre saúde, bem-estar e 
entretenimento no trato com os animais", diz o gerente da unidade de negócios da marca ProPlan, 
Marcelo Queiroz.  
 
Graças a essa identificação entre animais e donos, o mercado de ração tem crescido, em média, 
de 10% a 12% ao ano nos últimos cinco anos. Hoje, 36% dos bichos de estimação brasileiros 
comem ração. Scaratti diz acreditar que, se as condições econômicas não sofrerem mudanças 
bruscas, o ritmo de crescimento em dois dígitos se manterá nos próximos sete anos. "Por volta de 
2010, 45% dos animais de estimação serão alimentados com ração", diz o diretor da Purina. 
Quando atingirmos esse índice de patamar empataremos com a Itália, mas continuaremos atrás 
dos Estados Unidos, onde 55% dos animais comem ração, e da campeã Inglaterra - índice de 
70%.  
 
Na sua busca por ampliar a participação de mercado da sua marca top de linha, a ProPlan, a 
Purina passou a diversificar os contextos em que realiza as ações de marketing. Além das lojas de 
animais, a ProPlan pode ser vista em cinco ambientes da Casa Cor, em São Paulo, e fará sua 
segunda aparição no São Paulo Fashion Week. "As pessoas transferem seu estilo de vida para a 
rotina dos seus bichos", diz Queiroz. "Assim, a melhor forma é associar a marca a situações que 
representem um estilo de vida do qual façam parte conceitos como beleza, modernidade e 
sofisticação."  
 
Além de aproveitar essas oportunidades de fixar a marca, a Purina também está investindo em 
ações de marketing mais específicas, mas que se traduzem em prestígio para a ProPlan. A marca 
patrocinará em Campos do Jordão (SP), no mês de julho, a 2 Copa Agility, que consiste em uma 
competição de agilidade, força e rapidez para cães. No exterior existe Agility também para gatos, 
mas essa modalidade aparentemente não entusiasmou os felinos brasileiros. Haverá uma pista de 
instrução em que os donos poderão verificar o grau de aptidão dos seus cachorros para esse tipo 
de competição e receber orientação sobre como dar continuidade ao treinamento.  
 
A promoção da ProPlan em Campos do Jordão também incluirá a oportunidade de os cães serem 
submetidos a uma avaliação nutricional. "Uma dieta bem orientada pode estender a vida saudável 
do animal em até 15%", diz Queiroz. Na experiência dos especialistas da Purina, o aspecto mais 
delicado do marketing de produtos para animais é o fato de que os donos tendem a transferir 
suas idiossincrasias quando fazem suas decisões de compras para seus animais. Segundo Queiroz, 
um sinal claro dessa "transferência" é o sucesso da linha ProPlan de baixa caloria e a relativa 
rejeição aos produtos para cães sêniors (de terceira idade). Os especialistas dizem que a 
disparidade entre vigor da resposta dos consumidores para comida para filhotes é enorme quando 
comparada à aceitação dos alimentos para cães maduros. "As pessoas não querem encarar o fato 
de que seus cães estão ficando velhos e que, portanto, seu tempo com o animal está se 
esgotando", Queiroz.  
 
"A evolução das vendas de ProPlan tem sido proporcional à evolução da compreensão dos 
benefícios que uma comida de alto desempenho pode trazer", diz Queiroz. Enquanto o valor 
médio de comida convencional para cães é de R$ 1,50 por quilo, o quilo de ProPlan custa R$ 4 (na 
fábrica) e chega ao consumidor por R$ 7. Já a comida de gato custa em média R$ 14/quilo. Os 
felinos respondem por 5% do volume de vendas do mercado de rações, mas representam 10% do 
valor das vendas. "Os gatos são gourmets. Se não gostam de alguma coisa, não adianta forçar", 



diz Scaratti. Segundo o diretor da Purina, o maior pólo de crescimento nas vendas de comida de 
gato é o Nordeste.  
 
Segundo Scaratti, são produzidas 1,2 milhão de tonelada/ano de ração no Brasil, o que 
corresponde a um valor estimado de R$ 1,8 bilhão (preço de fábrica). "Quase 65% deste volume 
é vendido em pet shops, apenas cerca de um terço é por meio de supermercados. Por isso, 
historicamente as ações de marketing da ProPlan são realizadas para veterinários e lojas de 
animais", diz Queiroz. "Os veterinários recebem muito bem as informações nutricionais apuradas 
pelas companhias", diz Scaratti.  
 
A ProPlan chegou ao Brasil em 1993 e foi a primeira marca da categoria superpremium a 
freqüentar as gôndolas. Nos primeiros seis anos, os produtos ProPlan eram totalmente 
importados. Segundo Queiroz, só há quatro anos se conseguiu produzir no Brasil alimentos no 
padrão de qualidade da marca. "Há ingredientes que ainda tem de ser importados", diz Queiroz.  
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