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1 SUMÁRIO EXECUTIVO  

 Este plano de negócio tem como objetivo apresentar o estudo de viabilidade da 

criação de um Petshop na cidade de Londrina/Paraná no bairro Califórnia. 

A empresa contará com serviços de banho & tosa, comercialização de produtos 

nacionais e importados como rações e acessórios e serviço de hotelaria que poderão 

ser comprados virtualmente (internet) ou em nossa loja física. 

 A clientela alvo do Petshop, famílias com rotina semanal intensa visto que o 

tempo a cada dia passa a ser escasso. Atualmente no Brasil cresce o número de 

famílias com a presença de animais domésticos. Conforme Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). 

 No estudo de viabilidade o negócio apresenta ótimos resultados nas projeções 

realizadas no período de 5 (cinco) anos. Com um investimento inicial de R$ 

513.815,00, para aquisição de ativos (edificação, veículo, móveis utensílios, e 

demais itens). Capital de terceiros no montante de R$ 120.000,00, para formação de 

estoques e inicio da operação. O projeto apresenta um retorno do investimento em 

5 (cinco) anos e sete meses e taxa interna de retorno TIR - 16,6% a.a. 

 Proprietários e fundadores, Ivo Alves da Silva desempenhara o papel de 

gerência e execução, Mariana Marques da Silva desempenhara o papel de técnica 

e médica veterinária contando com apoio sob demanda de: 

Robson Luiz Marques 

Graduado em Ciência Contábeis pela Universidade Uniandrade em 2001, cursando 

o MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela FGV. Profissional com mais de 

25 anos de experiência em empresas multinacionais como Britânia Eletrodomésticos 

S.A., Novozymes Latin America Ltda e Masisa do Brasil Ltda. Empresas de grande 

porte no setor eletrodoméstico, químico e produção de painéis, tendo experiência 

internacional em empresas no México e Chile. 
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2 A EMPRESA: DESCRIÇÃO GERAL 

2.1 Equipe Gerencial 

 A equipe gerencial será formada inicialmente pela atuação dos sócios na 

gestão, contratação de um atendente de balcão, um tosador e banhista. 

 Os serviços de contabilidade, tecnologia da informação, segurança serão 

terceirizados. 

2.2 Estrutura Geral 

 A sociedade será uma empresa de capital limitado (Ltda.), constituída por cotas 

de participação dos sócios detalhado abaixo: 

Ivo Alves da Silva com 60% das cotas; 

Mariana Marques da Silva 40% das cotas. 

2.3 Localização 

 Cidade de Londrina/PR, no bairro Califórnia - com estacionamento próprio. A 

loja está situada em uma área residencial de grande movimento, acesso aos demais 

bairros e ao centro da cidade. Ao redor da loja tem opções de gastronomia, 

supermercados, farmácias, bancos, escola de idiomas, postos de gasolina e 

consultórios médicos. 

2.4 Manutenção de Registros 

 Para constituir a sociedade é necessário de elaboração de um contrato social, 

registro junto a Junto Comercial do Paraná, emissão CNPJ (cadastro nacional de 

pessoa jurídica), emissão alvará de funcionamento e estabelecer o registro junto ao 

Conselho Regional de Medicina Veterinária (CMRV) e ao Departamento de Defesa 

Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura.  

2.5 Seguro 

 Como forma de transferência de riscos como lucro cessante e danos físicos ao 

estabelecimento decorrentes de sinistros, será feita a contratação de seguro para a 

sociedade com coberturas aos principais sinistros de mercado 
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2.6 Segurança  

A loja contará com sistema de alarmes e câmeras de vigilância. 

3 ANÁLISE DE MERCADO 

 Na última década o Brasil ficou caracterizado por fatores como alto crescimento 

do consumo, baixas taxas de desemprego e mulheres ganhando cada vez mais 

espaço no mercado de trabalho, diversas mudanças socioeconômicas afetaram o 

nosso país como, por exemplo, um aumento do número de domicílios com pessoas 

independentes morando sozinhas ou ainda casais que decidem adiar a chegada do 

primeiro filho.  

 Porém, um dos fatos que tem chamado muito à atenção e gerado grande 

repercussão na mídia é o aumento do número de animais domésticos e a forma 

humanizada como eles estão sendo tratados pelos seus donos. 

