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RESUMO 

 

 

O presente projeto é um Plano de Negócios desenvolvido no intuito de traçar 

um planejamento para a implementação de uma ideia de empreendimento. Trata-se 

da empresa Patinhas da Luli: cuidadores de pets. Organização destinada a fazer a 

intermediação entre pessoas interessadas em cuidar de animais em troca de uma 

renda extra e tutores de pets, pessoas que tem um pet em casa, mas que, por passa-

rem muito tempo fora da residência, necessitam de alguém que alimente, passeie, 

transporte e preste todos os cuidados necessários ao bem-estar do animal. 

Para o desenvolvimento do projeto, foram realizados estudos de mercado; pes-

quisas para desenvolvimento do modelo de negócio; pesquisas de validação da pro-

posta do empreendimento; elaboração de estratégias para entrada no mercado; pla-

nejamento financeiro e análise de investimento. 

Ao final do estudo, constatamos que estamos diante de uma boa oportunidade 

de investimento, tendo em vista a perspectiva de crescimento do mercado para os 

próximos anos e, principalmente, o fato dos pets terem adquirido status de membro 

da família, demandando cada vez mais cuidados, que vão muito além de alimentação 

especializada e atendimento veterinário. 

 

 

Palavras-chave:   Patinhas da Luli; pets; cuidadores; tutores. 

 



ABSTRACT 

 

 

The current project is a business plan developed to define a strategic approach 

for the implementation of an entrepreneurial idea. We’re talking about the company 

Patinhas da Luli: Cuidadores de Pets. This is an organization designed to mediate the 

negotiation among people interested in caring for animals (in exchange for extra in-

come) and tutors of pets (people who have a pet at home, but need someone else to 

feed, walk with, transport and take care of the animal’s welfare, because they spend a 

lot of time outside their own homes). 

For the development of the project, some studies were carried out: market stud-

ies, researches for the development of the business model, validation studies of the 

project proposal, development of strategies for market debut and financial planning 

and investment analysis. 

At the end of the study, we conclude that we are facing a good investment op-

portunity, because of the perspective of market growth for the next few years. Also, 

there is the fact that pets have acquired family status, demanding a care that goes 

beyond specialized food and veterinary support. 

 

Keywords: Patinhas da Luli; pets; pet sitter; tutors. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Estudos de mercado apontam um crescimento vertiginoso no mercado voltado 

para pets nos últimos anos. Segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria 

de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), em 2016, o setor faturou R$ 19 

bilhões no Brasil – crescimento de 5,7% em relação a 2015. Já de 2016 para 2017, o 

crescimento foi de 7,9%.  Além disso, o setor tem sido beneficiado com o fator de 

baixa elasticidade da demanda, uma vez que, por causa do envolvimento emocional, 

os gastos com animais têm tido prioridade no conjunto de gastos das famílias. 

 Outro ponto que deve ser destacado é que, atualmente, há uma mudança de-

mográfica no país que favorece o crescimento do setor, uma vez que existem casais 

com menos filhos e um aumento considerável na longevidade dos idosos. Essas pes-

soas, por sua vez, adotam pets que passam a fazer parte do núcleo familiar.  Sendo 

assim, com tantos animais de estimação nas casas, o segmento demonstra que po-

derá se desenvolver muito nos próximos anos. Portanto, enxergamos uma boa opor-

tunidade de negócio na criação da empresa Patinhas da Luli: cuidadores de pets.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

1.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E DO SEU FOCO DE ATUAÇÃO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 44% 

dos domicílios do país possuem pelo menos um cachorro. Ao todo, 52 milhões de 

cães têm um lar. Em relação aos gatos, a pesquisa feita em 2013 também mostrou 

que quase 18% das famílias possuem pelo menos um felino. A população de gatos 

em domicílios brasileiros foi estimada em mais de 22 milhões.  

Além disso, as famílias têm se preocupado cada vez mais com o cuidado de 

seus pets e têm buscado serviços especializados para cuidar das necessidades dos 

mesmos. Sendo assim, no intuito de aproveitar a oportunidade que o mercado ofe-

rece, surgiu a ideia de criar a empresa Patinhas da Luli, cuidadores de pets: empresa 

que tem por objetivo fazer a intermediação entre pessoas que amam animais e que 

querem uma renda extra (cuidadores) e tutores1 de animais, que passam muito tempo 

fora de casa, ou viajam com frequência, e necessitam de alguém que ofereça cuida-

dos a esses pets. 

Inicialmente, o serviço será disponibilizado através de um site. São duas pro-

postas de atendimento: visitas com duração de 1 hora à casa do cliente para oferecer 

cuidados ao bichinho (alimentação, água, medicamentos, passeios com cães, brinca-

deiras etc.) ou a possibilidade de hospedagem familiar para o pet (hospedagem na 

casa do cuidador – ambiente familiar, em que o animal teria todos os cuidados neces-

sários, com constante atualização do status do animal, através de fotos e vídeos). Em 

ambos os casos, os cuidadores do animal moram na região do cliente e existe a pos-

sibilidade de um encontro prévio com o mesmo, gratuito, para que o tutor do pet se 

sinta confiante para contratar o serviço. O agenciamento é feito através do site e o 

pagamento é feito pela própria plataforma. Nesse mesmo ambiente, é possível aces-

sar o perfil do cuidador, além de verificar as avaliações feitas por outros clientes do 

serviço prestado. 

 

 

                                                 
1 Optamos por utilizar a palavra “tutor” para nos referirmos a pessoas que têm animais em casa, uma 

vez que, a palavra “dono” denota aquele que tem propriedade sobre algum objeto. Animais não são 

objetos! Sendo assim, consideramos “tutor” uma forma mais adequada, já que tem como significado 

aquele que cuida, protege e defende quem está sob sua guarda. 
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1.2 PERFIL DO EMPREENDEDOR 

A seguir, será apresentado um resumo da trajetória da empreendedora propo-

nente do projeto (Figuras 1 e 2): 

 

Figura 1: Trajetória da empreendedora – parte 1 

  

 

Figura 2: Trajetória da empreendedora – parte 2 

 

Nesta etapa atual de mais uma empreitada na vida da empreendedora, surgiu 

um novo desafio: a elaboração de um plano de negócios, requisito para concluir a 
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graduação. Desse modo, nada melhor do que desenvolver um projeto que a inspire e 

impulsione a estruturar um empreendimento consistente e que ofereça uma solução 

para uma determinada demanda do mercado. De fato, se tem algo que realmente 

ama, são os animais. Além disso, o mercado de produtos/serviços para pets vem 

apresentando um grande crescimento nos últimos anos. Foi assim que surgiu a ideia 

de criar a empresa Patinhas da Luli, cuidadores de pets. 

1.3 DESCRIÇÃO LEGAL 

O empreendimento  Patinhas da Luli será constituído sob a espécie de Socie-

dade Limitada (LTDA). Portanto, será necessário efetuar registro na junta comercial. 

Além disso, será necessário ainda solicitar a inscrição em órgãos como: 

• Receita Federal, para emissão do CNPJ; 

• Secretaria da Fazenda, para inscrição estadual e ICMS; 

• Prefeitura, para concessão do alvará de funcionamento. 

Cabe ainda salientar que, inicialmente, seremos enquadrados como Microem-

presa, devido ao fato de nosso faturamento não ultrapassar R$ 360.000,00 por ano. 

