




MATÉRIA DE CAPA

como petiscos especiais, que

vão de anchovas desidratadas

a biscoitinhos de lagostas para

gatos, secadores para pêlos de

cachorros e chapinha, pulseiras,

brincos, relógios, camisetas,

moletons. aventais de cozinha,

almofadas e até jóias em ouro
e pedras preciosas feitas sob

medida.

O sucesso do empreendi-
mento depende muito do co-

nhecimento sobre o mercado,

do público a ser atendido, da

qualidade dos serviços, das
mercadorias oferecidas e, é

claro, dos preços praticados.

"Somente os que têm discer-

nimento e que atendam ade-

quadamente às necessidades

do seu público-alvo alcançarão
resultados satisfatórios e pres-

tígio junto aos clientes", afirma

Diniz. Foi essa a receita seguida

pelos sócios Thiago e Diogo Ta-
nahara, que atuam no segmento

desde l 998 e resolveram abrir

este ano o shopping Breeds, na

zona leste de São Paulo. A apos-
ta deles é no mínimo inusitada.

Inaugurado em 19 de janeiro, o

que mais chama a atenção é o

segundo andar, que abriga a Pet

Dance - danceteria para cães de
pequeno e médio portes. "A idéia

veio porque já trabalhávamos

com eventos e agora os clientes

têm inclusive a opção de bufê",

diz Thiago.
O espaço tem cerca de 20

metros quadrados e pode ser alu-

gado por quatro horas durante
o horário de expediente da loja.

O aluguel custa R$ 300 {inclui

até IO bichinhos convidados}
ou R$ 600, se o cliente quiser



bufê para acompanhar a festa - são

ossinhos, miniesfihas, tortas doces e

outras guloseimas só para animais.

O ambiente tem música eletrônica

(em volume baixo para não agredir

os ouvidos dos convidados), feixes

de luzes coloridas e um funcionário

que fica de plantão para limpar as

eventuais "cacas" na pista de dan-

ça. Algumas regras evitam brigas

e confusões: cães agressivos ou de

grande porte são vetados e mesmo os

convidados só podem entrar acom-

panhados pelo dono ou responsável.

E uma boa opção para aqueles que

querem comemorar os aniversários

de seus "filhinhos" ou deixá-los mais

sociáveis.

fugindo da mesmice
Outros produtos e serviços ofe-

recidos pela Breeds são o banho

vip monitorado por câmeras, em

que o cliente pode receber uma

senha e acompanhar o processo

de casa, e um centro de consultas

veterinárias. Roupas e acessórios

podem ser experimentados em um

provador espelhado para pets e há

ainda as seções de venda de bichos

exóticos (cobras, jacarés, aves de

rapina, iguanas, jabutis, etc), de

alimentação viva para predadores

(insetos, larvas e roedores) e de

aquarismo com equipe especializada

para atendimento (diversas baterias

com aquários marinhos, de água

doce e plantados, equipamentos e

acessórios profissionais, alimentação

especial, peixes importados e corais

para exposição). Os animais exóticos

expostos possuem microchip e são

autorizados pelo Ibama.

"São alternativas para driblar a

mesmice do mercado, que está muito

competitivo e com uma guerra violenta

de preços", afirma Thiago. "Alguns

comerciantes chegam a sacrificar

suas margens de lucro reduzindo os

preços para atrair mais clientela. Por

isso, os serviços diferenciados são

indispensáveis na fidelização dos

clientes. Se eles são bem atendidos,

acabam comprando a alimentação,

acessórios, tudo na mesma loja",

avalia. O consultor do Sebrae tem a

mesrna opinião. "Os preços baixos,

as ofertas e as promoções são os

principais fatores de atração de clien-

tes e isso é destacado por todas as

classes sociais. Mas a boa prestação

de serviços e a qualidade no atendi-

mento criam relação de fidelidade, ao

contrário dos preços, que não podem

ser mantidos indefinidamente", con-

firma Diniz.

Um banho vip com produtos im-

portados e hipoalergênicos como o da

Breeds, por exemplo, custa em média

30% a mais do que o banho comum

e é um bom nicho para o segmento.

