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CAPA

O melhor 
amigo dos 

empreendedores
Mercado de pets atrai novos clientes, que são surpreendidos  

pela oferta de serviços e atendimento diferenciados
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Acordar cedo já faz parte da rotina de 
Dudu. De segunda a sexta-feira, sempre às 
7h, ele chega à escola para mais um dia de 
aula. Lá, encontra com seus colegas, Zeca, 
Chico e Mel, e aproveita para jogar bola e 
brincar de caça ao tesouro. Como mora em 
um apartamento, quando está com os seus 
pais, ele não tem espaço para tantas brinca-
deiras. Depois da atividade física, é hora do 
lanche. Todas as refeições são enviadas de 
casa, para evitar intoxicações alimentares. Já 
no fim do dia, toma banho e tira uma soneca 
enquanto espera por seus donos. Dudu, um 
cachorro da raça basset, de três anos, tem há-

bitos que poderiam ser de uma criança. As-
sim como ele, muitos outros animais de es-
timação ganham cuidados especiais em pet 
shops e clínicas veterinárias, um segmento 
que cresce cada vez mais no país, tornando-
-se uma oportunidade para empreendedores 
que desejam diversificar seus negócios. 

A rotina acima descrita é vivida por 15 
cachorros na Matilha Real, uma creche para 
pets de Belo Horizonte, que, há seis meses, 
oferece atividades recreativas e educativas 
para animais enquanto seus donos traba-
lham ou estão em viagem. O empreendimen-
to, administrado por Ana Beatriz Esteves, 

“Assim como nas creches  
infantis, cuidamos da  
saúde e do bem-estar  
de toda a turma”
Ana Beatriz Esteves,  
sócia da Matilha Real
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MUNDO ANIMAL

2º maior do  
mundo em cães, 

gatos, aves  
canoras e  

ornamentais

3º maior do 
mundo em  

faturamento

O Brasil é um potencial 
produtor e consumidor 

de produtos voltados ao 
público animal.  

O país é considerado: 

4º maior do mundo  
em população total  

de animais de  
estimação, somando  

132,4 milhões

Cães

52,2 
milhões Gatos

22,1 
milhões

Aves

37,9
milhões

Peixes

1,8 
milhão

Répteis e pequenos  
mamíferos 

2,2
milhões

surgiu para atender a uma demanda pessoal 
da empresária. “Tenho cinco cães e, sempre 
que viajava, sentia dificuldades para encon-
trar algum espaço que cuidasse de todos. Os 
hotéis para pets costumam ser uma alterna-
tiva para poucos dias, por ter uma programa-
ção recreativa muito curta. Percebia que os 
meus animais voltavam estressados, pois não 
se exercitavam o suficiente”, conta.

Pensando além do período de férias, 
quando os hotéis costumam ficar cheios, Ana 
Beatriz decidiu investir em uma escola para 

animais. “Oferecemos o serviço de day care, 
semelhante às creches infantis. Enquanto os 
donos trabalham, cuidamos para que os pets 
tenham atividades educativas, recreativas e 
recebam a atenção necessária para o bem-es-
tar animal”, explica. A entrada dos alunos é 
feita das 7h às 10h, e a saída, das 16h às 19h.

A programação, durante o dia, inclui di-
versas aulas, dentre elas lições de enriqueci-
mento ambiental, quando os animais prati-
cam corrida e natação, além de um momento 
de relaxamento na sala especial de cromote-

rapia, tratamento que utiliza as cores para 
estabelecer o equilíbrio e a harmonia entre 
corpo, mente e emoções. Para garantir a se-
gurança de todos, a Matilha Real aceita ape-
nas pets que estejam com o cartão de vacinas 
em dia e vermifugados. Outro ponto é a ali-
mentação. “Como cada um possui uma dieta 
própria, não oferecemos rações”, comenta 
Ana Beatriz Esteves. 

