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Mercado em ebulição no último ano, o segmento de pet shop viu no franchising uma 
alternativa de negócios. A Bicho Sem Grilos , franquia da Pet Center Marginal (líder do 
mercado de pet shop da cidade de São Paulo), aposta no conceito e prevê fechar este 
ano com cinco lojas.  
 
O projeto de expansão foi iniciado no ano passado. Hoje, já estão em funcionamento 
duas lojas, uma no Shopping Eldorado e outra no Shopping Anália Franco , que 
servirão de modelo para as demais franquias. 
 
De acordo com Silvio Chagas, sócio da rede, a marca foi desenhada para atender ao 
público classe A e B, por isso são oferecidos serviços como banho de ofurô, café da 
manhã para cães e elevador panorâmico. Banho, tosa, clínica veterinária e mais de 
7.000 itens de produtos para animais compõem as lojas.  
 
Segundo Chagas, o maior diferencial da marca é exatamente oferecer uma ampla 
gama de serviços em um único ambiente. “Na unidade do Shopping Eldorado 
colocamos banho de ofurô e cesta de café da manhã para cães; enquanto na unidade 
do Anália Franco montamos uma vitrina com mais de 30 filhotes e um elevador 
panorâmico para levar os cães do piso térreo da loja até o mezanino, onde são 
realizados banho e tosa”. 
 
Sem abrir números de faturamento, por ser política da empresa, a Bicho Sem Grilos 
afirma apenas que as lojas deverão ter espaços de 70m² a 180m². Aos interessados, o 
investimento varia de US$ 100 mil a US$ 300 mil. Os valores incluem o ponto 
comercial, infra-estrutura, compra de material para construção ou reforma do espaço e 
o primeiro estoque. “Não cobramos royalties. Abraçamos as responsabilidades, 
deixando ao franqueado apenas o relacionamento com os clientes”, declarou. 
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