"Os serviços representam, na média
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geral, de 20% a 30% das vendas das

petshops e podem ser incrementados
com estratégias como o sistema de-

livery (retirada e entrega dos animais

em domicílio) e a adoção da tendência

de manter a área de banho e tosa à vis-

ta do consumidor", afirma o consultor

do Sebrae. Para ele, a venda de animais

e filhotes também é uma grande "isca"

para atrair clientes, mas é necessário
ter cuidados especiais em relação

às doenças, à limpeza e higiene do

ambiente onde ficam expostos e aos

criadores (procedência) dos animais.

água na boca
De acordo com o consultor do

Sebrae, as rações representam, em
média, de 30% a 40% das vendas.

"Mas mesmo com números significa-
tivos, a lucratividade das rações para

uma petshop é muito baixa, sem falar

na crescente concorrência dos su-
permercados, que sempre compram

em grande quantidade e conseguem
melhores preços e condições de pa-

gamento junto aos fornecedores",

afirma Diniz. Mesmo com este cená-

rio, as petshops de luxo conseguem

se destacar oferecendo alimentação

básica de alto valor nutritivo, como
as premium e superpremium, e gu-

loseimas como bolos, biscoitos,
tortas, pizzas, geléias e chocolates.

Uma das empresas que se consolidou

nesse nicho é o Instituto Dog Bakery,

inaugurado em 2002 em São Paulo e

que inclui clínica, loja e padaria. Essa

última oferece o que o proprietário

Clarisrnundo Milani chama de "pro-

dutos de agrado".
Trazido dos EUA, o projeto pas-

sou por adaptações já que a legislação

brasileira sobre alimentação animal é

muito mais rigorosa do que a norte-

americana. "Uma série de compo-
nentes que são usados lá em bolos e

biscoitos é proibida aqui, então pás-



samos a desenvolver as receitas com

a ajuda de especialistas em nutrição

animal e contratamos empresas que

fazem produtos para humanos para

fabricarem o que oferecemos na Dog

Bakery", conta Milani.

Com fornos especiais e vitrines

atrativas, a padaria lembra uma

confeitaria normal, mas os cuidados

com os ingredientes são minuciosos:

o chocolate usado em bombons e

bolos não tem cacau na formulação,

é feito à base de farinha de alfarroba

(planta originária do Mediterrâneo

e importada dos EUA). As geléias

de morango, maçã, banana e ma-

mão são produzidas apenas com

frutose (não usam açúcar comum)

e a composição é estabilizada com

elementos naturais para ficar com

pH zero. Também não são usados

conservantes e acidulantes, e por

isso o tempo de validade é reduzido:

enquanto um biscoito para humano

tem validade de um ano, o da Dog

Bakery tem 90 dias. Os bolos sob

refrigeração duram três dias.

"Não é uma alimentação barata,

mas os preços são justos", diz o

empresário. Um pacotinho de bis-

coitos de 130 g, por exemplo, custa

em média R$ 7, mas clientela é o

que não falta, principalmente donos

de cães (70% a 80%) e gatos (20%

a 30%), "Pessoas de todos os luga-

res da cidade vêm comprar nossos

produtos e ainda fazem questão de

levar a sacola com o logotipo da loja

porque acham chique", diverte-se o

proprietário.

Os investimentos não param aí.

A idéia agora é seccionar o negócio

transformando a Dog Bakery em fran-

quia. Com fornos menores, massas

prontas e biscoitos crus congelados

que podem ser assados na hora. as

padarias devem ser instaladas dentro

de outras petshops interessadas no



cado em que estamos apostando

para aumentar a rentabilidade", diz

Milani. Em breve, ele deve lançar uma

comida congelada terapêutica em

marmitas de 500 g à base de frango,

arroz e outros ingredientes, indicada

para animais com falta de apetite.

"Esse alimento não cura doenças,

mas é coadjuvante no processo de

tratamento. Da mesma forma que

nós podemos consumir produtos diet

mesmo que não sejamos obesos, o

não nos seja essencial", explica.