Sendo assim, adotaremos o regime tributário do Simples Nacional. 

1.4 DESCRIÇÃO ORGANIZACIONAL 

Num primeiro momento, a organização adotará um modelo bem enxuto, devido 

a restrições orçamentárias. Sendo assim, a proprietária da empresa exercerá as fun-

ções gerenciais, financeiras, recursos humanos, marketing e vendas. Devemos res-

saltar que, no modelo de negócios proposto, não teremos empregados diretos na exe-

cução das atividades fim do empreendimento. De fato, o que oferecemos é um agen-

ciamento de cuidadores para pets, ou seja, é mais uma parceria do que uma subordi-

nação. Sendo assim, não existe vínculo empregatício ou remuneração fixa. Desse 

modo, quando um cuidador presta serviço para um cliente, 75% do valor pago fica 

com ele e 25% com a empresa. 

Posteriormente, quando o empreendimento já estiver estruturado e houver re-

cursos disponíveis, as funções serão redistribuídas de acordo com o organograma 

representado na Figura 3: 
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               Figura 3 – Proposta de organograma futuro da empresa 

1.5 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 

Inicialmente, minha proposta de negócios não inclui estabelecimento fixo para 

hospedagem de animais, como um hotel ou creche. Basicamente, os cuidados ao 

animal serão oferecidos na residência do cliente ou do cuidador. Além disso, a con-

tratação do serviço se dará, num primeiro momento, apenas através do site. 

Posteriormente, será montado um escritório, preferencialmente no Centro do 

Rio de Janeiro, para o desenvolvimento das atividades administrativas, bem como 

para atendimento aos cuidadores cadastrados na plataforma, clientes e futuros par-

ceiros comerciais.   
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2. ANÁLISE DE MERCADO 

2.1 PANORAMA E DIMENSIONAMENTO 

Apesar da crise econômica, o mercado de produtos e serviços para animais de 

estimação não sofreu grandes retrações. Segundo os dados da Associação Brasileira 

da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), em 2016, o setor fatu-

rou R$ 19 bilhões no Brasil – crescimento de 5,7% em relação a 2015, quando fechou 

em R$ 18 bilhões, conforme representado na Figura 4 a seguir. 

 

   Figura 4 – Esquema representativo do crescimento do mercado pet no Brasil 

   Fonte: Abinpet (2016) 

Em relação ao mercado mundial (Figura 5), o Brasil ainda é um dos principais 

países do mercado pet, ocupando o terceiro lugar no faturamento, representando 

5,14% de US$ 105,3 bilhões em 2016. Os países que mais faturam no setor são: os 

Estados Unidos com 42,2% do faturamento total, seguido pelo Reino Unido (5,8%), 

Brasil (5,14%), Alemanha (5,09%), Japão (4,9%), França (4,7%), Itália (3,2%), Austrá-

lia (2,6%), Canadá (2,43%) e Rússia (2,36%). 
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      Figura 5 – Participação dos países no mercado mundial 

      Fonte: Abinpet (2016) 

 

Uma possível explicação para o mercado voltado para animais de estimação 

não ter sido afetado de forma drástica pela crise econômica, se deve ao fato dos pets 

terem ganhado status de parte integrante da família. Os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), já mencionados na seção de apresentação do em-

preendimento, reforçam isso. Ou seja, mais de 44% dos domicílios do país possuem 

pelo menos um cachorro. Ao todo, 52 milhões de cães têm um lar. A pesquisa, feita 

pelo IBGE em 2013, também mostrou que quase 18% das famílias possuem pelo me-

nos um gato. A população de gatos em domicílios brasileiros foi estimada em mais de 

22 milhões. Além disso, a projeção da Associação Brasileira da Indústria de Produtos 

para Animais de Estimação é que, até 2020, o número de cães nos lares brasileiros 

passe dos atuais 52 milhões para 71 milhões. 

A Figura 6, a seguir, traz um panorama da população de pets no Brasil. 
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    Figura 6 – Esquema representativo da população pet no Brasil 

     Fonte: IBGE / Abinpet - 2013 

 De acordo com a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios (PEGN) de 

outubro de 2016, o mercado voltado para pets está entre os cinco nichos que têm 

crescido bastante e podem ser uma boa oportunidade de investimento para quem está 

pensando em empreender. Dentre os segmentos, o setor de serviços é o segundo que 

mais fatura (cerca de 17%), atrás apenas de alimentação (67%). A procura por pres-

tadores de serviços que atendam às necessidades dos mais de 50 milhões de cães e 

20 milhões de gatos espalhados pelo Brasil é crescente e movimenta milhões de reais 

todos os anos. 

 Segundo o presidente da Abinpet, as principais tendências em 2017 no setor 

para as micro e pequenas empresas estão na prestação de serviços e lojas de pet 

shop, além do desenvolvimento de aplicativos para a busca de cuidadores e hotéis 

especializados.   
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2.2 ETAPAS DE VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE NEGÓCIO 

Antes de chegarmos a uma conclusão a respeito do modelo de negócio a ser 

desenvolvido, foram realizadas atividades de análise do mercado, análise da concor-

rência, entrevistas para entender o problema ao qual a empresa se propôs a resolver 

e, principalmente, de que maneira o cliente deseja que o serviço seja prestado.2 

 A etapa mais enriquecedora para o desenvolvimento do projeto foi a fase de 

entrevistas. Nosso desafio inicial foi entender se realmente existia um problema a ser 

resolvido, em outras palavras: se existia demanda para o serviço que pretendíamos 

oferecer. Desse modo, nos dirigimos a uma loja de produtos especializados para pets 

no Centro do Rio e conversamos com alguns tutores de cães e gatos.  

Descobrimos que existem potenciais clientes para o nosso empreendimento, 

uma vez que, um grande desafio para quem tem sob sua responsabilidade um animal 

de estimação é saber com quem deixá-lo quando precisa viajar ou se ausentar por um 

período maior de tempo. Alguns responderam que contavam com a boa vontade de 

algum vizinho, amigo ou parente para cuidar do animal. Outros deixavam o pet em 

hotéis especializados. De qualquer modo, se mostraram bastante entusiasmados com 

a possibilidade do pet receber cuidados individualizados, seja através da hospedagem 

familiar ou da visita ao próprio domicílio.  

No entanto, o que ficou mais evidente foi o quanto o fator confiança pesa na 

decisão de contratação do serviço. Assim como ninguém entregaria um filho aos cui-

dados de um desconhecido qualquer, os entrevistados responderam que também não 

entregariam o filho de quatro patas nas mãos de qualquer pessoa, uma vez que é 

membro importante da família. Sendo assim, precisariam se sentir seguros em relação 

a empresa antes de contratar o serviço. 

A segunda fase de entrevistas teve como objetivo entender se nossa proposta 

de negócio estava adequada às expectativas dos clientes. Sendo assim, retornamos 

ao mesmo local da primeira entrevista, bem como entramos em contato com pessoas 

com as quais havíamos conversado anteriormente para saber quais requisitos deve-

ríamos adotar para satisfazer as necessidades dos potenciais usuários do serviço. 

Essas conversas ampliaram bastante nossa visão a respeito do modelo de negócio. 