Os custos para deixar um animal aos cui-
dados da creche variam de R$ 180 a R$ 510 
mensais, conforme o número de dias que 

usufruirão do espaço. Os valores incluem to-
das as atividades disponíveis, além de banhos 
frequentes. “Optamos por pacotes mensais 
para garantirmos uma receita fixa. Há, ain-
da, opções de diária, no modelo hotel, com 
valores a partir de R$ 60”, descreve. Todas 
as atividades são acompanhadas de perto 
por Ana Beatriz Esteves e o sócio dela, Da-
niel Canabrava. Para se especializarem, eles 
participaram de capacitações em São Paulo, 
cidade em que as creches para pets já são 
mais populares. “Fizemos cursos de day care 
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André Brey-Gil é veterinário e também gerencia o Centro 
de Referência Animal

“Conseguimos nos consolidar  
em Unaí e, hoje, somos  
referência em atendimento 
veterinário na região”
Juliana Mori, sócia da Pet Stop

e aprendemos a melhor forma de cuidar dos 
animais”, comenta. Para que a equipe fosse 
capacitada, eles repassaram o treinamento 
para os quatro profissionais que hoje divi-
dem a tarefa de cuidar dos animais. 

A parte financeira também é administra-
da pelos sócios, que elaboraram um plano 
de negócio com respaldo do Sebrae Minas. 
“Como somos uma empresa de pequeno por-
te, antes de iniciarmos as atividades, procu-
ramos os consultores. Com as informações 
disponíveis no site da instituição, elabora-
mos um plano de negócios e buscamos re-
ferências de gestão para a nossa empresa”, 
detalha. O conhecimento em comunicação, 
consequência da formação publicitária de 
Ana Beatriz Esteves e Daniel Canabrava, ga-
rantiram à Matilha Real uma identidade vi-
sual própria. Os sócios cuidaram ainda da di-
vulgação da marca na internet. “Hoje temos 
duas redes sociais, com uma média de mil fãs 
em cada. Por lá, recebemos pedidos de orça-
mento, elogios, sugestões. Tudo é avaliado e 
considerado. Esse contato tem sido funda-
mental para nossa consolidação.”

ATUAÇÃO PIONEIRA I Segundo pesquisas con-
duzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o número de cachorros 
de estimação no país chegou a 52 milhões, 
superando o índice de crianças com até 14 
anos, que é de 45 milhões. O fenômeno é con-
sequência de uma nova ordem demográfica 
brasileira, em que as famílias são menores, 
os idosos vivem mais e o tempo dedicado ao 
trabalho é maior que o período dedicado à fa-
mília. De acordo com a Associação Brasileira 
da Indústria de Produtos para Animais de Es-
timação (Abinpet), a longevidade e o estilo de 
vida solitário tornam os animais de estimação 
ainda mais importantes na vida das pessoas.

Esse novo cenário é comemorado por 
aqueles que têm um carinho especial pelos 
animais e, especialmente, por quem optou por 
investir no mercado pet. A procura por produ-
tos e serviços voltados à saúde e ao bem-estar 
do animal segue constante. Em 2015, mesmo 
com a intensa crise financeira do país, o setor 
registrou aumento significativo. Porém, mes-
mo diante desses bons números, é necessário 
entender que o mercado requer serviços aces-
síveis, de qualidade, com alto padrão e que 
atendam à legislação vigente. 

Tendo consciência da importância de 
uma gestão qualificada, os empreendedores 
Walter Junior e Juliana Mori apostaram nes-
se ramo, ainda no início dos anos 2000. A 
proposta era ousada: implementar o concei-
to de pet shop na cidade de Unaí, na região 
Noroeste do Estado. “Até então, a visão dos 
moradores do município era de que o servi-
ço veterinário estava atrelado à compra de 
rações, como uma espécie de permuta. Eles 
adquiriam um produto e, por consequência, 
o bicho de estimação era avaliado. Oferecer 
o serviço de forma separada era algo impen-
sável”, lembra Walter Júnior. Com o intuito 
de mudar essa percepção, surgiu a Pet Stop.

