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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

Com as mudanças socioeconômicas ocorridas no mundo, os animais de estimação 

adquiriram outros patamares na rotina das famílias. Notoriamente o processo de 

humanização dos animais de estimação tem aumentado significativamente os índices 

econômicos do segmento pet, esse mercado representa em média 14 bilhões de Reais gastos 

por consumidores brasileiros com produtos e serviços para animais de estimação.  

Diante destes números tão expressivos e o aumento dos consumidores que realizam 

compras online, a proposta da SearchPET é criar uma plataforma de E-commerce que além 

de possibilitar compras de produtos e serviços, atue como um site agregador de anunciantes, 

tais como petshops, veterinários, dogwalkers, hotéis, creches, entre outros. Para facilitar a 

busca de produtos e serviços, otimizando o tempo do consumidor na escolha, pesquisa e 

comparativo de preços em geral. Haverá funcionalidades para computadores, tablets e 

smartphones, contemplando chat online, para atendimento dos clientes, compras seguras 

através do cartão de crédito, boleto e transferência bancária pelo Uol PagSeguro, cupom 

promocional (voucher) para campanhas de venda, newsletter - cadastro de base de clientes 

para campanhas de marketing e relatórios avançados de acessos ao site integrados ao 

Google analytics: número de acessos, cidade do acesso, tempo de permanência nas páginas, 

totalizadores de acesso diário, semanal e mensal. Para os anunciantes é uma grande 

possibilidade de expandir os negócios para o comércio eletrônico, sem nenhum 

investimento inicial, somente existirá o custo pelas vendas realizadas pela plataforma com 

comissionamento da SearchPET de 7% do valor da venda.  

Estima-se que existem mais de 30 mil pontos de venda de produtos pet no Brasil e o 

ticket médio é de R$350,00 por mês. O mercado de comércio eletrônico para este segmento 

em números mundiais aumentou em 12% de 2012 a 2014, retratando novos hábitos dos 

consumidores com compras online. As pessoas tendem a realizar compras sem precisar se 

deslocar aos estabelecimentos, otimizando tempo, recursos, além de usufruir de maior 

comodidade, segurança e agilidade.  

Pensando nestes fatores a SearchPET representa um negócio promissor e inovador, 

sendo que não há concorrentes diretos que apresentem a mesma solução, integrando um site 

agregador e uma plataforma e-commerce específico para o segmento pet.  

As análises de viabilidade financeira do negócio são bastante promissoras, revelam um 

Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 236.189,18. A Taxa Interna de Retorno (TIR) igual a 
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102,91%, o Payback Descontado (PBD) de 1 ano e 6 meses e o Índice de Lucratividade (IL) 

de 3,07.  

O grande diferencial da SearchPET é além de ser uma proposta inovadora, terá como 

cultura de gestão o Lean Thinking, com processos enxutos visando o crescimento de capital 

e com o objetivo de eliminar o desperdício de recursos. A SearchPET visa contribuir para 

o desenvolvimento de uma nova economia colaborativa, buscará por relações de ganha-

ganha com seus clientes, anunciantes, fornecedores, entre outros stakeholders envolvidos 

no processo.  

O plano de negócio da SearchPET demonstra ser um empreendimento promissor e 

inovador de abrangência nacional, oferecendo serviços diferenciados e com indicadores 

atraentes para os investidores. 
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2. SEARCHPET - DESCRIÇÃO GERAL 

O Brasil é um país promissor no setor pet, termo que é conceituado pelo segmento do 

Agronegócio relacionado ao desenvolvimento das atividades de criação, produção e 

comercialização de animais de estimação. Segundo a ABINPET (Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação) somos o 4º maior do mundo em população 

total de animais de estimação com um total de 132,4 milhões de animais. Por ser um mercado 

relativamente recente no Brasil, estima-se que tenha um crescimento de aproximadamente 4% 

ao ano. Este crescimento se deve as mudanças socioeconômicas da população brasileira e o 

fenômeno da humanização dos animais de estimação, que associados projetam um crescimento 

do consumo de produtos e serviços pets.  

A solução SearchPET visa facilitar as buscas dos melhores serviços e produtos pets em uma 

plataforma online que permita buscas rápidas e acesso ágil aos serviços e produtos pets. A 

proposta do site visa a interatividade entre o cliente e o serviço/produto com a atribuição de 

notas e comentários. Também proporciona a integração das informações em uma única 

plataforma online que atenda às diferentes necessidades dos consumidores tornando a 

experiência de compra simples e segura.  

A ideia principal é criar um espaço em que os consumidores otimizem seu tempo na escolha 

e compra de produtos e serviços pets, sendo que estes consumidores consideram seus animais 

de estimação como membros da sua família, portanto, a garantia da segurança e confiabilidade 

é um fator decisivo para escolha do serviço/produto. 

A plataforma SearchPET atua em todos os segmentos pets divididos em: Pet Food 

(alimento), Pet Vet (medicamentos veterinários), Pet Serv (serviços e cuidados com os 

animais), e Pet Care (equipamentos, acessórios e produtos para higiene e beleza). Os serviços 

e produtos ofertados estão inseridos em 10 principais itens: alimentação, veterinário, 

medicamentos, vacina, banho, tosa, acessórios, hotel, creche e adestramento. Pretendemos 

oferecer a integração dos serviços e produtos em um único portal, unindo uma solução criativa 

e inovadora para os consumidores que buscam um tratamento especializado para seus animais 

de estimação. 
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IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO 

 

Devido à crescente demanda do mercado pet com grande diversidade de produtos e serviços, 

foi identificado a necessidade de otimizar tempo e recursos das pessoas na compra de produtos 

e serviços facilitando o acesso através de um portal online em que os anunciantes sejam 

avaliados pelos seus clientes e que a compra seja segura e fácil.  

Para maior interatividade entre os clientes e fornecedores a ideia proposta é permitir que 

em serviços de Pet Serv. (serviços e cuidados com os animais) e Pet Care (equipamentos, 

acessórios e produtos para higiene e beleza) tenham avaliações do nível de satisfação do 

consumidor iniciando com uma chegando até cinco estrelas. Também contempla ações que 

fidelizem os consumidores com cupons de descontos conforme a frequência das compras. Caso 

algo indesejado ocorra, tratamento inadequado do animal ou que o serviço não tenha atendido 

a satisfação do clientes, poderá informar o acontecimento através do canal de comunicação 

onde o consumidor sinta-se confortável em expor a situação ocorrida. Este fator poderá trazer 

confiabilidade e aumentar a credibilidade de anunciantes que prestam serviços qualificados. 