                                                 
2 Essas atividades foram desenvolvidas durante a disciplina Modelagem de Negócios, do Curso de 

Processos Gerenciais. 
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Alguns entrevistados sugeriram por exemplo: passeio e adestramento de cães; buscar 

o animal em casa para levar para alguma consulta veterinária e posteriormente deixá-

lo novamente em casa; serviços de “enfermagem”, como curativos e administração de 

medicamentos; hospedagens em períodos comerciais; parcerias com condomínios. 

Todas as ideias foram muito interessantes e certamente foram levadas em considera-

ção no desenvolvimento do projeto. 

Ao fim de todo esse levantamento de informações, foi criado o protótipo de um 

site no intuito de ter uma definição mais clara de como o usuário teria acesso aos 

serviços oferecidos. Desde a linguagem, até as imagens que a plataforma apresenta 

foram pensadas de maneira a demonstrar o quanto nossa empresa sabe da importân-

cia que o animal tem para seus tutores. Embora o código civil brasileiro ainda trate o 

pet como um bem material, nós sabemos que ele ganhou status de membro da família 

e, como tal, merece ser tratado com dignidade e respeito, inclusive na prestação de 

serviços. 

Segue link do site criado, também representado na Figura 7, onde será possível 

navegar e ter uma ideia mais abrangente de como o cliente e as pessoas interessadas 

em se tornar cuidadores terão acesso às funcionalidades da plataforma: https://ana-

pbr.wixsite.com/patinhas-da-luli 

 

                             Figura 7 – Imagem do site da Patinhas da Luli 

 

https://anapbr.wixsite.com/patinhas-da-luli
https://anapbr.wixsite.com/patinhas-da-luli


11 
 

2.3 BARREIRAS À ENTRADA 

O projeto em discussão está voltado ao oferecimento de “babás” para cuidar 

dos animais nos lares dos tutores ou do próprio cuidador. Levando em consideração 

que, atualmente, o pet tornou-se membro da família, a principal dificuldade é adquirir 

a confiança dos tutores dos pets para que eles se sintam seguros em entregar seus 

filhos de quatro patas nas mãos de um cuidador (até então, desconhecido para eles), 

bem como, abrir as portas de seu domicílio para essas pessoas. Portanto, a maior 

barreira será cativar a confiança dos clientes. Um outro desafio é conseguir pessoas 

com o perfil adequado para prestar o serviço, tendo em vista que, a empresa estará 

assumindo a responsabilidade, perante o cliente, do que acontecer durante o atendi-

mento ao pet. 

2.4 SEGMENTO DE MERCADO E PÚBLICO-ALVO 

Os principais adotantes do serviço serão pessoas que são tutores de cães e 

gatos, viajam com frequência ou passam muito tempo fora de casa e, por esse motivo, 

precisam que cuidem de seus pets. Vale ressaltar que, os bichos de hoje em dia têm 

mais ‘regalias’ do que há alguns anos atrás, tais como: participar de passeios em fa-

mília, morar dentro de casa, ter alimentação diferenciada e tratamentos estéticos. Mui-

tos humanos acabam não fazendo mais distinção entre as espécies. 

Um ponto importante a ser destacado é que casais têm adiado cada vez mais 

a maternidade ou até mesmo optado por não ter filhos, devido ao fato de passarem 

muito tempo fora de casa por causa do trabalho e da busca constante pelo aperfeiço-

amento profissional, exigido pelo mercado. Além disso, atualmente, não existe uma 

separação nítida entre ambiente de trabalho e residência (as tecnologias da informa-

ção fizeram com que o domicílio se tornasse um prolongamento da empresa, fazendo 

com que os empregados estivessem disponíveis full time). 

Aumentou também, no Brasil, o número de pessoas separadas, assim como o 

de idosos, devido ao aumento da expectativa de vida. Sendo assim, também para elas 

está sendo descoberta a importância de conviver com algum tipo de companhia ani-

mal. 

De fato, descobertas científicas recentes, publicadas na prestigiosa revista Sci-

ence, apontam que os cachorros amam seus donos com o mesmo amor do bebê por 

sua mãe. O estudo aponta ainda o fato de que conviver com um animal de estimação, 
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olhar nos olhos, brincar com ele ou acariciá-lo, produz forte dose de oxitocina, cha-

mada de “molécula do amor”. Além disso, se para nós a carga de oxitocina costuma 

diminuir com o desgaste das relações amorosas, não acontece o mesmo com os ani-

mais, que sempre são bebês e sentem por nós um amor e uma fidelidade inabalável. 

Talvez essa seja uma das explicações mais plausíveis para o aumento do número de 

animais nos lares brasileiros, bem como do aumento do investimento nos cuidados 

com os mesmos. Por essa razão, foi pensando nessas pessoas que têm, de certa 

forma, buscado suprir carências afetivas, através da humanização de seus pets, que 

o empreendimento foi criado. 

No intuito de atender a demanda de diferentes clientes, pretendemos adotar a 

estratégia de diferenciação, levando em consideração as diferenças significativas que 

possam existir entre o nosso público-alvo, optando por realizar um planejamento dis-

tinto para atender a cada perfil de cliente. 

 Tutores de gatos, por exemplo, serão mais adeptos do atendimento domiciliar 

aos seus pets. Pessoas que viajam com frequência deverão optar por contratar paco-

tes de serviços, ao invés de diárias. Sendo assim, as peculiaridades serão levadas 

em consideração na definição dos serviços oferecidos, na constituição dos preços e 

até mesmo na linguagem empregada na divulgação da marca. 

 Cabe ainda ressaltar que, o fato de não haver um local fixo de atendimento, 

como uma creche ou hotel, bem como, os cuidadores serem alocados de acordo com 

a região do cliente, amplia a possibilidade de atendimento em diferentes localidades 

e, consequentemente, o número de clientes atendidos. 

 De modo geral, não há predominância de fatores como gênero ou classe social 

na composição do perfil de nossos clientes. No entanto, durante o levantamento das 

informações para o desenvolvimento do modelo de negócio, foi possível traçar o perfil 

do nosso público-alvo, que representaremos pelas seguintes personas: 
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Figura 8 – Representação da persona 1 

• De que maneira minha empresa pode ajudá-lo? 

Amauri é um jovem casado que busca estabilidade financeira. Por enquanto, filhos 

não estão em seus planos. É tutor de um labrador de 2 anos. Como ele e sua esposa 

passam o dia fora de casa, gostaria de ter alguém que prestasse serviços como Dog 

Walker (acompanhante de caminhada para cães) e que também levasse o pet ao ve-

terinário ou ao pet shop. Ele e a esposa também costumam viajar nos feriados e seria 

interessante contar com a possibilidade de hospedagem familiar para o cão. 

 

Figura 9 – Representação da persona 2 

 

• De que maneira minha empresa pode ajudá-la? 

Márcia já possui uma certa estabilidade financeira. Mora apenas com sua cadelinha. 

Costuma viajar a passeio pelo menos duas vezes ao mês e, durante sua ausência, 

costuma deixar seu pet num hotelzinho para animais. Ficaria extremamente satisfeita 

se pudesse contar com o serviço de hospedagem familiar, uma vez que, seu cãozinho 

teria cuidados individualizados e atenção constante. 