3.1 Análise Setorial 

 Segundo a Abinpet, o Brasil tem a 2º maior população entre aves, gatos e cães 

com o terceiro maior faturamento do mundo por ano.  Segundo estimativa da 

Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação 

(ANFAL-PET), mais de 31 milhões cães e 15 milhões de gatos impulsiona o mercado 

de rações e serviços.  

 Conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 59% dos 

domicílios têm algum animal de estimação, o que inclui famílias das classes sociais 

A à D. O Brasil é o segundo país no mundo em população de pequenos animais e 

produção de alimentos para essa “clientela”, perdendo só para os Estados Unidos. 

O mercado de pets gira cerca de R$ 9,6 bilhões no País, segundo a Associação 

Nacional de Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação (Anfalpet). 

3.2 Análise de Demandas 

 Segundo entrevista do presidente executivo Abinpet ao Bom dia Brasil em 

25.05.2015, o Brasil deve apresentar um crescimento no setor de 20% em 2015, 

sendo ele dividido em 67% com comida e o restante em serviços. Nesta mesma 

entrevista foi apresentado que a cada dois brasileiros, um possui animal de 

estimação em sua casa. Em 2014 o setor apresentou um crescimento de 10% e 
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atualmente ocupa a posição de 4º maior população de animais no mundo. É possível 

verificar também que não só as rações apresentam crescimento expressivo no setor, 

mas também os acessórios como brinquedos, roupas, casas e itens de beleza, além 

dos artigos básicos para o dia a dia. 

3.3 Análise da Concorrência 

 Atualmente, existem aproximadamente 169 (cento e sessenta e nove) petshops 

na cidade de Londrina, conforme divulgado no site 

(http://www.apontador.com.br/em/londrina-pr/animais/pet-shops), sendo que na 

região escolhida para instalação apenas dois:  

Junior Pet Shop, localizado na Av. São João, 1893 e o Planet Pet, localizado na Av. 

São João, 2089. 

 Para facilitar nossa análise dividimos nossos concorrentes conforme as 

categorias: 

3.3.1 Supermercados 

 Segundo a Anfalpet os supermercados possuem um marketshare de 15% sobre 

o volume de todos os produtos que são vendidos para animais de estimação. 

Aproveitando a conveniência para os donos que já estão no local, alguns 

supermercados oferecem diversidade de produtos para o cuidado do animal, 

alimentação, coleiras, etc. 

3.3.2 Lojas online 

 As lojas online dos grandes sites de e-commerce ainda apresentam pouca 

penetração no mercado, porém possuem alto potencial baseado no aumento do 

número de usuários que realizam compra através da internet. 

3.4 Análise Swot 

3.4.1 Forças  

 Ponto comercial estabelecido em ótima localização, bairro com investimentos 

da prefeitura para revitalização, e de propriedade dos sócios; 

 Atendimento direcionado com agendamentos e estrutura inovadora; 

 Modelo inovador de compra de rações e medicamentos via internet; 
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 Negócio com baixo custo operacional e alto potencial de receita; 

 

3.4.2 Fraquezas  

 Desconhecimento do setor de Petshops por ambos os sócios; 

 Atual cenário econômico com tendência de retomada em 2017; 

 Marca nova no mercado, necessitando de divulgação; 

 Recursos financeiros limitados para investimentos em marca; 

 Pequena capacidade de estoque com baixo poder de barganha com 

fornecedores; 

 Margem na comercialização de rações baixa; 

 

3.4.3 Oportunidades  

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 59% dos 

domicílios têm algum animal de estimação, o que inclui famílias das classes sociais 

A e D (http://www.petrede.com.br/2013/animais/mulheres-tratam-seus-pets-como-

verdadeiros-filhos/); 

 O setor apresenta um crescimento médio de 17% ao ano, desde 1995 

(http://www.petbr.com.br/cons13.asp); 

 Nova estrutura familiar brasileira: mais idosos, número menor de pessoa e 

casais sem filhos; 

 Baixo poder de barganha dos clientes; 

 Inventivos governamentais para pequenas empresas (acesso a crédito e 

incentivos fiscais) 

 Segmento de comércio eletrônico (canal de venda), mais seguro e disponível 

pela internet; 

 

 

 

  

http://www.petrede.com.br/2013/animais/mulheres-tratam-seus-pets-como-verdadeiros-filhos/
http://www.petrede.com.br/2013/animais/mulheres-tratam-seus-pets-como-verdadeiros-filhos/
http://www.petbr.com.br/cons13.asp
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3.4.4 Ameaças 

 Número de petshops pulverizados na cidade de Londrina; 

 Alto poder de barganha dos fornecedores; 

 Regras rígidas de vigilância sanitária. 