 

VISÃO, MISSÃO, OBJETIVOS E VALORES 

A SearchPET tem como visão “Tonar-se um sistema de busca em que as pessoas encontrem 

todas as necessidades relacionadas aos seus “melhores amigos pets”. 

Como missão a SearchPET busca: “Organizar todas as informações sobre o mundo pet e 

torná-las acessíveis e seguras para compra”. 

O Portal SearchPET se propõe a fornecer a todos os consumidores acessibilidade aos 

serviços e produtos, para que se possa oferecer qualidade de vida e bens estar aos animais de 

estimação.  

Os valores da SearchPET são:  

Confiança: Através de avaliações dos consumidores e informações confiáveis dos 

serviços/produtos, visamos promover a integração entre consumidores e anunciantes através de 

um único portal. 
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Segurança: Segurança para nossos amigos pets com serviços e produtos de qualidade e para os 

consumidores ao realizar a compras seguras. 

Praticidade: Rapidez para buscar produtos e serviços, sem necessidade de deslocamento, 

através de um clique obter as melhores avaliações, melhores preços para os produtos/serviços 

que desejam. 

Respeito e Amor aos Pets: Oferecer oportunidade de qualidade de vida e amor aos nossos 

amiguinhos pets que possam ser tratados com respeito e cuidado. 

 

AS VANTAGENS COMPETITIVAS DA SEARCHPET 

 

      A SearchPET se propõe a trazer ao mercado Brasileiro um conceito mais elaborado de e-

commerce, além de ser um site agregador de busca em serviços do segmento pet, com 

diferenciais de praticidade e integração das informações ao consumidor. Proporcionando mais 

conforto e segurança aos clientes na compra de produtos e serviços para seus animais de 

estimação. 

 

  Tecnologia 

       O E-commerce tem gerado muitos impactos na economia, a Internet tem transformado a 

forma como as pessoas trabalham, estudam, se relacionam e fazem negócios. (Ramos, Eduardo 

2011). 

Uma plataforma de comércio eletrônico ágil que facilite buscas relacionadas ao mundo 

pet. As compras podem ser feitas com segurança através da plataforma, fidelização dos clientes 

cupons de desconto. Para os anunciantes a vantagem competitiva é abrangência nacional na 

exposição do seu empreendimento, podendo abranger a atuação e ampliar as fontes de receita 

do negócio. 

No Brasil cerca da metade da população possui acesso à internet e os padrões de 

consumo vem sendo modificados pelas questões socioeconômicas. Grande parte da população 

visualiza no comércio eletrônico uma estratégia para economia de recursos e otimização do 
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tempo, principalmente nos grandes centros, onde se tem o maior número de usuários do 

comércio eletrônico.  

 

Marca 

 

O foco do desenvolvimento da marca da SearchPET foi relacionar o nome com a 

funcionalidade da plataforma. Atribuímos simplicidade a logo, o que se relaciona diretamente 

com as atribuições do empreendimento: ser simples e de fácil acesso.  

O objetivo da marca é demonstrar praticidade e tranquilidade para realizar a compra de 

serviços e produtos aos seus animais de estimação. Atribuímos o símbolo universal das pegadas 

de animais para tornar claro o objetivo do portal. 

 

  

Figura 1- Logomarca da SearchPET 

 

ACESSO AOS MERCADOS  

 
 A facilidade de acesso ao portal que integra diversos tipos de serviços e produtos pets, 

com comparativo de preços, qualidade e satisfação dos consumidores proporciona a 

comodidade e segurança para que os consumidores realizem suas compras do conforto de suas 

casas, possa pesquisar preços e realizar o comparativo de produtos para obter o melhor custo 

benefício.  

 A SearchPET como diferencial busca reunir em uma plataforma só todos os serviços 

relacionados ao mercado Pet, segmentados em: Pet Food (alimento), Pet Vet. (medicamentos 

veterinários), Pet Serv. (serviços e cuidados com os animais), e Pet Care (equipamentos, 

acessórios e produtos para higiene e beleza), facilitando assim a compra. 
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Fornecedor e Consumidor 

 Os fornecedores estão relacionados a empresa de desenvolvimento de software, 

marketing digital/publicidade e serviço de atendimento ao cliente (SAC). 

 Os clientes são: 

 Pessoas físicas: clientes e consumidores dos produtos pets.  

 Anunciantes são pessoas jurídicas que tenham empreendimentos de atuação no 

segmento pet, tais como: Petshops, Veterinários, Indústrias de Pet Food, Adestradores, 

dogwalkers entre outros. Estes tem os produtos divulgados na plataforma em que ao 

consumidor final poderá adquirir o produto pelo portal, será atribuída uma taxa de 7% 

do valor da venda para comissionamento da SearchPET.  

 
 

3. Análise de Mercado 

O mercado pet, como é denominado o mercado que envolve produtos e serviços 

dedicados aos animais de estimação (Marichalar, 2006), tem ganho espaço na economia do 

Brasil, representa um mercado em expansão e consequentemente a concorrência deste segmento 

tem aumentando. O perfil dos consumidores vem passando por reestruturações 

socioeconômicas, familiares e tecnológicas. Esse novo cenário gera novas expectativas no 

consumidor final por produtos e serviços mais humanizados que visam gerar maior qualidade 

de vida e bem estar aos seu animal de estimação. 

 As mudanças na família brasileira têm correlação direta na relação com o pet. O papel 

desempenhado pelo pet na vida das famílias e na sociedade tem se transformado 

significativamente. Fatores como a diminuição do número de filhos e o aumento da expectativa 

de vida têm contribuído para essa nova relação entre o homem e os animais de estimação. A 

relação tem um aspecto emocional que faz com que os animais passem a ser membros da 

família, circulando não somente nos ambientes externos, mas sim inseridos na rotina da família 

com livre acesso aos ambientes internos. 

 Diante deste novo contexto da estrutura familiar e a melhoria de renda das famílias 

brasileiras com as mudanças econômicas no Brasil, iniciadas em 1990, as pessoas passam a 

buscar um aprimoramento dos cuidados com os animais de estimação. 

 Segundo a pesquisa da ABINPET (Associação Brasileira da Industria de Produto para 

Animais de Estimação) com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 
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2013 o Brasil é o 4º pais no mundo em número de animais de estimação que corresponde a 132 

milhões de animais. Está em terceiro lugar no mundo em faturamento com 5,4% de um total 

US$ 100,4 bilhões em 2014.  