Para se preparar para o novo negócio, o 
empreendedor, formado em Agronomia e 
Administração, buscou as capacitações do 
Sebrae Minas, onde recebeu consultorias nas 
áreas de marketing, finanças e participação 

no Projeto Comércio de Unaí. “Esse olhar ex-
terno nos trouxe uma perspectiva diferente. 
Estávamos começando um negócio novo e 
precisávamos acertar de primeira”, enfatiza.  

Hoje, enquanto Walter Júnior cuida da 
gestão da Pet Stop, Juliana Mori é responsá-
vel pela coordenação da equipe médica. Gra-
duada em Medicina Veterinária e especialis-
ta em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais 
Selvagens, ela orienta os procedimentos rea-
lizados por outros cinco veterinários. “Estou 
à frente do time e realizo, principalmente, o 
atendimento a animais silvestres. Esse era 
um trabalho que eu conduzia em parceria 
com a Polícia Ambiental e vi como oportu-
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Ana Geppeline se especializou na confecção de roupas e acessórios para animais 

nidade de negócio. Já realizei atendimentos a 
tartarugas, papagaios, araras, cobras - animais 
que as pessoas podem ter em casa, com a au-
torização do Ibama”, explica Juliana Mori. 

Um dos grandes diferenciais da Pet Stop é a 
amplitude de serviços. Há exames laboratoriais 
simples, como hemogramas, que têm resulta-
do em 20 minutos, até aparelhos próprios para 
raios X, eletrocardiograma e de monitoramen-
to anestésico. “Antigamente, se alguns desses 
atendimentos fossem necessários, era preciso 
enviar o animal para Brasília. Hoje, somos re-
ferência na região. Há pessoas que trazem os 
pets de outras cidades para a nossa avaliação. 
Esse resultado é fruto do nosso investimento e 
empenho em fortalecer o setor veterinário em 
Unaí”, orgulha-se a empresária. 

Há alguns anos, o empreendimento foi 
expandido para duas unidades. “Quando am-
pliamos para a filial, criamos um novo nome, 
uma nova identidade visual. Era como se as 
duas unidades não dialogassem. Após um 
amplo estudo conduzido pelo Sebrae Minas, 
decidimos investir em um layout único, que 
mostrasse toda a força da Pet Stop em dois 
pontos da cidade”, observa Walter Júnior. 
Hoje, a matriz oferece os serviços clínicos e 
médicos, enquanto a segunda loja oferta pro-
dutos e animais para a compra.

A mensuração dos índices de faturamen-
to comprova a consolidação da Pet Stop. 
“Comparando os últimos anos, de 2014 para 
2015, registramos 15,35% de crescimento, 
isso em um cenário de retração, em que os 
insumos aumentaram significativamente. 
Ainda assim, queremos ir além. O nosso ob-
jetivo é criar o primeiro hospital veterinário 
de Unaí”, vislumbra o empreendedor. 

VISÃO DE NEGÓCIO I Conhecer o cenário eco-
nômico em que se está inserido é, segundo a 
consultora de mercados do Sebrae Minas, 
Brunna Arruda, indispensável para o sucesso 
da empresa. “Os empreendedores do setor de 
pets são, em maioria, amplamente capacitados 
para o serviço a ser realizado, mas necessitam 
também de ferramentas para administrar um 

negócio. Quando acompanhamos empresas do 
segmento, percebemos que o potencial de ex-
pansão e consolidação nem sempre é totalmen-
te explorado. O nosso trabalho é identificar es-
sas lacunas e ajudar para que gerem resultados 
positivos”, orienta. 

Ciente disso, há poucos anos, André Brey-
-Gil, um dos sócios do Centro de Referência 
Animal, em Venda Nova, procurou pelo Sebrae 
Minas para aprender sobre gestão e marketing. 
“Sou veterinário, e minha visão era voltada ape-
nas à parte clínica do trabalho. O meu cunha-
do, Everson Soares, que sempre cuidou de toda 
a parte financeira e burocrática do negócio, 
precisou afastar-se por motivos de saúde. Per-
cebi, ali, que seria indispensável participar da 
administração do negócio”, recorda.