3.7 METAS E OBJETIVOS 

 Busca se posicionar facilitando da vida dos donos de animais de estimação na 

cidade de Londrina. 

Descrição dos Objetivos Metas 

Viabilidade financeira; Obter um retorno de investimento 

superior a 14,75% ao ano; 

Aumentar participação de mercado 

e volume de vendas; 

Alavancar o volume de venda de 

rações e serviços através da internet; 

Aumentar faturamento liquida; Seleção de fornecedores com preços 

competitivos e variedade de marcas; 

Abertura da empresa como Simples 

Nacional; 

Atender os clientes utilizando equipe 

enxuta, mais a sócia veterinária; 

Posicionar um conceito 

diferenciado de petshop no 

mercado; 

Agendamento de serviços e compras 

online; 

Administra com eficiência os 

agendamentos realizados e entregas 

dentro do prazo estabelecido em 90% 

das compras. 
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4. OFERTA DA EMPRESA 

4.1 Análise de Marketing 

 Como forma de divulgação do petshop, vamos utilizar como meio de 

comunicação panfletos, banners e faixas que serão colocados/distribuídos em locais 

estratégicos da cidade pelo período de 2 (dois) meses. 

Abaixo calendário de divulgação:  

 

 No primeiro mês será feito um trabalho mais intenso de divulgação com a 

distribuição de panfletos de segunda feira a sábado, banners de quarta-feira a 

sábado e faixas também de quarta-feira a sábado.  

 No segundo mês reduzimos o calendário de divulgação com a distribuição de 

panfletos de quarta-feira a sábado, banners e faixas apenas na sexta-feira e sábado. 

 Considerando a demanda de mercado que as rações é o que movimenta mais 

dinheiro neste setor segundo a Abinpet (67%) e demais itens como brinquedos, 

roupas, casas e itens de beleza, além dos artigos básicos vamos vincular em nossas 

divulgações a disponibilidade destes produtos com as 20 maiores marcas. 

  Os acessórios para os pets também estão em alta sendo que as mulheres são 

as que mais gastam com luxos para os animais de estimação, dados apontam que 

elas são responsáveis por 70% das compras. 

 Para reduzir nossos custos de divulgação vamos buscar junto as 20 maiores 

marcas uma forma de subsidio, porém não vamos incluir em nossos cálculos de 

retorno do investimento. 

 Os principais produtos selecionados para serem comercializados pelo Petshop: 

Whiskas, Royal Canin, Purina – BENEFUL, Purina – PRO PLAN, FOSTER - 

Premium, GATSY, KANINA, Pedigree, Eukanuba – Mmake a Good Dog Great, IAMS, 
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GOLDEN, Purina CHAT CHOW, Purina DOG CHOW, FARO, Pitukats, Frolic, Purina 

ALPO, entre outras. 

5. PLANO OPERACIONAL 

 Em média os petshops já estabelecidos, um profissional é capaz de banhar ou 

tosar até dez animais por dia de trabalho, um profissional para realizar as 

movimentações dos animais com um veículo adaptado para o transporte, enquanto 

o médico veterinário, profissional mais qualificado do empreendimento, além do 

atendimento aos animais, coordena as atividades diárias e, eventualmente, substitui 

um dos demais profissionais em suas funções. 

 Assim, a estrutura de pessoal do Petshop contemplará inicialmente: 

 

 Horário de Funcionamento 

 O Petshop funcionará nos horários a seguir: 

 

 Com uma hora para almoço e descanso de segunda à sexta-feira, a jornada 

semanal dos profissionais será de 44 horas. 