Em 2013 foi realizada a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE com 

sua divulgação em junho de 2015, relatou que 44,3% dos lares brasileiros – o que equivale a 

28,9 milhões de famílias que possuíam pelo menos um cachorro e 17,7% dos domicílios com 

ao menos um gato: eram 11,5 milhões de casas com felinos. O IBGE estima que a população 

de cães nos lares brasileiros equivale a 52,2 milhões e os felinos com 22,1 milhões. Diante deste 

cenário com números bastante significativos percebemos que a tendência é o aumento de 

investimento da população em produtos e serviços para pets. 

Segundo a Associação dos Revendedores de Produtos, Prestadores de Serviço e Defesa 

Destinados ao Uso Animal (Assofauna) a população de animais de estimação tem crescido 

proporcionalmente ao número da população de pessoas. Uma pesquisa realizada pelo 

Euromonitor International em 2002 a respeito de Pet Food e Pet Care Products no Brasil revela 

que a venda de acessórios para animais de estimação teve um crescimento de 185% de 1996 à 

2000.  

O setor pet abrange segmentos como alimentação, saúde, lazer, higiene e beleza com o 

intuito de melhorar o bem estar dos animais domésticos e atender as suas necessidades de 

cuidado. O Brasil é um dos cinco maiores mercados veterinários em todo mundo. O setor vem 

apresentando um crescimento constante em âmbito internacional. Segundo dados da ABINPET 

em 2012 o setor representou a 0,32 do Produto Interno Bruto, visto que são números bastante 

expressivos cada vez mais empreendedores visam este mercado e o perfil dos consumidores se 

torna cada vez mais exigente. Diante desse grande crescimento de mercado houve um 

desalinhamento entre o perfil dos clientes do segmento pet e suas expectativas em relação aos 

serviços e lojas existentes, exigindo deste mercado novas estratégias de marketing e ações de 

relacionamento para fidelização de clientes. 

O gráfico representado pela figura 2 abaixo informa o volume de exportações brasileiras 

deste segmento, comparando os períodos de 2000 a 2013 e com projeção para o ano de 2014. 

As exportações brasileiras do mercado pet estão apresentadas em Mil US$. 
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Figura 2 - Projeção de 2014 para Exportações Brasileiras 

Fonte: Aliceweb / Abinpet 

Os índices de empregos gerados pelo setor pet são bastante expressivos totalizando 

em 1.710.395 número geral de empregos, conforme descritos por segmento de atuação no 

gráfico 3 abaixo.  

 
Figura 3- Empregos diretos do Setor Pet -2014 

Fonte: Abinpet / CAGED 

 
 A maior cadeia produtiva está relacionada ao segmento de alimentação (pet food) com 

53%. Sendo também o segmento responsável pelo maior faturamento, em 2012 que representou 

68,7%, seguidas por pet service com16,2%, pet care 8,3% e pet vet com 7% (Negócios PET, 

2%

13%

27%58%

Empregos diretos do Setor Pet - 2014

Indústria Food / Pet Care / Pet Vet

Rede de Comercialização (equipe de loja)

Serviços (técnicos)

Criatórios
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2013). As projeções para 2015 são de R$21,98 Bilhões, prevendo um crescimento de 7,8% 

(2014-2015). Abaixo os gráficos 4 e 5 que representam os dados citados acima. 

Total da Cadeia Produtiva 

 

Figura 4 - Total da Cadeia Produtiva - Fonte / Elaboração: IPB 

Faturamento Mercado Pet -Projeção 2015 

 

Figura 5- Faturamento Mercado Pet (Projeção 2015) 

 

 

 

53%

6%

7%

15%

19%

PetFood

PetVet

PetCare

PetServ

Criadouros

PetFood
55%

PetVet
6%

PetCare
7%

PetServ
14%

Criadouros
18%

PetFood PetVet PetCare PetServ Criadouros
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DIVISÕES ESPECÍFICAS DO SEGMENTO PET 

 

 O mercado de animais de estimação está divido em diferentes demandas, a 

diversificação dos serviços seguem áreas relacionadas a seguir. 

Alimentos: Há diversas opções exploradas tais como; rações industrializada, rações especiais, 

alimentos caseiros, suplementos alimentares e outros classificados como petiscos 

(IBGE/ENCE, 2007)  

Saúde: Produtos veterinários para a saúde animal como vermífugos, antipulgas, vacinas, 

polivitamínicos, suplementos nitracêuticos, fitoterápicos, homeopatia entre outros. 

(IBGE/ENCE, 2007). Há uma ampla variedade assim como o mercado farmacêutico humano, 

também há uma tendência em formar profissionais cada vez mais especializados nas clínicas e 

hospitais veterinários, também são disponibilizados uma gama de exames de diagnóstico.  

Abaixo constam os gráficos 6, 7, 8 e 9 com dados do segmento de Saúde Animal. 

 

Figura 6- Mercado Veterinário brasileiro, participação por tipo de produto, 2012 (IBGE) 
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Figura 7- 2014 Indústria de Saúde Animal - Fonte: Vetnosis 2014 – www.vetnosis.com 

Figura 8 - Mercado Global de Saúde Animal - Fonte: Vetnosis 2014 – www.vetnosis.com 

Mercado global de Saúde Animal 

Vendas líquidas de ex-fabricantes em dólares 

http://www.vetnosis.com/
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Figura 9- Divisão de Vendas por Grupo de Produtos- Fonte: Vetnosis 2014 – www.vetnosis.com 

 

Lazer / Acessórios e Brinquedos: Nesta demanda encontramos diversos brinquedos (bolinhas, 

bichos de pelúcia, arranhadores, entre outros). Existe uma variedade de acessórios (camas, 

colchões, almofadas, tapetes, casinhas, edredons, caixas de areia, alimentadores bolsas de 

transporte, carrinhos de passeio e até ofurô. Nos serviços de lazer os mais usuais são 

hospedagem e recreação, além de creches, pet sitters – serviço de babás, dogwalkers – 

passeadores, adestradores e psicólogos. 

Divisão de Vendas por grupo de Produtos Grupo de Produtos  

Farmacêuticos Biológicos Aditivos para 

alimentos medicinais 

Divisão de Vendas por Região  

Américas Europa Outros 

Divisão de Vendas por Espécies  

Comida 

Animal 

Animal de Companhia / 

Outros 

*Valores arredondados 

http://www.vetnosis.com/
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Higiene: Nesta categoria encontramos shampoos, condicionadores, hidratantes, tapetes 

higiênicos, absorvente higiênico, lenço umedecido, pasta e escova dental, enxaguatórios bucais, 

cortadores de unhas, coletor de fezes, escovas, pentes, secador (IBGE/ENCE,2007) 

Beleza (adornos/moda): O segmento de beleza encontramos perfumes, tonalizante de pelos, 

cosméticos, botas, roupas, bonés, gravatas, bandanas, fantasias, biquínis, óculos, joias, 

bijuterias, capas de chuva, protetores para unhas. Este é um segmento que a criatividade tem se 

destacado, deste de coloração das pelagens, até colares de strass, jaquetas de couro, artigos de 

luxo para seus animais de estimação. 