2.5 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Pet Sitter Rio (https://www.petsitterrio.com/) 

A empresa oferece visitas diárias na residência do animal. O serviço inclui: 

• uma visita por dia (dependendo da necessidade do pet podem ser até duas visitas 

diárias); 

• um passeio (se for o caso); 

• carinho, atenção e diversão;  

• troca da água;  

• reposição da comida (fornecida pelo dono); 
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• higienização dos potes de água e comida; 

• limpeza do local das necessidades físicas do animal; 

• cuidados extras se necessário; 

• regar as plantas (se for o caso); 

• envio de informações e fotos do pet por e-mail, WhatsApp ou Facebook; 

• serviços especiais que podem ser contratados durante o período de visita (cobra-

dos à parte); 

• visita de emergência ao veterinário de sua confiança (valor será cobrado por hora). 

 

Oferece ainda o serviço chamado de “DOG WALKER VIP”, voltado para aque-

les cães que não se dão bem com outros animais ou para clientes que querem exclu-

sividade na hora dos passeios com o seu pet. O serviço consiste na visita diária com 

os cuidados previstos no pacote “Pet Sitter em casa”, além de um passeio de uma 

hora de duração. As caminhadas seguem os percursos preferidos do pet e respeitam 

as condições físicas de cada raça. Além disso, o cronograma e percurso são perso-

nalizados. Nessa modalidade, o cão será o único animal que estará com o passeador 

naquele momento, dando total atenção a ele. 

A Pet Sitter Rio oferece seus serviços nos seguintes locais: Zona Sul, São Con-

rado, Barra, Recreio; Grande Tijuca. Mediante consulta, existe a possibilidade de ter 

cuidadores disponíveis em outros bairros não mencionados no site. 

 

Pet Anjo (https://petanjo.com/) 

 Alguns dos serviços oferecidos são: 

• visitas com duração de 1 hora com profissionais qualificados e treinados pela Pet 

Anjo; 

• garantia que seu gato ou cachorro se alimente, beba água regularmente e receba 

amor; 

• ambiente familiar, com cuidados individuais, muito amor e carinho; 

• brincadeiras, estimulação mental, escovação de pelos e passeio de 15 à 20 minu-

tos durante a visita para cães; 

• atualizações diárias, com informações, fotos e vídeos; 

• administrar medicamentos e curativos se necessário. 
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DogHero (https://www.doghero.com.br/) 

A DogHero, oferece “anfitriões” de confiança que hospedam cães em sua resi-

dência. A proposta da empresa é manter a rotina de carinho e cuidados com o pet, 

como se ele estivesse em seu próprio domicílio. Entre as características dos serviços 

oferecidos pela empresa estão: 

• anfitriões residem na região do cliente; 

• monitoramento por vídeos e fotos do animalzinho durante a hospedagem; 

• pagamento pela própria plataforma (site/aplicativo); 

• acesso aos perfis dos anfitriões, visualização das fotos da residência em que o pet 

ficará hospedado e, especialmente, as avaliações deixadas por clientes que já 

contrataram o cuidador. 

A proposta de negócio da Patinhas da Luli se aproxima muito da DogHero. O 

diferencial é que, além da hospedagem familiar, nosso empreendimento oferece a 

possibilidade de os cuidados ao animal serem oferecidos na residência do próprio 

cliente. Isso é muito importante no que se refere àqueles clientes que são tutores de 

gatos. Como já foi mencionado no presente trabalho, gatos são animais extremamente 

territorialistas, sendo assim, não se adaptariam facilmente a um ambiente diferente do 

seu. Animais muito debilitados também, com a idade já avançada (é comum perderem 

a visão quando já estão mais idosos) seriam melhor atendidos no local que já estão 

familiarizados. Sendo assim, ter um cuidador que atenda às necessidades do animal 

na residência do cliente seria um diferencial importante para a empresa. 

2.6 DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS FORNECEDORES 

Nossa empresa não possuirá fornecedores fixos, tendo em vista as peculiari-

dades do negócio. No entanto, pretendemos adotar parcerias comerciais com clínicas 

veterinárias, pet shops, clínicas especializadas e outras empresas voltadas para o 

segmento. O intuito é angariar clientes através da indicação de nossos parceiros. 

Será necessário ainda a contratação de seguro, a fim de cobrir eventuais inci-

dentes que possam ocorrer durante o atendimento ao pet. 
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3. PLANO ESTRATÉGICO 

3.1 MISSÃO 

Nossa missão é oferecer carinho e atenção, além dos cuidados necessários 

para manter o pet saudável, bem alimentado e seguro durante a ausência do tutor, 

afinal de contas, sabemos que ele faz parte da família. 

3.2 VISÃO 

Ser referência no segmento de cuidadores de pets, como exemplo de dedica-

ção e respeito ao consumidor, aos colaboradores e a sociedade, em todo território 

nacional nos próximos 5 anos. 

3.3 VALORES 

• Paixão pelos pets; 

• Ética, dedicação e respeito aos pets, tutores, cuidadores e a sociedade como um 

todo; 

• Excelência na prestação dos serviços; 

• Aperfeiçoamento constante na prestação dos serviços; 

• Valorização e desenvolvimento das pessoas; 

• Gestão transparente e sustentável. 

3.4 ANÁLISE SWOT 

Quadro 1 – Representação da Matriz Swot da empresa 

FORÇAS FRAQUEZAS 

. Preço acessível . Marca ainda não reconhecida 

. Facilidade na Contratação e pagamento do 

serviço 

. Recursos disponíveis escassos 

. Equipe reduzida 

. Os cuidadores residem na região do cliente  

. Não há local fixo, ampliando a possibilidade 

de atendimento 

 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

. Mercado em expansão . Novos entrantes 

. Possibilidade de parcerias estratégicas . Concorrentes renomados no mercado 

. O custo para pôr a empresa em funciona-

mento é relativamente baixo 

. Opções alternativas de serviço (creches / 

hotéis) 



17 
 

3.5 OBJETIVOS E METAS 

Para conseguir alcançar os objetivos e metas estabelecidos pela organização, 

traçamos alguns indicadores, conforme Quadro 2, a seguir. 

Quadro 2 – Objetivos estratégicos segundo as perspectivas do BSC. 

Perspectivas Objetivos Indicadores Metas 

Financeira 

Assegurar a saúde fi-

nanceira da organi-

zação para a manu-

tenção da prestação 

de serviços e da so-

brevivência da orga-

nização 

. Taxa de crescimento 

da receita 

 

. Aumento da receita em 10% ao 

ano. 

Clientes 

Ser referência no 

ramo de cuidadores 

de pets 

. Número de clientes 

contratando o serviço; 

. Número de cuidadores 

cadastrados na plata-

forma; 

. Número de regiões em 

que o serviço é ofere-

cido. 

. Nos 2 primeiros anos espera-

mos ter cerca de 200 cuidadores 

espalhados pela Região Metropo-

litana3 do Rio e um quantitativo de 

80 clientes4 atendidos por mês. 

 

Processos In-

ternos 

 

Melhorar os proces-

sos internos 

. Redução do ciclo de 

tempo das atividades; 

. Feedback positivo dos 

clientes em relação a 

solução de problemas. 

- Reduzir o ciclo em pelo menos 

20%  

- Obter índice de 90% dos clien-

tes satisfeitos. 

Aprendizagem 

e Crescimento 

Garantir a aquisição 

de competências or-

ganizacionais para 

pleno funcionamento 

do negócio 

. Cursos realizados 

. Presença em eventos 

especializados 

Participar anualmente de pelo 

menos 2 dos principais eventos e 

cursos do setor. 