 As compras de mercadorias para revenda serão realizadas através de 

representantes e distribuidores, que entregarão seus produtos diretamente no 

Petshop. 

 O empreendimento contará com um salão de vendas, onde as mercadorias 

estarão dispostas em prateleiras e gôndolas. Esta área funcionará em sistema de 

auto-serviço, em que os clientes escolhem as mercadorias que desejam comprar e 

encaminham-se ao caixa para realizar o pagamento. Os demais itens 
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comercializados pela loja (estoque) serão alocados em um depósito, no fundo da 

loja. 

 Banhos, tosas e atendimentos veterinários serão realizados de acordo com 

agendamentos ou em função da ordem de chegada. Os processos e os produtos 

usados nos banhos dos animais serão padronizados, definidos pelo médico 

veterinário quanto a suas características técnicas e aprovado pelos dois sócios 

quanto ao custo. 

 Enquanto aguardam para o banho ou tosa, os animais permanecerão em jaulas 

específicas para este fim. Das jaulas, os animais são transferidos até as bancadas 

de banho ou tosa, onde o serviço é executado. Após o banho e/ou tosa, os animais 

retornam a as jaulas até que seus donos venham retirá-los ou serão entregues em 

domicílio, em função do serviço solicitado no agendamento. 

 A limpeza da loja, em especial da sala de banhos e tosas e do consultório 

veterinário, será realizada diariamente sempre que necessário e no final do dia pelo 

colaborador responsável por essa atividade. 

 O serviço de hotelaria será realizado no mesmo local com alocação em jaulas 

durante a noite e no período do dia em cercados individualizados para cada raça e 

sexo. 

 Os pagamentos serão recebidos em dinheiro, cartão de débito e cartão de 

crédito. Não será aceito pagamentos em cheques devido ao alto índice de 

inadimplência. 
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5.1 Definição de Investimentos em Ativo Permanente 

Abaixo relação dos investimentos necessários para operação do petshop: 

Item Descrição 
Valor unitário - 

R$ 
Quantidade 

Valor total - 

R$ 

1 Alicate 
                         

15,00  
2 

                   

30,00  

2 Armário p/produtos veterinários 
                       

485,00  
1 

                 

485,00  

3 Avental 
                         

25,00  
1 

                   

25,00  

4 Balcão de caica & expositor 
                    

1.000,00  
1 

              

1.000,00  

5 
Bancada para atendimento 

veterinário 

                       

800,00  
1 

                 

800,00  

6 Bancadas para secagem e tosa 
                       

400,00  
2 

                 

800,00  

7 Caixa para transporte de animais 
                         

60,00  
4 

                 

240,00  

8 Escova de aço 
                         

19,00  
2 

                   

38,00  

9 Escrivaninha (médico veterinário) 
                       

220,00  
1 

                 

220,00  

10 
Estante para disposição dos 

produtos 

                       

480,00  
6 

              

2.880,00  

11 Estufa para esterilização 
                       

600,00  
1 

                 

600,00  

12 Extintor de incêndio 
                       

139,00  
2 

                 

278,00  

13 Fachada 
                    

3.000,00  
1 

              

3.000,00  

14 Focinheira 
                         

20,00  
4 

                   

80,00  
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15 Impressora fiscal 
                    

1.600,00  
1 

              

1.600,00  

16 Jaulas 
                       

230,00  
9 

              

2.070,00  

17 Máquina para tosa com lâminas 
                       

450,00  
2 

                 

900,00  

18 Micro computador 
                    

1.300,00  
2 

              

2.600,00  

19 Prateleira para estoque 
                       

300,00  
2 

                 

600,00  

20 Secador e soprador 
                       

950,00  
2 

              

1.900,00  

21 
Sistemas informatizados e 

aplicativo 

                  

45.000,00  
1 

            

45.000,00  

22 Tanque para banho 
                       

600,00  
2 

              

1.200,00  

23 Telefone 
                       

114,00  
1 

                 

114,00  

24 Tesouras 
                         

69,00  
4 

                 

276,00  

25 Madeira para construção cercados 
                         

20,00  
200 mt 

              

4.000,00  

26 Material de construção p/cercados (tijolo, areia, cimento e pedra) 
              

2.500,00  

27 Mão de obra para construção     
              

5.000,00  

28 Edificação Comercial Petshop   1 
          

400.000,00  

29 Strada com Baú - Fiat   1 
            

70.000,00  

TOTAL 55 
       

548.236,00  
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5.2 Premissas Operacionais  

 De acordo a contatos prévios realizados com os distribuidores os produtos 

comercializados em petshops em geral são negociados com o prazo de trinta dias 

após a entrega. Nesta região, os fornecedores também apresentam significativa 

flexibilidade quanto ao volume mínimo a ser comprado e agilidade para entrega das 

compras, o que permite a loja operar com níveis de estoque relativamente baixos. 