De lá pra cá, muita coisa mudou na roti-
na do empreendimento. “Voltamo-nos para 
dentro da empresa. Percebemos que as nos-
sas divulgações e a forma como lidávamos 
com o cliente poderiam ser melhoradas.” As 
publicidades veiculadas em revistas especia-
lizadas foram substituídas por anúncios em 
redes sociais. A identidade visual da marca e 
da loja também foi ajustada para um concei-
to mais próximo ao público. Porém, o gran-
de investimento aconteceu na compra de 
equipamentos para exames laboratoriais, de 
raios X e bioquímica. “Até 2011, quando ava-
liávamos a necessidade desses exames, dire-
cionávamos os pacientes para outras clínicas 
e, muitas vezes, os donos não voltavam para 
concluir o tratamento conosco”, discorre. 

Outro aspecto importante foi o aumento 
nas especialidades disponibilizadas no es-
tabelecimento. Hoje, além de clínicos e ci-
rurgiões, há especialistas em dermatologia, 
oftalmologia e cardiologia. Os atendimentos 
de urgência e emergência estão disponíveis 
por 24 horas. Devido a todos esses investi-
mentos, os resultados foram sentidos de 
forma rápida. “Desde que assumi a parte 
gerencial do negócio, tivemos uma evolução 
gradual de faturamento. Comparando os nú-
meros de 2012 a 2016, o lucro cresceu 10%”, 
contabiliza André Brey-Gil.

As conquistas fizeram com que ele se in-
teressasse ainda mais pelo mercado. O em-
preendedor compartilha o conhecimento 
adquirido com a equipe por meio de uma 
rodada de debates mensais. “Periodicamen-
te, reúno os colaboradores para debates e 
alinhamentos. Nos encontros, trocamos 
experiências, contamos com a presença de 
consultores externos e discutimos de que 
maneira podemos melhorar nosso dia a dia 
na empresa e oferecer um serviço cada vez 
mais de qualidade.”

VIDA DE CÃO I Mais que saúde e bem-estar 
animal, alguns donos esperam que os pets 
estejam elegantes para todas as ocasiões. 
Por isso, investem em banhos aromatizan-
tes, tosas diferenciadas e, ainda, em roupas 
específicas para animais. A veterinária e Mi-
croempreendedora Individual Ana Victória 
Geppeline Nascimento atuou durante algum 
tempo em clínicas e pet shops de Belo Hori-
zonte e, percebendo esse desejo dos clientes, 
criou a Petit Petique, especializada em vestu-
ário e acessório para cães. 

A marca tem apenas três anos, mas já con-
quistou clientes em todo o Brasil. “Disponi-

bilizamos a venda online e obtivemos bons 
resultados com isso. Para garantir que as pe-
ças fiquem adequadas, criei uma espécie de 
tabela, com as medidas de cada tamanho”, 
conta. Dentre as ocasiões especiais para as 
quais já produziu roupas exclusivas, Ana Vic-
tória Nascimento destaca um casamento de 
cães, realizado em Curitiba, no Paraná. “Fiz 
as roupas para o noivo e para a noiva. Porém, 
das peças casuais, as que têm maior saída são 
as camisas do tipo polo, para os machos, e 
vestidos, para as fêmeas.”

Quando iniciou a produção, a própria 
empresária cuidava de todo o processo - do 
corte à costura das roupas. A média de ven-
das era de 30 a 40 peças mensais. Já consoli-
dada no mercado, ela conta com uma equipe 
terceirizada, responsável pela confecção de 
200 unidades ao mês, que são vendidas para 
pet shops e consumidores finais. Para am-
pliar o mercado, os modelos são divulgados 
em redes sociais e no site. “Eu sempre tive 
uma veia empreendedora, queria criar meu 
próprio negócio, mas não queria abandonar 
a paixão por animais. Por meio da Petit Pe-
tique, consegui conciliar esses dois grandes 
desejos”, comemora.
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