                                                 
3 A Região Metropolitana do Rio é composta pelas cidades: Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de 
Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, São João de Meriti, Belford Roxo, Magé, Itaboraí, Mesquita. Sendo as-
sim, teríamos uma média de 20 cuidadores para cada cidade. 
 
4 Levando em consideração que clientes desse segmento costumam manter os hábitos de consumo, 
consideramos que esse número é suficiente para manter a saúde financeira da organização, tendo 
em mente que cada cliente utilize nossos serviços pelo menos 8 vezes no mês. Ressaltando que, um 
mesmo cliente pode ter mais de um pet em casa, o que pode elevar o número de atendimentos men-
sal. 
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3.6 PLANO DE AÇÃO E FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

   

Visto que nosso principal objetivo é tornar a marca “Patinhas da Luli” reconhe-

cida, nossa estratégia inicial será divulgar a marca para que os clientes conheçam os 

serviços oferecidos, a forma de contratação e pagamento, além de se sentirem segu-

ros para utilizar nossos serviços. Além disso, nosso principal recurso são os cuidado-

res, sendo assim, para a empresa funcionar, precisamos ter colaboradores cadastra-

dos em nosso site. Como num primeiro momento a empresa será administrada so-

mente pela fundadora, iniciaremos nossas atividades pela Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. Optamos por detalhar duas das principais ações estratégicas do ne-

gócio, conforme indicado nos planos de ação dos Quadros 3 e 4. 

Quadro 3 – Plano de ação para tornar a marca conhecida 

Processo / Atividade Coordenar estratégias de divulgação 

Problema a ser resolvido O cliente não conhece a marca 

Causa do problema A marca é nova no mercado 

Solução da causa Investir na divulgação 

O que será feito Campanhas publicitárias / Parcerias estratégicas 

Por que 
Evitar o fracasso do projeto pela falta de conhecimento 
do cliente em relação a marca e aos serviços oferecidos 

Quem fará as ações do projeto Coordenador do projeto 

Onde será feito Escritório (minha casa) 

Quando será feito 
Antes dos serviços estarem efetivamente a disposição 

para contratação, após o site já estar em funcionamento 

Recursos ($, pessoas, equipamentos) 
Custos de divulgação através das ferramentas do Goo-
gle, Facebook e outras mídias digitais (R$ 1000,00) 

Tempo necessário 2 horas por dia 

Como será feito 

A campanha será elaborada pelo coordenador do projeto 
e a veiculação será feita através de ferramentas digitais 
/ parcerias com clínicas e pet shops para indicação do 
serviço 

Como será mensurada a eficácia 
Engajamento nas publicações (cliques, visualizações, 
reações, comentários, visitas ao site…) 
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Quadro 4 – Plano de ação para recrutar cuidadores 

Processo / Atividade 
Coordenar estratégias de recrutamento e sele-
ção 

Problema a ser resolvido Falta de cuidadores 

Causa do problema 
A empresa é nova no mercado, portanto, ainda 
não tem colaboradores 

Solução da causa Recrutar e selecionar cuidadores 

O que será feito 

Será divulgado em redes sociais, panfletos, 
boca a boca, que a empresa está recrutando 
pessoas interessadas em cuidar de cães e ga-
tos para conquistar uma renda extra 

Por que 
Evitar o fracasso do projeto pela falta de cuida-
dores 

Quem fará as ações do projeto 
Coordenador do projeto; pessoas contratadas 

para distribuir panfletos 

Onde será feito 
Redes sociais; diversos pontos da Região me-

tropolitana do Rio de Janeiro 

Quando será feito Antes do início das atividades da empresa 

Recursos ($, pessoas, equipamentos) 

Custos de divulgação através das ferramentas do 

Google, Facebook e outras mídias digitais; pan-
fletos, pessoas para fazer panfletagem (cerca de 
R$ 2.000,00) 

Tempo necessário 30 dias 

Como será feito 

A campanha será elaborada pelo coordenador 

do projeto e a veiculação será feita através de 
ferramentas digitais / Serão distribuídos panfle-
tos em pontos estratégicos na Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro 

Como será mensurada a eficácia 
Respostas aos anúncios (nas publicações, tele-

fonemas, mensagens ...) 

 

3.7 MODELO DE NEGÓCIOS 

Patinhas da Luli: Cuidadores de Pets é uma empresa que faz a intermediação 

entre pessoas que amam animais e que querem uma renda extra (cuidadores) e tuto-

res de animais, que passam muito tempo fora de casa, viajam com frequência, tem 

animaizinhos debilitados e, por isso, necessitam de alguém que ofereça cuidados a 
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esses pets. Como foi mencionado, inicialmente não possuiremos estabelecimento fí-

sico. Sendo assim, o serviço será prestado de duas maneiras possíveis: na casa do 

cliente ou através de hospedagem familiar (o animalzinho recebe os cuidados na casa 

do cuidador). 

Nós sabemos que ele é da família – essa é a primeira frase com que o cliente 

se depara ao visitar nosso site5. De fato, quando o cliente acessa nossa plataforma, 

queremos que tenha a certeza de que entendemos a importância que o pet tem para 

ele. Não se trata de um bem, mas de um ser vivo amado e protegido por ele, como 

um membro da comunidade familiar. Cabe ressaltar que, o nosso principal canal de 

prestação de serviços é o site, dessa maneira, é extremamente importante demonstrar 

confiabilidade e credibilidade a partir desse primeiro contato com o consumidor.  Atra-

vés da plataforma, o cliente poderá visualizar o perfil dos cuidadores, ter acesso a 

avaliação dos clientes, pode marcar um encontro prévio com o cuidador, contratar o 

serviço e efetuar o pagamento. Em um segundo momento, pretendemos desenvolver 

um aplicativo para que o cliente tenha uma maior comodidade no acesso aos serviços, 

além de acompanhar mais rapidamente a rotina do pet durante o atendimento. 

O fato de não termos um estabelecimento fixo para o atendimento dos pets 

amplia a possibilidade de atendimento, uma vez que não ficamos restritos a uma única 

localidade. No nosso modelo de negócio, cuidadores e clientes residem na mesma 

região, o que facilita a intermediação do serviço, uma vez que é possível ter um con-

tato presencial entre as partes envolvidas, antes da contratação do serviço, ou até 

mesmo, no caso da hospedagem familiar, fazer uma visita ao domicílio do cuidador 

para verificar se existe uma estrutura adequada para o atendimento ao animalzinho. 

Além disso, a proximidade reduz os custos de deslocamento de ambas as partes. 