 

Figura 10- Evolução do faturamento da indústria de saúde animal no Brasil em R$ bilhões (Fonte BNDS) 

 

Segundo a ABINPET (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação) os consumidores brasileiros gastou R$ 16,7 bilhões em 2014 com produtos e 

serviços para os animais de estimação, com um aumento de 10% em relação a 2013, que havia 

faturado R$ 15,2 bilhões. Esses números expressivos colocam o Brasil como segundo maior 

mercado pet do mundo, atrás dos Estados Unidos, que lideram com US$ 30,4 bilhões, na 

sequência temos Reino Unido, França, Alemanha e Japão. 

Em 2015 por conta da crise econômica no Brasil, a ABINPET estima que o crescimento 

do setor deva reduzir, atingindo os patamares de 8% de crescimento A área de serviços para 

animais de estimação deve ser a mais afetada, visto que cada vez mais as famílias brasileiras 

tem atuado para reduzir seu orçamento doméstico. 
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Faturamento Meracdo Mundial – Projeções 2015 

 

Figura 11- Faturamento Mercado Mundial – Projeções 2015 (Fonte: Euromonitor) 

 

E-COMMERCE 

 Segundo Kalakota e Whinston há quatro definições diferentes sobre o conceito de E-

commerce:  

“Pela perspecitava de comunicações, o Comércio 

eletrônico é a entrega de informações, produtos e serviços ou 

pagamentos por meio de linhas de telefone, redes de computadores 

ou qualquer outro meio eletrônico. 

Pela perspectiva de processo de negócio, o Comércio Eletrônico é 

a aplicação de tecnologia para a automação de transações de 

negócio e fluxos de dados. 

Pela perspectiva de serviço, o comércio eletrônico é uma 

ferramenta que endereça o desejo das empresas, dos 

consumidores e da gerência para cortar custos de serviços, 

enquanto melhora a qulidade das mercadorias e aumenta a 

velocidade da entrega do serviço. 
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Pela perspectiva on-line, o comércio eletrônico provê a 

capacidade de comprar e vender produtos e informações na 

internet e outros serviços on-line.”( Kalakota e Whinston, 1997) 

 O impacto do E-commerce vai muito além da simples transação eletrônica de bens e 

serviços. A internet está mudando a maneira das pessoas se relecionarem com o mundo. A 

utilização do E-commerce traz diversas oportunidades estratégicas para o mundo dos negócios. 

Além de analisar o mercado pet precisamos entender como é o mercado de comércio 

eletrônico e quais são seus números. Através de publicações do site Internet World Stats 

percebemos que o Brasil é um país com um excelente volume de usuário de internet e com tendência 

estável de aumento. 

Figura 12- 20 países com mais usuários de internet 

Top 20 países em termos de usuários de internet 

Usuários de Internet 
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Como podemos ver o Brasil representa o 5º lugar no TOP 20 de países com maior 

número de pessoas com acesso a internet. Perdemos somente para China, EUA, Japão e India. 

Atualmente quase metade da população brasileira tem acesso a internet, diante dos dados da 

América Latina o Brasil é país com maior número de usuários da internet. 

 

 

Figura 13- Estatísticas da população de usuários da internet da América Latina 

 

Segundo dados publicados no Webshoppers as vendas no comércio eletrônico 

continuam crescendo no Brasil em 2015 e o faturamento do comércio eletrônico foi de R$ 18,6 

bilhões, este número representa um crescimento de 16% em relação a 2014, quando se vendeu 

um total de R$ 16,1 bilhões. 

Uso da Internet e estatísticas populacionais para América do Sul. Novembro/2015 

América do Sul América 

do Sul 

Pop. 

Sul 

Pop. Usuários Penetração Usu. Crescimento 
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Figura 14- Vendas online 

 

A concentração de maior volume da população que realiza compras online está situada 

no Sul e Sudeste, sendo que os estados com maior representatividade são Rio de Janeiro e São 

Paulo. A faixa etária dos usuários se concentra com 25% entre 25 e 34 anos e as classes sociais 

com maior utilização são as AB ccom 52% em seguida a classe C com 43%. 

 

 

Figura 15- Dados de usuários de internet no Brasil 
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Os benefícios da utilização do E-commerce para as organizações estão relacionados com 

o aumento da abrangência da atuação da empresa em mercados que podem ser nacionais ou 

mundiais, com a possibilidade de angariar um maior número de clientes e/ou diferentes 

segmentos de mercado. Possibilita que a empresa realize a administração de toda a sua cadeia 

de suprimentos de maneira eletrônica, facilitando a gestão com a redução de números no 

estoque e a diminuição de custos. E diante dos concorrentes as pequenas empresas conseguem 

competir diretamente com as grandes empresas. A melhora da visibilidade com os produtos na 

internet também é indiscutível, os produtos podem ser visitados a qualquer momento e de 

qualquer lugar. 

 Já as vantagens para os clientes de E-commerce estão relacionadas a economia, pois 

permite que os clientes adquiram produtos mais baratos e com as comparações rápidas on-line. 

Aumenta a variedade de produtos e serviços aos clientes. Além de permitir que realizem 

compras 24horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar. Há também a vantagem de 

interagir com outros clientes em comunidades eletrônicas para trocar ideias e comparar 

experiências.  

 

ANÁLISE SETORIAL 

Segmento Pet 

O segmento pet é o mercado destinado a produtos e serviços para animais de estimação. 

O Brasil é o quarto país no ranking de população de animais de estimação no mundo, com 132,4 

milhões de pets. Em 2014, esse segmento atingiu 0,38% do PIB nacional.  

Segundo fonte do PET BRASIL (Assofauna)  

“Número superior àqueles das geladeiras e freezers, componentes 

elétricos e eletrônicos e automação industrial. As vendas de Pet 

Food continuam sendo a maior fonte de receita, ocupando 66,9% 

do faturamento do ano passado, seguidas por Pet Serv, com 

17,8%. Pet Care representou 8% e Pet Vet, 7,3%”.  
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Fornecedores  

Quality Planning Sistemas: Empresa de Tecnologia da Informação especializada em 

desenvolvimento de software. 