Um plano de saúde preventiva e

a abertura de uma nova unidade da

clínica em São José dos Campos (SP)

estão entre as metas para 2008. "O

Instituto Dog Bakery de Medicina

Animai é o mais completo hospital

veterinário da América do Sul e deve-

mos inaugurar, nos próximos meses,

o serviço de radioterapia. único no

Brasil", conta Milani. Além de mão-

de-obra especializada, o instituto

hemodiálise e fisioterapia e atende

pacientes extras encaminhados por

outras clínicas veterinárias. A loja, no

Bairro Cambuci, oferece acessórios,

rações de primeira linha, cosméticos

e serviço de banho e tosa com circuito

interno deTV para que o dono assista

ao processo da sala de espera.

Um dos desafios do segmento

luxo é superar o conceito de supér-

fluo. Por isso. o foco no público-alvo

e a escolha de locais apropriados para



lojas de alto padrão são fundamen-

tais. Conforme a Anfal Pet, centros

urbanos como São Paulo, Rio de

Janeiro e Curitiba, além do-interior

paulista, concentram a maior parcela

de consumidores com alto poder

aquisitivo classificados como público

da elite pet. Outra dica na hora de

escolher o ponto comercia! é levar

em consideração as facilidades de

acesso e a disponibilidade de vagas

para estacionar próximo à loja. "Se for

possível, ofereça estacionamento no

local ou faça convênio com estacio-

namentos nas redondezas. E antes

de assinar contrato de locação ou

sdcuinr um imóvel, verifique junto

à prefeitura se no local é permitido

o exercício da atividade pretendida",

aconselha Diniz.

bichos sem estresse
As amigas Rosane Duarte e Ro-

berta Rossi Rodrigues comemoram

uma decisão tomada em 1998,

quando resolveram deixar o trabalho

na área de marketing de uma multi-

nacional no Rio de janeiro para abrir

a Billy & Toffy, em Florianópolis. Após

um ano estudando o mercado, elas se

estabeleceram no Centro da Ilha de

Santa Catarina em urna época em que

a concorrência era muito menor. Hoje

são 152 lojas do gênero na cidade.

"Há dez anos, o cão era alimentado

com comida para humanos e ainda

era visto como animal de guarda.

Hoje é urna companhia, um filho,

o que resu tou em maior investi-

mento dos donos em alimentação

e acessórios", avalia Rosane. Para

não ser apenas mais urna loja. elas

apostaram na qualidade dos serviços

e produtos e em atendimento focado

no bem-estar animal, sem clínica

veterinária.

"O ambiente da Billy 6 Toffy

não tem cheiro de remédio e sim

um aroma especial para acalmar

os pets. É um local agradável onde

eles vêm tomar banho, relaxar, fazer

massagem, tudo com hora marcada

para evitar estresse. Não há nada

que lembre sensações de dor, por

isso eles gostam da loja e entram até

sozinhos", garante Rosane. Segun-

do ela, se o cachorro não gosta da

equipe e morde, algo está errado no

atendimento. A mão-de-obra é local,

treinada dentro da filosofia e missão

da empresa. "O funcionário tem que

acreditar que o pet é capaz de ouvir

e responder", diz a empresária. "Em

vez de tosador, temos escultor de

pêlos, que é alguém que conhece

o pêlo, faz a tosa de acordo com a

anatomia do animal, sabe tapar os

defeitos e acentuar as qualidades, é

urna arte", acrescenta.

Donas de seis cães, entre eles o

Billy e o Toffy que deram origem ao

nome da petshop, Roberta e Rosane

querem despertar nas pessoas a von-

tade de cuidar bem de seus compa-

nheiros de quatro patas. "Não basta

oferecer serviço de leva-e-traz para

banho e tosa. porque isso não cria re-

lacionamento. Queremos que o dono

participe dos cuidados com seu pet e

das novidades dos nossos serviços.

Portanto, seguimos a tendência do

mercado que é trazer os proprietários

para dentro da loja", afirma.

Em 2006, as varejistas abriram a

segunda loja. no Floripa Shopping.

que mantém o alto padrão da primei-

ra com serviços de ofurô, massagem,

hidratação e embelezamento de pêlos

e produtos como sanitário para cães,

perfumes, pingentes, coieiras com

strass, calcinhas e fraldas, carrinhos

para transporte, coletes salva-vidas,

camas e enxovais, rações superpre-

mium e venda de filhotes seleciona-

dos de cães, gatos e ferrets. ZT
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