Vale ainda ressaltar que, aqui, empresa e cuidadores trabalham como parcei-

ros, uma vez que não há vínculo empregatício, mas sim a intermediação da prestação 

de serviço. Quanto a remuneração, 75% do valor pago pelo cliente fica com o cuidador 

e 25% com a empresa. Devemos destacar ainda que, o fato do tutor contratar o serviço 

                                                 
5 vide site: https://anapbr.wixsite.com/patinhas-da-luli 

 

 

 

https://anapbr.wixsite.com/patinhas-da-luli
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pela nossa organização oferece maior segurança, tanto para o tutor quanto para o 

cuidador, uma vez que oferecemos seguro no caso de alguma eventualidade durante 

a prestação do atendimento. A Figura 10 resume o modelo de negócios da empresa 

 
   Figura 10 - Canvas da Patinhas da Luli 
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4. MARKETING E VENDAS 

4.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

-  Vantagens oferecidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 11 – Vantagens oferecidas 
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- Serviços oferecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Serviços oferecidos 

 

4.2 DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO TRAZIDA PELA EMPRESA 

A principal inovação trazida pela empresa é a flexibilidade na prestação dos 

serviços, uma vez que não existe um estabelecimento fixo para atendimento ao ani-

mal. Portanto, trata-se de uma inovação no processo de atendimento aos pets, vi-

sando a redução de custos e ampliação do número de usuários atendidos. Se optás-

semos por um hotelzinho de animais ou mesmo uma creche estabelecida em uma 

determinada localidade, além de reduzir o número de potenciais usuários do serviço, 

seria necessário um investimento muito maior para constituição da empresa: despe-

sas como aluguel, funcionários, energia elétrica. Além disso, a maior parte dos pres-

tadores de serviços (cuidadores) não possuem vínculo empregatício conosco, sendo 
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nossos parceiros, o que contribui ainda mais para redução de custos com emprega-

dos. 

A empresa visa ainda a melhoria contínua na prestação de serviços no intuito 

de ofertar aqueles atributos mais valorizados pelos clientes. Portanto, trata-se de ino-

vações sustentáveis. Por exemplo, nosso principal canal de atendimento ao público é 

o site. Podemos melhorar algumas funcionalidades para agilizar o pagamento, as res-

postas as dúvidas dos clientes, a visualização do perfil dos cuidadores, o acompanha-

mento da rotina do pet durante a prestação do serviço. Podemos ainda desenvolver 

um aplicativo, facilitando ainda mais a interação com nosso cliente. 

Outro fato importante é a contribuição para que as pessoas consigam uma 

renda extra trabalhando conosco: donas - de - casa, estudantes universitários, pes-

soas que perderam o emprego. Sendo assim, o modelo de negócio proposto apre-

senta custos relativamente baixos para constituição e manutenção da organização, 

além de contribuir para o desenvolvimento econômico das regiões alcançadas por 

nossa empresa, uma vez que auxiliamos na geração de renda. 

4.3 A TECNOLOGIA E O CICLO DE VIDA 

Como já foi mencionado, nosso principal elo de ligação entre empresa e clien-

tes é o site. Dessa forma, é de vital importância a manutenção constante para melho-

rar as funcionalidades e facilitar a prestação do serviço, tais como: visualização dos 

perfis; cadastramento dos cuidadores; relacionamento com o cliente; contratação e 

pagamento do serviço. A apresentação da plataforma também é importante: lingua-

gem utilizada; imagens apresentadas; depoimento de usuários do serviço, bem como 

dos nossos cuidadores. Futuramente, pretendemos desenvolver um aplicativo para 

agilizar o atendimento aos nossos clientes e facilitar a interação. 

Outro fator importante é investir na capacitação de nossos cuidadores no to-

cante ao atendimento aos pets: cursos de primeiros socorros, psicologia animal, ades-

tramento. 

Ressaltamos que não descartamos a possibilidade de, num segundo momento, 

além desse atendimento regionalizado, seja através da hospedagem ou da visita do-

miciliar, constituirmos também um estabelecimento físico como um hotelzinho para 
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animais. Mas isso somente após a empresa já está devidamente estruturada e con-

solidada. 

4.4 PROPRIEDADE INTELECTUAL E/OU FORMAS DE EVITAR IMITAÇÕES 

Inicialmente, tínhamos escolhido como nome da empresa a denominação “Pa-

tinhas de Amor”, no entanto, embora após uma pesquisa no site do INPI — Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, não termos encontrado nenhuma empresa regis-

trada com esse nome, encontramos uma página no Facebook com a mesma denomi-

nação. Para não ter uma associação errônea da organização com a referida página, 

optamos por mudar o nome da empresa para: Patinhas da Luli: Cuidadores de pets. 

O nome foi escolhido como uma homenagem a cadelinha da fundadora da empresa. 

Após a escolha, fizemos uma nova busca no site e verificamos que não há registros 

com o referido nome. Sendo assim, no intuito de proteger nossa marca de imitações, 

será necessário procedermos o registro no INPI. 

4.5 EVOLUÇÃO PREVISTA DO PRODUTO – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Nosso modelo de negócio foi desenvolvido no intuito de reduzir custos, ampliar 

o número de potenciais usuários e gerar renda. Contudo, faz-se necessário estar 

constantemente atentos ao que o usuário espera da prestação de serviço. Pesquisas 

de satisfação devem ser feitas periodicamente para verificar a qualidade do atendi-

mento, bem como entender a evolução do gosto do consumidor. 

Estar vigilantes a concorrência também é indispensável para a sobrevivência 

da organização. Sendo assim, programas de gestão da qualidade devem ser imple-

mentados no intuito de melhorar processos, fidelizar clientes e conquistar novos usu-

ários. 

4.6 COMPARAÇÃO COM PRODUTOS SUBSTITUTOS E/OU CONCORRENTES 

A principal referência que temos hoje no mercado que mais se aproxima do 

nosso modelo de negócio é a empresa DogHero. Trata-se de uma empresa que opera 

uma plataforma online que conecta donos de cachorros e gatos a pessoas que ofere-

cem serviço de hospedagem familiar ou passeios (dog walker) aos cães. Criada em 

2014 pelos empreendedores Eduardo Baer e Fernando Gadotti, a startup atua em dois 

países: Brasil e Argentina. A rede de anfitriões é formada por cerca de 15.000 pessoas 
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espalhadas por mais de 650 cidades brasileiras. Atualmente, o serviço conta com 200 

anfitriões cadastrados na Argentina, e Baer projeta que serão cerca de 450 até o se-

gundo semestre de 20186. 

Atualmente, a empresa que começou com apenas um funcionário, além dos 

donos, tem 35 colaboradores. O funcionamento da startup é muito parecido com o 

Airbnb: ao acessar o aplicativo para Android/iOS ou o site, o usuário vê quais “anfitri-

ões” – é assim que eles chamam os cuidadores de pets – estão próximos a sua resi-

dência. Além disso, através da plataforma o cliente tem acesso ao perfil do anfitrião e 

obtém informações como: experiência do anfitrião com cães, fotos e preços praticados 

pelo cuidador. Também é possível entrar em contato com o anfitrião e marcar um 

encontro prévio entre ele, o tutor e o animal que receberá o atendimento. Se tudo 

correr bem, o pagamento é feito e o pet é hospedado. Devemos destacar que a em-

presa fica com 25% do valor cobrado por cada atendimento, enquanto o anfitrião fica 

com 75%. Após o atendimento, o cliente consegue deixar uma avaliação do serviço 

no perfil do cuidador, para que clientes futuros possam ver. Cabe ressaltar que todas 

as hospedagens já são cobertas com uma garantia veterinária de cinco mil reais, caso 

haja alguma emergência. 

Em entrevista ao Estadão, Eduardo Baer destaca que o maior desafio é a cons-

trução da confiança, uma vez que atualmente o pet é um membro importante da famí-

lia. Sendo assim, o cliente quer ter a certeza de que o animal vai ser bem cuidado. 