GoDaddy: Empresa especializada em domínios para internet. 

Amazon Web Services: Servidores de aplicação. 

GoogleAdwords: Campanhas Google 

Agência de Marketing digital e Publicidade 

Empresa especializada em Atendimento ao Cliente (SAC) 

Clientes 

O foco de atuação na comercialização é B2C (Business to Commerce), no entanto 

considero como clientes da SearchPET os anunciantes na plataforma de E-commerce, tais 

como: 

 Lojas de Pet Shops 

 Indústrias de Pet food, Pet Care e Pet Health 

 Pet serv: Prestadores de serviços como creches, hospedagens, adestramento, entre 

outros. 

 Consumidores finais. 

 

ANÁLISE SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS 

• Conhecimento técnico para 

desenvolvimento de buscadores ágeis e 

eficientes; 

• Mix variado de produtos; 

• Perfil inovador; 

• Marca desconhecida; 

• Rede de fornecedores ainda não 

estabelecidas; 

• Competitividade de preços no envio de 

pet food, devido ao frete, comparado ao 
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• Diferenciais alinhados a novas 

tendências de comércio eletrônico; 

• Conhecimento e experiência dos 

fornecedores nas soluções tecnológicas; 

• Contatos já existentes com comerciantes 

da região para primeiro ciclo de oferta de 

produtos. 

de lojas físicas onde o cliente busca o 

produto. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

• Não há no mercado buscadores de pet 

shops eficientes;  

• Segmento pet em crescimento; 

• Número de potenciais clientes para a 

plataforma é alto; 

• Plataforma permite atrair clientes de 

todo o País. 

• Interesse de poucos fornecedores em 

anunciar na plataforma E-commerce; 

• Não adquirir boa visibilidade;  

• Novos entrantes; 

• Modificação na forma de tributação do 

E-commerce; 

• Concorrência pode criar soluções 

semelhantes apoiada por grandes 

grupos; 

• Aumento na tributação de impostos 

dos produtos PET. 

• Ataques à plataforma comprometendo 

dados de clientes (hackers); 

• Resistência a tecnologia dos 

proprietários dos pet shops e 

consumidores; 

• Gestão de estoque entre loja física e e-

commerce.  

Tabela 1- Análise Swot 
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Barreiras de entrada 

A principal barreira de entrada é a questão de divulgação e ações de marketing que 

abranjam os consumidores do segmento pet e que identifiquem as vantagens de comprar 

produtos e serviços pela internet. O investimento em campanhas publicitárias é bastante elevado 

e as estratégias de marketing digital precisam ser bastante eficiente para que seja viável para as 

empresas e prestadores de serviços anunciarem no site.  

Outro aspecto importante é o custo de frete para envio dos produtos e a tributação de 

impostos para envio de mercadorias para outros estados. 

 

Barreiras de saída 

Consideramos que a principal barreira de saída é a concorrência criar soluções semelhantes 

ou até mesmo iguais apoiada por grandes grupos de investidores, nos quais tenham como 

diferencial o capital para investimento em grandes ações de publicidade e marketing, perdendo 

o referencial da SearchPET como inovadora e pioneira no desenvolvimento da plataforma, 

diante deste cenário haveriam poucas empresas interessadas em adquirir o negócio e o capital 

investido pode ser perdido. 

 

ANÁLISE DA DEMANDA 

Público Alvo 

Os serviços da SearchPET são oferecidos nacionalmente, porém as regiões onde está 

localizado o número maior de consumidores é Sul e Sudeste e algumas capitais em destaque 

tais como: Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, 

Salvador e São Paulo. Além das capitais, ressaltando que a região do interior de São Paulo 

também é o público alvo devido ao perfil do público e volume de compras online de 16% 

segundo a pesquisa realizada por Webshoppers.  

O perfil do público que mais compra em E-commerce está na faixa de 21 a 34 anos, são 

a geração chamada de millennials, segundo a pesquisa da Nielsen realizada em agosto de 2014. 

Para produtos pet houve um aumento de 12% em compras online de 2012 a 2014, há uma 

demanda mundial para compras online voltados ao segmento pet. Utilizando esses dados para 
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apoiar a definição do público alvo da SearchPET e ampliamos além da geração Millennials (21-

34 anos), Geração X (35 -49 anos) e Baby Boomers (50 – 64 anos). 

As classes sociais alvo são AB e C, o gênero feminino é mais consumidor em compras 

online. Os comportamentos e interesses destes clientes, geralmente são famílias menores em 

que seus animais de estimação fazem parte das rotinas familiares e tem um tratamento 

humanizado, visando o bem estar dos seus animais e qualidade de vida.  

 

Preços e margens do segmento 

 A SearchPET é uma plataforma de E-commerce que irá reunir fornecedores e cliente em 

um mesmo ambiente proporcionando facilidade de busca aos consumidores finais e aos 

fornecedores uma ação de marketing que facilite a exposição de seus produtos e serviços. A 

precificação será realiza na intermediação da compra entre cliente e fornecedor na qual parte 

do valor da compra será destinada ao pagamento do intermediador (SearchPET). 

Comissão de 7% do valor da venda. 

  

Quantidade x Preço = Receita 

O segmento pet tem um ticket médio de R$350 reais/mês. Acredita-se que existem mais 

de 30 mil pontos de venda de produtos pet no Brasil. De acordo com a Abinpet, o custo médio 

mensal de um bicho de estimação é de R$ 225 para um cão e R$ 85 para um gato.  

Estimativa de 1500 pet shops divulgados na SearchPET com média de recebimento do 

intermediador (comissão de vendas) de R$210,00, média mensal de R$315.000,00. 

 Mercado Potencial – A estimativa do mercado potencial é de 12.000 pet shops com 

interesse em divulgar e disponibilizar seus produtos e serviços para vendas online.  

 Mercado Disponível – Atualmente estima-se um mercado com 30.000 lojas com 

produtos e serviços voltados ao mercado pet em todo Brasil.  

 Mercado Alvo – A parte do mercado disponível que a SearchPET visa é 5% do mercado 

disponível. 
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Análise da Concorrência 

Os pet shops em geral não atuam de maneira expressiva em E-commerce, desde 2012 

houve um aumento de 12% em vendas online e essa demanda tende a continuar crescendo. A 

maioria dos estabelecimentos investem em lojas físicas e atuam com poucos investimentos em 

comércio eletrônico, as principais barreiras para a entrada no mercado eletrônico são custo de 

frete e também a forma de tributação de impostos já citados na barreira de entrada.  