Abaixo estimativas de como os clientes pagarão por suas compras: 

 

 De forma a sermos mais conservadores quanto às estimativas do saldo em 

caixa, consideraremos em nossas projeções financeiras um prazo médio de 

recebimento de vendas de 20 dias. 

A tabela a seguir apresenta premissas operacionais e financeiras do Petshop: 
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Nos dois primeiros anos os sócios não planejam reinvestir resultado do negócio em 

ativos imobilizado, somente os gastos de manutenção da loja. 

A política de distribuição de dividendos planejada considera a distribuição aos sócios 

da totalidade dos lucros acumulados no exercício, desde que o patrimônio líquido 

apresente, no mínimo, o valor do capital social inicialmente integralizado. 

5.3 Premissas Macroeconômicas 

 Considerando os aspectos do empreendimento, identificamos como relevantes 

para nosso planejamento as variáveis macroeconômicas as seguir: 

 

 A fonte das informações da tabela acima é o quadro de informações 

macroeconômicas do Banco Santander, em sua atualização de 21/09/2015. 

 Considerando a necessidade de captação de recursos para capital de giro, 

estimamos a taxa de juros sobre a captação destes recursos em 120% do CDI + IOF 

imposto sobre operações financeiras 1,5% a.a.. Considerando eventuais sobras de 

caixa que possibilitem a aplicação financeira destes recursos, estimamos seus 

rendimentos em 95% do CDI 

6 PLANO FINANCEIRO 

 Neste capítulo descriminamos as fontes de recursos e suas aplicações, além 

de realizamos projeções das despesas e receitas futuras. 

6.1 Preço Unitário, Volume de Venda e Composição das Receitas 

 Para o primeiro ano do empreendimento os preços de venda são com base aos 

patamares observados em nossas visitas a petshops da cidade de Londrina - 

http://www.damadrepetshop.com.br/, http://www.petshowvirtual.com.br/. Para 

projeção dos anos seguintes, consideramos os preços de vendas variando de acordo 

com as projeções de taxa de inflação. 
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 De acordo com o que observamos em empreendimentos similares ao que 

estamos propondo, estimamos os volumes de vendas para o primeiro ano de nosso 

negócio. Para projetar os volumes de vendas dos períodos seguintes, consideramos 

a variação do PIB brasileiro. 

6.1.1 Composição das receitas: 

Receita de Mercadorias 

 

 Os preços são pesquisas de mercado realizadas em petshops na cidade de 

Londrina, conforme mencionado a cima. Os volumes de venda são em medias 

mensais utilizando como base o número de dias uteis no ano. Para o produto ração 

à venda de 30 KG por dia multiplicado pelo número de dias uteis de segunda feira a 

sábado. Medicamentos e acessórios o mesmo critério, porém considerando os dias 

uteis de segunda a sexta feira. Para as projeções de crescimento de volume estamos 

considerando um PIB zero no primeiro ano, um ponto percentual no segundo ano e 

dois pontos percentuais nos demais anos. 
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Receita de serviços 

 

 

 Para os preços dos serviços utilizamos o mesmo critério apresentado acima 

para as mercadorias. No calculo da receita dos serviços de hotelaria utilizamos 313 

dias de ocupação (segunda feira a sábado) com preço médio de cada raça aplicado 

no mercado para entrega de rações o mesmo critério, porém com o preço de R$ 7,00 

(sete reais) por entrega.  
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6.2 Estrutura de Custos Fixos, Variáveis e Gastos 

 Para determinar os custos das mercadorias nos baseamos nas pesquisas que 

realizamos e nos markups indicados pelos fornecedores de rações, de 

medicamentos veterinários e de acessórios.  