Dessa maneira, seus anfitriões passam por um crivo, que consiste numa série de per-

guntas e avaliação da experiência deles com animais. Alguns já são excluídos por 

algoritmo. Além disso, a DogHero possui uma equipe que faz a análise dos perfis. 

Durante a estadia, o anfitrião também se compromete a enviar ao dono fotos e vídeos 

do animal. Essa é uma maneira do cliente se sentir mais seguro em contratar o ser-

viço. 

O principal diferencial do Patinhas da Luli em relação a nossa principal concor-

rente é a possibilidade de o cuidador prestar o serviço na residência do cliente. Isso é 

um fator importante, principalmente no que tange aos cuidados de gatos. Os felinos 

                                                 
6 Vide: http://forbes.uol.com.br/negocios/2017/05/doghero-inicia-expansao-na-america-latina-pela-argentina/ 

http://forbes.uol.com.br/negocios/2017/05/doghero-inicia-expansao-na-america-latina-pela-argentina/


27 
 

são mais sensíveis a mudança de ambientes, sendo mais indicado prestar o atendi-

mento no território em que está familiarizado. Esse tipo de serviço também é mais 

indicado para animais debilitados, seja pela idade ou por problemas de saúde. 

Quadro 5 – Quadro comparativo entre DogHero e Patinhas da Luli 

ITENS DOGHERO PATINHAS DA LULI 

Hospedagem Familiar sim sim 

Visita domiciliar não sim 

Dog Walker sim sim 

Cuidadores distribuídos de 

acordo com a Região do cliente 
sim sim 

Atuação Brasil e Argentina Região Metropolitana do Rio7 

 

4.7 DETALHAMENTO DA ESTRATÉGIA DE ENTRADA NO MERCADO 

Além da divulgação massiva da nossa organização, seja nas redes sociais, seja 

por indicação de parceiros comerciais, como a nossa principal porta de entrada é o 

site, precisamos dedicar atenção especial na construção do mesmo.  

De fato, podemos usar a metáfora de “vender o peixe” para falar sobre a “venda 

de uma ideia”8. O vendedor de peixe em uma feira sabe que tem pouco tempo para 

chamar a atenção para o seu produto, então vai direto ao ponto antes que a freguesa 

vá embora. Da mesma forma acontece quando queremos vender uma ideia. Precisa-

mos deixar claro que existe um problema a ser resolvido e que a nossa empresa tem 

a solução para esse problema.  Dessa maneira, no primeiro contato com nossa plata-

forma queremos “fisgar” o nosso cliente. Para isso temos que cativá-lo através da 

                                                 
7 Nossa meta é expandir o serviço para todo Brasil em cinco anos. 
8 Vide: https://endeavor.org.br/como-vender-o-seu-peixe-para-a-sua-freguesia/ 

 

 

 

https://endeavor.org.br/como-vender-o-seu-peixe-para-a-sua-freguesia/
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linguagem; das imagens; da clareza das informações referentes a prestação do ser-

viço; criar uma relação de cumplicidade com o cliente, seja através de propagandas, 

seja respondendo rapidamente as dúvidas quanto a prestação do serviço. 

Outra questão que poderá facilitar nossa entrada no mercado são os preços 

acessíveis. Além disso, oferecemos pacotes especiais para estadias mais longas, ba-

rateando ainda mais o serviço. Qualidade na prestação dos serviços, agilidade na so-

lução de problemas e no esclarecimento de dúvidas também é um diferencial. 

4.8 FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

Cuidadores no domicílio do pet: 

Visitas com duração de 1 hora na casa do cliente, em que o cuidador dará água 

e alimento ao animal, brincará com ele e administrará medicamentos, caso seja ne-

cessário. Há também a possibilidade de passeios para cães, de 15 a 20 minutos, du-

rante a visita (entre R$ 50,00 e R$70,00) - o valor depende das especificações do 

serviço e do cuidador selecionado). 

Hospedagem familiar: 

Hospedagem familiar, com atualizações diárias por vídeos e fotos do status do 

pet. Serão oferecidos cuidados individuais: alimentação, água, medicamento, brinca-

deiras, ambiente do xixi sempre limpo, além de muito amor e carinho (a diária custa 

entre R$ 50,00 a diária). 

Dog Walker: 

A partir de R$ 30,00. 

Transporte de pets: 

A partir de R$ 30,00 (depende da distância até o local em que o pet será levado, 

do porte do animal e da necessidade de utilizar meios de transporte). 

4.9 DISTRIBUIÇÃO, PROMOÇÃO E RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

O serviço será ofertado através do site e futuramente através de um aplicativo. 

Os canais de atendimento serão via chat, e-mail, telefone e redes sociais. Além disso, 

antes de contratar o serviço, o tutor pode marcar um encontro com o cuidador e, no 

caso de hospedagem familiar, visitar a residência do cuidador para verificar se oferece 
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estrutura adequada para abrigar o pet. Lembrando que, quando o cliente acessa a 

plataforma, deverá indicar a região que reside, uma vez que, os cuidadores serão 

disponibilizados de acordo com essa localidade. 

Através da plataforma, o cuidador poderá ser avaliado pelo cliente em relação 

a prestação do serviço. Isso faz com que ele se empenhe cada vez mais em aprimorar 

a qualidade no atendimento, uma vez que, como não há vínculo empregatício, a re-

muneração ocorre apenas quando há a contratação do atendimento pelo tutor. 

 Durante a prestação do serviço o tutor receberá fotos e vídeos do pet realizando suas 

atividades: se alimentando, bebendo água, em momentos de brincadeira. 

O principal canal de promoção do serviço são as redes sociais. No entanto, é 

imprescindível formar parcerias com clínicas veterinárias, pet shops e lojas especiali-

zadas no cuidado de animais para angariar indicações do nosso serviço. 
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5. PLANO FINANCEIRO 

5.1 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS 

 A empresa Patinhas da Luli inicialmente será enquadrada como uma Empresa 

de Pequeno Porte, adotando o regime do Simples Nacional. O modelo de negócio não 

demandará um grande investimento inicial, tendo em vista que não possuímos esta-

belecimento fixo, o que reduzirá custos como aluguel, por exemplo. Devemos ressaltar 

que, para a constituição do negócio serão utilizados recursos financeiros próprios. 

Cabe ainda destacar que, a organização adotará um modelo bem enxuto, devido a 

restrições orçamentárias. Sendo assim, a proprietária da empresa exercerá as fun-

ções gerenciais, financeiras, recursos humanos, marketing e vendas.  

O Quadro 6 abaixo apresenta o investimento inicial para pôr o negócio em fun-

cionamento: 

Quadro 6 - Investimentos 

INVESTIMENTOS DO EMPREENDIMENTO 

Gastos com registro da empresa R$ 3.500,00 

Construção do site R$ 7.500,00 

Capital de giro R$ 10.000,00 

Ações de Marketing  R$ 3.500,00 

Total R$ 24.500 

 

5.2 PROJEÇÃO DE RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS 

 O mercado de pets vem apresentando crescimento expressivo nos últimos 

anos. Segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Ani-

mais de Estimação (Abinpet), em 2016, o setor faturou R$ 19 bilhões no Brasil – cres-

cimento de 5,7% em relação a 2015, quando fechou em R$ 18 bilhões. No entanto, 

procuramos ser bastante conservadores na projeção de receitas.  

