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Cães  
 
Com investimento de R$ 400 a R$ 150 mil, as opções vão da venda de produtos a serviço de 
hospedagem  
 
Eles são os melhores amigos dos donos e dos empresários também. Para uma população de cerca 
de 40 milhões de animais de estimação, US$ 596 milhões circulam por ano no mercado 
veterinário brasileiro. O setor pet, de vendas e serviços para os bichinhos, representa segundo o 
Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan), 9,4% desse mercado. 
Só o faturamento com a nutrição, ou pet food, foi de R$ 1,3 bilhão no ano passado. O consumo 
destes alimentos cresceu 400% entre 1995 e 2002.  
 
De olho nesses números, empreendimentos que vão desde consultas veterinárias e venda de 
produtos à prestação de serviços de hospedagem e passeio podem ser uma boa opção. A 
Welcome Pet, dos empresários Andrea e Felipe Almeida, reúne pet shop - com serviços de banho 
e tosa - e clínica veterinária completa, com atendimento em todas as especialidades e exames 
radiológicos e laboratoriais.  
 
O negócio tem dado tão certo que a intenção da Welcome Pet é expandir a partir do franchising 
com lojas de menor porte. "O piloto está operando em Copacabana há cerca de um ano. O 
investimento é de R$ 100 mil a R$ 150 mil, o que inclui estoque, projeto arquitetônico e 
softwares. O retorno vem em cinco anos, mas a partir do quarto o faturamento anual é de R$ 500 
mil", diz Andrea.  
 
Para personalizar o empreendimento, Andrea faz a ponte entre seus clientes e outros prestadores 
de serviço, como o de handling (passeio), realizado pela Passeio Bom pra Cachorro, de Janildo 
Santana. O empresário começou informalmente há quatro anos, passeando com cachorros dos 
clientes de seu irmão João Santana, adestrador.  
 
Passeio com cachorro pode render R$ 3,5 mil  
 
Em 2001, Santana formou um grupo de quatro passeadores e hoje tem cerca 40 clientes, entre 
fixos e esporádicos. Cada passeio dura em média uma hora e pode incluir no máximo quatro 
animais. "É o número máximo que é possível controlar. O normal é um contrato mensal de dois 
passeios, cinco vezes na semana, o que sai a R$ 150 por cachorro", explica.  
 
Apesar disso, ele lembra que horários e preços podem ser negociados e que clientes com mais de 
um cão recebem desconto na mensalidade. Os custos do negócio são baixos: cerca de R$ 400 
com a compra de sacos plásticos para recolher os excrementos dos cães, guias sobressalentes e 
divulgação do serviço. O faturamento mínimo mensal é de R$ 3,5 mil.  
 
A empresa Lord Cão, da treinadora Claudia Pizzolatto, investe no treinamento e solução de 
problemas comportamentais dos cães. "A correria de hoje faz com que o animal fique muito 
sozinho, o que o torna hiperativo. Vamos até a casa do cliente para treiná-los e evitar que eles 
destruam objetos", explica Wilson Celeste, responsável por franquias da rede.  
 
O investimento na franquia Lord Cão é de R$ 23 mil, incluindo taxa de franquia, curso de oito 
meses para o franqueado treinador e compra de equipamentos de treinamento.  
 
Em 2002, a franqueadora decidiu investir também na venda de produtos e criou o site Bitcão 
(Brinquedos Inteligentes para o Treinamento do seu Cão), uma pet shop virtual. O faturamento 



das vendas de produtos já superou o do negócio principal. A prestação de serviço é, porém, um 
dos campos em maior expansão para novos empreendedores.  
 
As hospedagens de animais são a solução para o dilema sobre onde deixar o cãozinho na hora de 
viajar ou em uma emergência. Proprietário de uma casa no Itanhangá e ex-criador de Labradores, 
Roberto Lins detectou a demanda por esse serviço há três anos e montou a Pet Lar. "Na Zona Sul, 
a demanda por hospedagem é maior do que a oferta", conta ele. O empresário investiu cerca de 
R$ 30 mil na construção de 20 canis de quatro metros quadrados cada.  
 
Com a estrutura para acomodação e área de 400 metros quadrados para os animais brincarem, 
Lins recebe pelo menos 10 cães por fim de semana. "O faturamento depende da época do ano e 
do número de feriados", explica ele, que cobra diária de R$ 30.  
 
Um empreendimento do tipo fatura em média de R$ 2 mil a R$ 4 mil por mês. Os custos fixos são 
com o pagamento de funcionários (pelo menos dois), material de limpeza e ração. "Ter um 
veterinário responsável é uma exigência legal", adverte Lins.  
 
SERVIÇO  
 
Lord Cão, 2496-2531  
 
Passeio Bom pra Cachorro, 3476-6797, 9187-0480  
 
Pet Lar, 2495-7478  
 
Sebrae/RJ, 0800-78-2020  
 
Welcome Pet Produtos Veterinários, 2249-5292  
 
raio x  
 
LORD CÃO  
 
>> Negócio: treinamento de cães  
 
>> Investimento inicial:R$ 23 mil (taxa de franquia, treinamento intensivo, equipamentos e 
uniformes)  
 
>> Taxa de franquia: R$ 10 mil  
 
>> Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto  
 
>> Taxa de publicidade: 5% sobre o faturamento bruto  
 
>> Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 5 mil  
 
>> Margem de lucro: 70%  
 
>> Número de funcionários:1  
 
>> Área: baseada na residência do franqueado  
 
Risco: médio, na avaliação do consultor do Sebrae-RJ Haroldo Caser, pelo alto valor do 
investimento e dificuldade em chegar ao faturamento estimado.  
 



PET SHOP  
 
>> Negócio: venda de produtos e serviços para bichos de estimação  
 
>> Investimento inicial: R$ 100 mil a R$ 150 mil (projeto arquitetônico, obras, estoque inicial, 
software de gestão. Não inclui o ponto)  
 
>> Faturamento médio mensal: R$ 40 mil (média após os quatro primeiros anos)  
 
>> Número de funcionários: quatro  
 
>> Área: a partir de 50 metros quadrados  
 
Risco: baixo a médio, segundo o consultor do Sebrae/RJ, Haroldo Caser, para negócios focados na 
prestação de serviço. O risco varia de médio a alto se as vendas de produtos forem o forte da loja 
por causa do custo de estoque.  
 
HANDLING  
 
>> Negócio: passeio com animais  
 
>> Investimento inicial: a partir de R$ 400 (custo com guias sobressalentes, sacos plásticos e 
divulgação)  
 
>> Faturamento médio mensal: R$ 3,5 mil  
 
>> Número de funcionários: 2 a 4  
 
>> Área: baseada na residência do franqueado  
 
Risco: baixo, tendo em vista o baixo investimento demandado, de acordo com o consultor do 
Sebrae/RJ, Haroldo Caser.  
 
HOSPEDAGEM DE ANIMAIS  
 
>> Negócio: hospedagem de animais  
 
>> Investimento inicial: R$ 30 mil (obras para a construção de canis, ração, funcionários, 
material de limpeza. Não inclui o ponto)  
 
>> Faturamento médio mensal: R$ 2 mil a R$ 4 mil  
 
>> Número de funcionários: dois  
 
>> Área: em torno de 300 metros quadrados  
 
Risco: alto, na avaliação do consultor do Sebrae/RJ, Haroldo Caser, por conta da sazonalidade do 
negócio, concorrência com clínicas e pet shops, principalmente se o empreendedor não tiver ponto 
próprio. 
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