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Xampu, sabonete e creme para pentear são artigos normais na lista de compras de 
qualquer pessoa. Agora, a lista precisa ser aumentada, principalmente por donos de 
bichos de estimação. Cosméticos e produtos de beleza para animais já estão 
presentes em prateleiras de pet shops e supermercados e, normalmente, vêm com 
o selo do ambientalmente correto, ou seja, usam matérias-primas que não agridem 
ao meio-ambiente, muito menos o pequeno bichinho que está se embelezando. Um 
mercado em ascensão que pega carona no aumento significativo de pet shops e 
também de produtos e serviços para a área.  
 
Para abrir uma pequena fábrica de cosméticos veterinários, o investidor não deve 
só desembolsar o equivalente a R$ 150 mil. Registrar o negócio no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e comprar equipamentos adequados, como 
estufas, deionizador de água (uma espécie de filtro especial) e tanque inoxidável 
para a produção de xampus e cremes são tarefas fundamentais. 
 
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Pequenos 
Animais (Anfal Pet), o Brasil é o segundo país do mundo com maior população de 
animais domésticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. São 30 milhões de 
cães, 14 milhões de gatos e 4 milhões de outros pets como pássaros, hamsters e 
peixes ornamentais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
apontam que, nos últimos quatro anos, houve um aumento de 17,6% no número 
de cães e gatos no Brasil. Só no ano passado, o setor faturou R$ 16 bilhões. 
 
Um crescimento que só anima quem trabalha com o mundo animal. Caso da 
farmacêutica Jeane Nogueira, diretora de pesquisa da Fitopet, com sede no Rio de 
Janeiro. Xampus, cremes e sprays feitos com produtos de origem vegetal, também 
conhecidos como fitoterápicos, são algumas das opções para os clientes da Fitopet. 
"Trabalhamos com algo que não faz mal ao animal, ao dono e muito menos ao 
ambiente que nos cerca. Apesar de poucas pessoas conhecerem os benefícios da 
fitoterapia, o conceito está se espalhando, principalmente no meio veterinário", 
explica Jeane, que ainda faz um alerta em relação à formação do dono de uma 
fábrica desse estilo. "Tem que ser formado em farmácia, química ou medicina 
veterinária ou ter algum responsável formado dentro da sociedade", completa. 
 
Cosméticos para animais também é a especialidade de Saul Spinetti, sócio da 
Natural Pet, em São Paulo. Há seis anos no mercado, ele comemora o crescimento 
anual de, aproximadamente, 25% e também a popularização dos produtos, agora 
vendidos em grandes supermercados. "O público dos pets é sempre mais 
direcionado, mas agora também temos nossa linha em supermercados, o que 
facilita a venda. Além disso, também fornecemos para grandes distribuidoras, que 
ajudam a pulverizar a produção por todos os cantos", esclarece Spinetti. Registrada 
no Ministério da Agricultura, a Natural Pet também trabalha com conceito parecido 
com o da Fitopet: produtos naturais, que não agridam animais, donos, nem a 
natureza.  
 
"Quem tem um animal, normalmente, tem preocupações ambientais e não vai 
colocar no seu bichinho um produto que possa trazer problemas futuros. É 
importante divulgar cada material utilizado e deixar claro sempre que é tudo 
ambientalmente correto", ensina.  
 
 
Calêndula, citronela, capim-limão, cravo da índia, andiroba e babaçu são alguns 
exemplos de matérias-primas usadas tanto na Natural Pet, como na Fitopet e 



também na Fitoguard, de produtos fitoterápicos, que pretende ampliar a sua linha 
de cosméticos animais. 
 
Xampus e cremes são produtos promissores para o mercado  
"Trabalhamos mais com remédios, mas já temos uma linha de higiene bucal e de 
odores que são considerados dessa área. Nossa próxima meta é entrar de cabeça 
nos xampus e cremes", informa Evelin Reis, sócia da empresa, que também faz 
uma revelação: os donos de classe A são os que mais procuram cosméticos e 
produtos naturais para seus cães e gatos de estimação. "Eles querem passar a 
vaidade deles para os seus animais de estimação. Gostam de usar produtos caros, 
de primeira linha, e não hesitam em fazer o mesmo com seus bichinhos. Vamos 
agora partir para os xampus e cremes, que é um grande mercado a ser explorado", 
confirma. 
 
Para Jeane Nogueira, da Fitopet, a preocupação com a beleza dos bichinhos faz 
também com que os cuidados com a saúde aumentem consideravelmente. "As 
pessoas estão descobrindo que os fitoterápicos podem fazer muto bem aos animais. 
Os produtos não têm efeitos colaterais e nem são tóxicos nem para os bichos nem 
para quem está manipulando o material, ou seja , o dono. Além disso, e o que é 
melhor, a eficácia terapêutica é muito maior que num cosmético comum", conclui a 
diretora de pesquisa da Fitopet. 
 
 
 
Serviço 
 
Fitopet, 0xx-21-2531-9037 
Fitoguard, 0xx-16-3969-2333 
Natural Pet, 0xx-11-6352-0372 
Sebrae/RJ, 0800-782020 
 
Raio X 
 
Fábrica de cosméticos veterinários  
 
Investimento inicial: R$ 150 mil 
 
Faturamento médio mensal: R$ 25 mil 
 
Margem de lucro: 10% sobre o faturamento bruto 
 
Capital de giro: R$ 50 mil 
 
Tempo de retorno do investimento: três anos 
 
Área: 100 metros quadrados 
 
Número de funcionários: 10  
 
Risco: médio. O negócio ainda não é muito difundido, O risco tende a ser reduzido 
quando os produtos se tornarem conhecidos. 
 
Fonte do risco: Thais Helena de Lima Nunes, do Sebrae/RJ 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 jul. 2006, Seu Negócio, p. B-
18. 
 