Os principais pet shops com E-commerce estão apresentados na relação abaixo:  

 

a) PETLOVE 

 

 

Figura 16 - Logo Petlove 

 

Perfil: Criado há mais de 15 anos, possui experiência no ramo PET, com mais de 10 mil 

produtos disponíveis, atendem em torno de 90 mil clientes. Foi pioneiro na criação de petshop 

online.  

 

Figura 17- Site Petlove 
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Pontos fortes: Pioneiro em vendas de produtos pet online, possui uma plataforma com mais de 

10 mil produtos, há interatividade entre consumidores, busca de produtos e categorias acessíveis 

e rápidas. Possui busca orgânica no Google, termos como "Ração para Cachorro" - Aparece em 

1º lugar na busca orgânica, gerando muitos acessos ao site. Pop-Up para cadastro do cliente 

oferecendo 10% de desconto. Conseguem saber o cliente que está acessando o site, e iniciar o 

relacionamento, podendo trabalhar ativamente com este cliente, mesmo que ele não realize a 

primeira compra imediatamente. A marca e slogan tem apelo emocional. As buscas são 

específicas por marca, raça, peso, sabor, linha, tipo. Carregamento rápido das páginas e 

compartilhamento em redes sociais. Na visualização dos produtos possui: Zoom; Descrição 

detalhada; Perguntas e respostas sobre o produto. Carrinho de Compras / Checkout: Boa 

usabilidade, intuitivo e de fácil finalização da compra. 

Pontos fracos: A isenção de frente é somente para região de São Paulo Capital e Rio de Janeiro, 

não abrangendo outros consumidores nacionais. Não possui a divulgação de serviços é 

destinado somente para compra de produtos. Logística das entrega com grande número de 

reclamações 

 

b) ZOOM (Site agregador de produtos) 

 

Figura 18- Logo Zoom 

 

Figura 19- Site Zoom 
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Pontos fortes: Comparação de preços, em torno de 25 categorias e mais de 10.000 produtos 

pet cadastrados.  

Pontos fracos: Foco generalista, cliente pode acabar indo para outra categoria e não comprar 

os produtos PET. 

 

c) ENKONTRA 

 

Figura 20- Logo Enkontra 

 

Figura 21- Site Enkontra 

Pontos fortes: Comparação de preços.  

Pontos fracos: Foco generalista, cliente pode acabar indo para outra categoria e não comprar 

os produtos PET, possui somente um petshop cadastrado. 

d) BUSCAPE 

 

Figura 22- Logo Buscapé 
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Figura 23- Site Buscapé 

Pontos fortes: Comparação de preços.  

Pontos fracos: Foco generalista, cliente pode acabar indo para outra categoria e não comprar 

os produtos PET, possui poucos produtos de petshop cadastrado. 

 
e) CACHORROGATO 

 
 

 
Figura 24- Logo Cachorrogato 
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Figura 25- Site Cachorrogato 

 

Pontos Fortes: Traz a lista das empresas PET, permite filtros. 

Pontos Fracos: Site poluído, Bastante conteúdo sobre PETs no meio do site, Não permite a 

compra de produtos diretamente dentro do site. 
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4. OFERTA DA EMPRESA 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

No modelo de negócio proposto, existem diversos serviços englobados, planejados de 

maneira a diferenciar a SearchPET dos outros e-commerces existentes no mercado. Além de 

ser um site agregador de serviços e produtos pet, visa auxiliar os consumidores e petshops na 

integração de informação, agilidade, busca e comparativo de produtos e serviços.  

Diante das pesquisas realizadas não há uma plataforma que além de oferecer produtos 

apresente opções de serviços especializados para pets, tais como hotéis, creches, adestradores, 

entre outros. Para um consumidor encontrar esses serviços geralmente necessita contar com 

indicações e demanda tempo de pesquisa. Por vezes, não consegue buscar de forma eficiente o 

melhor preço e obter referências de outros clientes que já tenham experimenta tais serviços. 

Como os donos de animais de estimação buscam atendimento para seus pets cada vez mais 

humanizados e com serviços e produtos que garantam o bem estar de seus animais ter em um 

único site diversas possibilidades de permitam a melhor escolha para o consumidor é o 

diferencial do SearchPET.  

 O cliente também encontrará um espaço em que possa relatar suas experiências e trocar 

informações com outras pessoas, além de oportunizar que Petshops possam interagir com seus 

clientes oferecendo dicas, esclarecendo dúvidas e divulgando de maneira direcionada seus 

produtos/serviços. 

 Outra aspecto muito relevante na oferta da SearchPET é possibilitar que os clientes 

consigam economizar em suas compras através de busca de melhores preços, ofertas de fretes 

por região e cupons de desconto visando a fidelização do cliente.  

 

VANTAGEM COMPETITIVA 

Adotou-se como estratégia de vantagem competitiva que segundo PORTER, 1986, p.52 

“enfocar um determinado grupo comprador, um segmento da linha de produtos ou um mercado 

geográfico”. Essa estratégia visa estabelecer uma vantagem competitiva frente aos concorrentes 

através de produtos diferenciados, com qualidade e os serviços com grandes diferenciais 

perceptíveis para o cliente. Esses diferenciais podem ser percebidos como a comodidade de 

realizar compras do conforto do seu lar, entregas rápidas e eficientes, grande diversidade de 
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produtos e serviços ofertados. Ambiente para troca de informações destinadas a este segmento, 

além de atendimento visando a excelência no relacionamento com consumidores. 

ESTRATÉGIA DE MARKETING 

a) Produto  

Como tem sido bem evidenciado ao longo de todo este plano de negócios, o produto 

ofertado na SearchPET é um site agregador com oferta de produtos e serviços do segmento pet. 

A oferta para o cliente consumidor é uma plataforma ágil, dinâmica e com fácil busca do que 

se procura, grande variedade de produtos e categorias acessíveis e rápidas. Terá busca orgânica 

no Google para facilitar que o consumidor localize o site. Com o cadastro de clientes terá ofertas 

de desconto para primeira compra e também a busca pela fidelização do cliente, direcionado os 

produtos em promoção de acordo com o perfil de compra de cada cliente. Após o consumidor 

entrar no site terá uma tela inicial de relacionamento para apoiar ativamente o cliente em suas 

compras e/ou tirar dúvidas. Terá um carrinho de Compras / Checkout com boa usabilidade, 

intuitivo e de fácil finalização da compra. 