 Todos os custos (mercadorias e serviços), foram atualizados pela inflação 

projetada a partir do segundo ano de operação. 

6.2.1 Custos de Mercadorias 
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6.2.2 Custo dos Serviços 

 Todo o custo de pessoal e depreciação foi alocado nos serviços de consultas 

veterinárias, banho & tosa, hotelaria e entrega de rações. Para o serviço de banho & 

tosa consideramos uma tarifa para os insumos utilizados neste serviço, como água, 

material de higiene e energia elétrica. Para determinar a ocupação no serviço de 

hotelaria foi utilizado o número de dias úteis no ano com a capacidade de 15 

acomodações. 
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6.2.3 Gastos com Pessoal: Incluso nos Custos de Serviços 

 Nos cálculos abaixo foi considerado todos os custos (férias, 13º salário, vale 

transporte e refeição) e encargos sociais ligados a estrutura de pessoas.  
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6.2.4 Despesas Variáveis 

 As despesas variáveis, são despesas referentes às taxas cobradas pelas 

administradoras nas compras pagas pelos clientes com cartão de débito e cartão de 

crédito. 
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6.2.5 Despesas Fixas 

 São todos os gastos necessários para a operação do negócio considerando a 

cada ano a atualização pela inflação projetada. 

 

6.3 Fontes de Recursos e Gestão de Tesouraria 

 As fontes de recursos previstas para início da operação são captados no 

mercado financeiro (R$ 120.000,00), com um custo anual de 15% a.a por um período 

de 24 meses.  Esse montante será utilizado para aquisição dos demais ativos 

fixos, estoque inicial, contratação das pessoas, gastos iniciais com publicidade, 

internet  e demais itens para a loja.  

 

Havendo eventuais sobras de caixa, consideramos que 80% desta sobra serão 

mantidas em aplicações financeiras, com rendimentos médios de 90% do CDI.  
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6.4 Demonstrações Financeiras e Projetadas 

 A seguir estão apresentadas as demonstrações de resultados, balanços 

patrimoniais e fluxos de caixa indiretos projetados: 
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6.5 Apuração dos Impostos Consolidados (Simples Nacional). 

 Tabela abaixo apresenta o cálculo dos impostos a pagar apurados pelo critério 

do Simples Nacional. 
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6.6 Viabilidade 

 No cálculo do estudo de viabilidade estou considerando o investimento inicial 

para os ativos fixos (R$ 513.815) e considerando como custo a renumeração média 

anual de um médico veterinário. Isso porque no plano de negócio a medica 

veterinária estando no mercado de trabalho teria essa renda anual. Premissas, 

projeção de 6 (seis) anos, taxa WACC 14% a.a.  Com estas premissas o projeto 

demonstra um retorno do investimento em 5 (cinco) anos e uma TIR de 16,6%. 

 

6.7 Indicadores Econômicos 

 Nos indicadores abaixo o projeto a partir do segundo ano de existência 

(operação) apresenta liquidez mesmo com o indicador de margem em 28%. Isso 

acontece devido a empresa estar liquidando algumas obrigações do inicio de 

funcionamento. 
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7 CONCLUSÃO 

 O projeto apresenta uma ótima rentabilidade já a partir do ano um e com 

altíssima probabilidade de se realizar. Com o investimento os sócios conseguem 

obter um rendimento superior ao mercado financeiro. Com uma possível ampliação 

no negócio de hotelaria a empresa tem uma ótima possibilidade de potencializar sua 

rentabilidade devido ao custo fixo ser baixo neste serviço.   

 Mesmo com uma recessão projetada para os dois próximos anos o mercado se 

mostra rentável neste setor no Brasil. Toda a pesquisa em entidades de classe indica 

que, o Brasil segue crescendo neste setor e a todo ano trazendo inovações que cadê 

vez mais atrai os consumidores.  

 A cidade de Londrina apresenta um público de consumo fortíssimo a esse 

mercado principalmente pela forte população agrícola da região com alta renda anual 

e também por se tratar de uma cidade universitária onde a maioria dos universitários 

que vivem na cidade longe de suas famílias possui um animal de estimação. 
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