
Cães e gatos bem nascidos têm ofurô, maquiagem e ração diet  
Cibelle Bouças 
 
"A cidade ideal dum cachorro / tem um poste por metro quadrado". Os versos 
compostos por Chico Buarque em 1977 estão hoje distantes do que os criadores de 
animais de companhia consideram ideal para seus bichinhos de estimação. Spray 
calmante, protetor de unhas, desembaraçador de pêlos ajudam a compor uma lista 
(com mais de 200 itens) de novas exigências dos consumidores. Julio Bittencourt / 
Valor  
 
Em um mercado que cresce em torno de 5% ao ano, o lançamento de produtos 
diferenciados tem ajudado empresas a crescer acima da média. A Humânita Ltda., 
de Ribeirão Preto (SP), atua há dez anos na produção de defensivos agrícolas para 
lavouras orgânicas. Em 2005, o grupo criou uma divisão de produtos fitoterápicos 
para animais de estimação. A empresa tem parceria com um produtor que cultiva e 
processa ervas como capim-limão, zedoária, citronela e cravo-da-índia e as 
transforma em spray calmante, spray para tratamento de tártaro, neutralizador de 
odores e outros produtos.  
 
"Existe uma grande procura por produtos naturais. Estamos no mercado há três 
meses e nesse primeiro ano a linha pet já deverá responder por 10% do 
faturamento da empresa", afirma Evelin Reis, gerente de desenvolvimento da 
Humânita. Ela diz que os produtos são vendidos em cem pontos-de-venda em São 
Paulo e Rio de Janeiro. A previsão é gerar receita de até R$ 1 milhão com a linha 
este ano.  
 
O potencial de expansão do segmento pet também levou a paulista Cosmotec 
(fabricante de ingredientes para indústrias de cosméticos) a diversificar a produção. 
Há dois anos, a empresa criou a divisão Pet Society e iniciou a produção de 
xampus, condicionadores e produtos de higiene. Douglas Vocci, vice-presidente da 
divisão, diz que fabrica hoje em torno de 200 itens, incluindo ofurôs, corretivo para 
disfarçar olheira de malteses e poodles e cápsulas de vinil para unhas (para que o 
animal não arranhe estofados e móveis).  
 
"Estamos na era da humanização dos pets. O animal vive dentro de casa, muitas 
vezes dorme na cama com o dono, precisa de condições adequadas para viver 
bem", afirma Vocci. Hoje, a Cosmotec investe R$ 7 milhões na construção de sua 
segunda fábrica, em Guarulhos (SP). A ampliação visa atender à demanda no Brasil 
e exterior. A empresa começou a exportar em 2005 para Portugal e Rússia e tem 
encomendas para Chile, Argentina e Itália. Hoje a divisão pet responde por 15% da 
receita da Cosmotec e a meta é chegar a 50% em 2008, atingindo R$ 15 
milhões/ano.  
 
Outra novata no setor, a Vetcard foi criada este ano por três criadoras de pets, que 
almejavam um plano de assistência médica para seus cães e gatos. "Só o plano de 
saúde ficaria muito caro, então decidimos criar um cartão de descontos", conta 
Lígia Haidar, uma das sócias. O cartão oferece descontos de 5% a 30% para 
serviços em 350 estabelecimentos no estado de São Paulo, entre clínicas 
veterinárias, pet shops e farmácias. A empresa já atraiu 2.130 clientes e pretende 
credenciar 100 mil animais em um ano, gerando receita próxima a R$ 3 milhões.  
 
"A busca por serviços é o que motiva o consumidor a ir aos pet shops. E lá ele é 
seduzido pelos produtos", observa Francisco Venturini Regis, presidente da 
Assofauna (entidade que reúne prestadores de serviços e pet shops). A tendência 
do mercado, segundo ele, é de diversificação cada vez maior de produtos e 
serviços. Conforme a Assofauna, existem no Brasil 8 mil pet shops, que 
movimentam US$ 2 bilhões por ano.  



Na área de alimentação - carro-chefe do setor pet - , é a segmentação que permite 
a algumas indústrias crescer acima da média do mercado, conforme João Prior, 
secretário-executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações). Em 2005, o setor cresceu 4,3% em volume (para 1,49 milhão de 
toneladas) e 19,2% em receita, para US$ 1,75 bilhão. Para este ano, a previsão é 
que haja expansão de 12%.  
 
Antônio de Miranda Neto, diretor-presidente da Total Alimentos, diz que cresce a 
busca por alimentos de baixo teor calórico. Estima-se que até 33% dos cães e 
gatos no país são obesos. A empresa lançou uma linha light e, em 2005, cresceu 
7,8% em receita, para R$ 250 milhões. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 jul. 2006, Empresas / 
Tendência&Consumo, p. B5. 
 