Para os Petshops a plataforma irá oferecer fácil acesso aos produtos e não será necessário o 

proprietário investir em uma plataforma de e-commerce própria, qual terá muito investimento 

para que as campanhas de marketing consigam gerar volume de vendas para se pagar o 

investimento realizado, além de ter diversos pequenos e microempresários nesse segmento na 

qual a sua expertise é no serviços e produtos pets e não em Tecnologia da Informação, E-

commerce e Marketing Digital. A ampliação do negócio com visibilidade nacional e o 

baixo/nenhum investimento realizado pelo empresário, são atributos importantes para 

angariarmos os anunciantes da SearchPET. 

A marca SearchPET visa uma identidade interativa, moderna e rápida, a principal vantagem 

é agilidade, conforto e segurança na hora de fazer comprar sem mesmo precisar se deslocar de 

sua casa.  

 

b) Preço: 

A SearchPET terá custo somente para o anunciante em que o consumidor realize compras  

Online diretamente pelo site. O custo é de 7% do valor da venda, comparando com outros sites 

agregadores a média de comissionamento está entre 10% e 15%. Por estarmos entrando no 

mercado decidimos por um valor mais competitivo que não tenha grandes impactos financeiros 
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para o empresário e a custo zero para o consumidor final. As principais pesquisas sobre compras 

no comércio eletrônico informam que os consumidores buscam preços mais baixos e essa é uma 

das grandes motivações das compras online no Brasil. Por isso, a plataforma irá apoiar o 

consumidor final a realizar a melhor compra. 

 

c) Praça: 

A atuação será nacional, porém o grande número dos consumidores estão localizados na 

capitais principalmente das regiões Sul e Sudeste. O diferencial de outros e-commerces bem 

posicionados no mercado será o buscador de Petshops na região onde eu estou, economizando 

no frete que por vezes inviabiliza uma compra de produtos menores ou de baixo custo. Como 

qualquer E-commerce o funcionamento é 24horas por 7 dias da semana. 

O principal esforço para venda será atrair anunciantes com bons referencias de mercado, 

gerir ações para que nas pesquisas orgânicas no Google a SearchPET esteja entre as primeiras, 

ações de marketing digital e publicidade para que o site tenha grande número de acesso, atraindo 

novos anunciantes e consequentemente novos consumidores. Os principais concorrentes são 

Petshops com e-commerce individual que atuam prioritariamente em São Paulo e Rio de Janeiro 

sem custo de frete e outras regiões acabam com obtendo custos mais altos na aquisição dos 

produtos.  

 

d) Promoção:  

Para que a SearchPET seja um site agregador e fácil para compras será imprescindível 

diversas ações de marketing, as quais acarretarão a maior parte dos investimentos necessários. 

A SearchPET fará a promoção da marca de diversas maneiras, tanto no lançamento do negócio, 

quanto na continuidade de suas atividades. 

 Mídia: Google Adwords, Facebook Ads, sites e revistas especializados no Mercado pet, 

notícias em sites, televisão e jornais.  

 Flyers: principais feiras, congressos e eventos do segmento. Flyers em anunciantes e 

ações específicas em parques onde tenham grande volume de pets. 

 Redes sociais: interação e promoções através do Twitter, Facebook, Foursquare. 

 Alerta “sobre cuidados com Pets” através do twitter. 

 Cursos online: sobre como cuidar do seu pet, dicas de saúde, adestramento, integração 

com a nova família, entre outros. 
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Abaixo consta mapa mental com as possíveis ações de marketing digital que serão 

desenvolvidas: 

 

 

 

  

Figura 26- Mapa mental 
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5. PLANO OPERACIONAL 

 A operação da SearchPET tem processos definidos e indispensáveis para o 

funcionamento do negócio e estão organizados na Cadeia de Valor. 
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Tabela 2 – Cadeia de Valor 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver 
um site 

agregador com 
E-commerce 

para produtos 
Pet

Promover a 
inclusão de 

anunciantes de 
produtos e 
serviços do 
segmento

Divulgar a 
plataforma 

para 
consumidores 

finais, 
aumentando o 

volume de 
vendas dos 
anunciantes

•Gerenciar o funcionamento do site, acompanhando se todas as 
funcionalidades estão em pleno funcionamento e a correção de possiveis 
bugs

•Promover constantemente ações de segurança para a realizzação das 
compras pelo E-commerce.

Tecnologia da 
Informação

•Gerenciar os recursos financeiros, fluxo de caixa, invetimentos e 
avaliação da saúde financeira da empresa.

Gestão 
financeira

•Ações de publicidade e propaganda para divulgar a marca

•Campanhas de google adwords, facebook ads, etc. 

•Gerar boletins infomativos, noticias e fóruns de discussões

Estratégias de 
Marketing
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As principais atividades referentes a cada um dos processos da cadeia de valor estão listadas na 

tabela a seguir: 

 

Processos de apoio  

Processo Atividade 

Gerenciar de 
desempenho 
empresarial 

Definir os indicadores de desempenho dos processos;  
- Coletar e disponibilizar os indicadores; 
- Promover reuniões de análise crítica para análise dos indicadores de 
desempenho dos processos; 
- Acompanhar ações de melhorias propostas; 
- Gerenciar contrato de marketing e divulgação. 

Gerenciar recursos 
financeiros 

- Garantir maior rentabilidade para as operações financeiras do 
Empreendimento; 
- Disponibilizar recursos financeiros; 
- Gerenciar o fluxo de caixa e capital de giro; 
- Analisar relatórios financeiros (Balanço Patrimonial, DRE, etc.) 

Gerenciar Tecnologia 
da informação 

- Gerenciar Projetos, com foco em infraestrutura (suporte e monitoração) 
e desenvolvimento de softwares; 
- Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação; 
- Elaborar plano de contingência de TI. 
 

Gerenciar Marketing - Gerenciar ações de comunicação por meio da Internet e da telefonia 
celular e outros meios digitais para divulgar e comercializar os produtos, 
conquistar novos clientes e melhorar a rede de relacionamentos; 
- Desenvolver campanhas promocionais; 
- Realizar ações publicitárias para divulgação da marca. 

Gestão Comercial - Busca por anunciantes do segmento pet; 
- Captação de novos anunciantes;  
- Cadastro de novos anunciantes; 

SAC  - Suporte aos usuários (Consumidores e Anunciantes); 
- Problemas no site e dúvidas gerais sobre compra e produtos; 
- Suporte aos meios de pagamento; 
- Reclamações gerais. 