Devemos ressaltar ainda que, no modelo de negócio proposto, não teremos 

empregados diretos na execução das atividades fim do empreendimento. De fato, o 
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que oferecemos é um agenciamento de cuidadores para pets, ou seja, é mais uma 

parceria do que uma subordinação. Sendo assim, não existe vínculo empregatício ou 

remuneração fixa. Desse modo, quando um cuidador presta serviço para um cliente, 

75% do valor pago fica com ele e 25% com a empresa. 

Outro ponto importante a ser destacado é que os números expressos na tabela 

de receitas correspondem a diárias. Por exemplo, um único cliente, tutor de dois cães, 

pode contratar o serviço de hospedagem familiar por quinze dias, sendo assim, a con-

tratação corresponderá a trinta diárias (quinze dias para cada cão).  

Cabe ainda ressaltar que para alcançarmos um ponto de equilíbrio a fim de que 

nossa receita seja suficiente para cobrir as despesas, considerando que os preços 

dos serviços oferecidos variam entre R$ 30,00 e R$ 50,00, devemos manter uma mé-

dia de 680 diárias mensais (média de um pouco mais de 20 por dia). Uma forma de 

atingir essa meta é fidelizando os clientes, oferecendo descontos para quem contratar 

pacotes de serviços. Uma boa maneira de cativar o usuário é a criação de um cartão 

fidelidade, propiciando descontos de acordo com o número de contratação de servi-

ços.  

Quadro 7 – Projeção de receitas para os próximos três anos 

PROJEÇÃO DE VENDAS 

Serviços TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 

Hospedagem familiar 3.780 4.285 4.050 

Cuidador em domicílio 2.080 2.250 2.390 

Dog Walker 2.280 1.540 1.730 

Transporte de pets 459 390 770 

DEMANDA TOTAL         8.599 8.465 8940 

Preço Valor 
médio 

Rea-
juste 
anual 

Receita 
de 

Vendas 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Hospedagem familiar R$ 50 10% R$ 189.000 R$ 235.675 R$ 245.025 

Cuidador em domicílio R$ 50 10% R$ 104.000 R$ 123.750 R$ 144.595 

Dog Walker R$ 30 10% R$ 68.400 R$ 50.820 R$ 62.799 

Transporte de pets R$ 30 10% R$ 13.770 R$ 12.870 R$ 27.951 

Total de Vendas                                                                R$ 375.170              R$ 423.115               R$ 480.370 
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Em relação aos custos, devemos salientar que nossa maior despesa será com 

os cuidadores, tendo em vista que, a cada prestação de serviço, 75% do valor cobrado 

fica com o cuidador, sobrando para empresa 25%. Sendo assim, o Quadro 8 abaixo 

tem como base a projeção de vendas demonstrada acima. 

Quadro 8 – Projeção de custos 

CUSTOS 

Item de custo TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 

CUIDADORES R$ 281.377,50 R$ 317.336,25 R$ 360.277,50 

 

Quadro 9 – Projeção de despesas para os próximos 3 anos 

PROJEÇÃO DE DESPESAS GERAIS 

Despesas Valor Mensal TOTAL ANO 1 TOTAL ANO 2 TOTAL ANO 3 

Telefone/Internet R$ 250,00 R$ 3000 R$ 3.150 R$ 3.307,55 

Propaganda R$ 400,00 R$ 4.800 R$ 5.040 R$ 5.292 

Manutenção do site R$ 50,00 R$ 600 R$ 630 R$ 661,56 

Seguros R$ 500,00 R$ 6000 R$ 6.300 R$ 6.615 

Assessoria Contábil R$ 480,00 R$ 5.760 R$ 6.048 R$ 6.350,40 

TOTAL  R$ 20.150 R$ 21.168 R$ 22.226,51 

* Obs.: No tocante às despesas gerais, foi aplicado um reajuste de 5% anual referente a cada item. 

Conforme mencionamos anteriormente, adotaremos um modelo enxuto de ad-

ministração devido a restrições orçamentárias. Dessa maneira, pelo menos inicial-

mente, não prevemos a contratação de funcionários até que a empresa se solidifique 

no mercado e comece de fato a gerar lucros. Sendo assim, quem cuidará da venda 

dos serviços, pagamentos, divulgação e todas as demais tarefas da organização será 

a fundadora. Sendo assim, foi estabelecido um pró-labore no valor de R$ 2.500,00. 
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5.3 RESULTADOS 

 Tendo em vista que a organização Patinhas da Luli é uma Empresa de Pe-

queno Porte, adotaremos o regime do Simples Nacional. Portanto, utilizaremos um 

percentual médio de impostos pagos sobre a venda de serviços de 10,20%. 

Quadro 10 – Impostos a serem pagos 

BASE DE CÁLCULO PARA IMPOSTOS    % 

Percentual Médio Pago Sobre a Venda de Produtos  

Percentual Médio Pago Sobre a Venda de Serviços 10,20 

Percentual Médio Pago Sobre os Lucros  

 

Quadro 11 – Demonstrativo de Resultado do Exercício 
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5.4 FLUXO DE CAIXA 

 

Quadro 12 – Fluxo de caixa líquido e acumulado para três anos 

FLUXO DE CAIXA 

Entradas Período 0 Total Ano 1 Total Ano 2 Total Ano 3 

Receitas  R$ 375.170 R$ 423.115 R$ 480.370 

Total 0,00 R$ 375.170 R$ 423.115 R$ 480.370 

Saídas Período 0 Total ano 1 Total ano 2 Total ano 3 

Deduções  0,00 
0,00 

 
R$ 38.267,34 

 
0,00 

R$ 281.377,50 
R$ 50.160 

0,00 

0,00 
0,00 

 
R$ 43.157,73 

 
0,00 

R$ 317.336,25 
R$ 21.168  

0,00 

0,00 
0,00 

 
R$ 48.997,74 

 
0,00 

R$ 360.277,50 
R$ 22.226,51 

0,00 

Impostos sobre a 
venda de produtos 

Impostos sobre a 
venda de serviços 

Impostos sobre o 
lucro 

Custos totais 

Despesas totais 

Investimentos R$ 24.500 

Total R$ 24.500 R$ 369.804,84 R$ 381.661,98 R$ 431.501,75 

Fluxo de caixa lí-
quido 

R$ - 24.500 R$ 5.365,16 R$ 41.453,02 R$ 48.868,25 

Fluxo de caixa acu-
mulado 

R$ - 24.500 R$ - 19.134,84 R$ 22.318,18 R$ 62.517,33 

 

5.5 INDICADORES DE ANÁLISE DO INVESTIMENTO 

Calculamos que o Valor Presente Líquido (VPL) é de R$ 43.641,46, tendo como 

base uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 15%. Por conseguinte, a Taxa In-

terna de Retorno (TIR) é de 79% e nosso Payback é de 18 meses, conforme Quadro 

13. 

Vale mencionar que a apesar do VPL modesto o empreendimento apresenta 

grande potencial de mercado, considerando que negócios como esse demandam 

certo tempo para maturação e reconhecimento da marca. 
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Quadro 13 – Indicadores de análise de investimento com base no fluxo de caixa 

FLUXO DE CAIXA 

Ano 0 -R$ 24.500 

Ano 1 R$ 5.365,16 

Ano 2 R$ 41.453,02 

Ano 3 R$ 48.868,25 

VPL R$ 43.641,46 

TIR 79% 

PAYBACK Mês 18 
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