Tabela 3- Processos de Apoio SearchPET 

 

A SearchPET adota como filosofia de gestão a Mentalidade Enxuta nas Empresas, 

conhecido como Lean Thinking, com a proposta de eliminar o desperdício e criar riquezas. A 

Manufatura Enxuta foi desenvolvida pelo executivo da Toyota, Taiichi Ohno, atualmente se 

expandiu para além dos processos industrias e é utilizado como uma ferramenta de apoio a 

gestão. Os aspectos chaves são: Os pontos principais do lean manufacturing adotados pela 

SearchPET são: 

 Qualidade total detecção e solução dos problemas em sua origem. 
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 Minimização do desperdício - eliminação de todas as atividades que não têm valor 

agregado, otimizando o uso dos recursos escassos (capital, pessoas e espaço). 

 Melhoria contínua - redução de custos, melhoria da qualidade, aumento da 

produtividade e compartilhamento da informação. 

 Construção e manutenção de uma relação a longo prazo com os fornecedores. 

A estrutura física, de pessoal e todos os recursos destinados a SearchPET são otimizados 

para evitar o desperdício. A parceria com fornecedores visando relações de longo prazo também 

estão aderentes a política de maximização de recursos e resultados.  

 

 

INFRAESTRUTURA 

A empresa ficará localizada em um Coworking, com telefonista para receber os recados 

e correspondências, haverá uma sala com capacidade para 4 pessoas. Equipamentos disponíveis 

são impressora, wifi, salas para eventos.   

 

TECNOLOGIA UTILIZADA 

 
A plataforma SearchPET é um software (website) desenvolvido sob medida, este 

software roda na nuvem (cloud computing) podendo ser acessado por qualquer dispositivo 

conectado à internet. 

O software está implantado na plataforma Amazon Web Services, que possui grande 

performance e escalabilidade. 

O domínio está criado com extensão .com.br (SEARCHPET.com.br) registrado no 

registro.br e também com a extensão SEARCHPET.com para não perder acessos ao site. 

O site pode ser acessado por computadores, tablets e smartphones por meio dos 

navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer e Microsoft Edge. 

Escopo do site:  

 Cadastro das Lojas 

 Cadastro dos produtos e Serviços  
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 Portal para o Cliente 

 Busca de Produtos (caixa de busca) 

 Lista de produtos da página inicial (destaques) 

 Filtros de Busca: Estacionamento, preço, etc (pegar do Enkontra,Booking, Bondfaro) 

 Carrinho de Compras 

 Ao escolher um produto, adiciona ao carrinho. Clica em concluir compra.  

 Escolhe frete, informa CEP, faz o seu cadastro e informa o meio de pagamento 

(cartão, boleto, débito, etc.). 

 

FUNCIONALIDADES DO E-COMMERCE 

 Otimização para o Ranking no Google - SEO– Search Engine Optimization – 

Otimização para o rankeamento do site nos mecanismos de busca (Google, Bing, 

Yahoo). 

 Chat Online - Poderá conversar com cada cliente que entrar no seu site, não deixando 

ir embora o cliente interessado que visualizou os produtos e poderia ir embora do site 

sem ter a oportunidade de propor uma negociação. 

 Cartão de Crédito, Boleto e Transferência Bancária - Receba o valor das compras em 

sua conta do UOL PagSeguro 

 Cálculo de Frete automático no carrinho de compras - baseado em CEP, peso e 

dimensões integrado aos Correios. 

 Recebimento automático de e-mail ao receber novos pedidos 

 Integração ao Facebook - Compartilhamento de produtos, integração caixa de Likes 

 “Avise-me quando disponível” - cadastro de cliente interessado em produto 

indisponível em estoque, para posterior contato de venda. 

 Cupom Promocional (Voucher) - Criação de cupons promocionais para campanhas de 

venda (desconto percentual ou financeiro). 

 Newsletter - Cadastro de base de clientes para campanhas de marketing 

 Relatórios Avançados de Acessos ao SiteIntegrados ao Google Analytics: Número de 

acessos, cidade do acesso, tempo de permanência nas páginas, totalizadores de acesso 

diário, semanal e mensal. 
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A SearchPET será hospedada em servidores da Amazon.com Este Data Center é um 

dos melhores do mundo, onde estão aplicações de empresas como Netflix, Nokia, Discovery, 

Philips, Siemens, GOL Linhas Aéreas, Rede Globo, AirBnb, EasyTaxi, Ericsson, Outback. 

O Data Center da Amazon.com garante que SearchPET estará rápido, acessível, com garantia 

de dados proporcionando uma ótima experiência ao cliente do e-commerce. 

 

FORNECEDORES 

O fornecimento dos serviços devem ser disponibilizados por fornecedores idôneos, 

com elevado conceito profissional no mercado e que principalmente atendam aos prazos e 

resultados acordados.  

 
Fornecedor de Software – Quality Planning Sistemas 

 
Tabela 4- Logo Fornecedor QualityPlanning 

A Quality Planning Sistemas possui Soluções em Softwarenos segmentos de Comércio, 

Serviços e Indústria,  sendo nossos principais clientes: Embraer, Ricamix Concreto, Trocon 

Engenharia, Trade Energy (Grupo Tradener), E-Commerce Santa Bella Distribuidora, E-

commerce CWB Outlet e E-Commerce Loja Eletrônicos Mários. 

A Equipe da Quality Planning Sistemas possui profissionais com experiência no 

desenvolvimento de sistemas, soluções técnicas e gerenciamento de projetos para grandes 

empresas do mercado como: HSBC; Telefônica, Boticário e GVT. 

 

GoDaddy: Empresa especializada em domínios para internet. 

Amazon Web Services: Servidores de aplicação. 

GoogleAdwords: Campanhas Google 

 

Fornecedor de Gestão de Marketing – Empresa especializada em campanhas de 

marketing digital. 

Fornecedor de atendimento ao SAC – Empresa especializada em atendimento ao 

SAC.   
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RECURSOS HUMANOS 

Haverá basicamente dois gestores na SearchPET, um que será responsável por todos os 

processos ligados a Tecnologia da Informação – Tobias Brito. E a gestão financeira e 

marketing será realizada por Leandra Cortelleti. Os Curriculum vitae dos principais 

dirigentes estão no ANEXO I – CURRICULUM VITAE. 

Serviços de Suporte de Tecnologia da Informação, Marketing e SAC serão terceirizados 

por fornecedores especializados. 

A área de Gestão Comercial terá um colaborador  responsável por angariar e cadastrar 

novos anunciantes. 

ORGANOGRAMA 

 

Tabela 5- Organograma SearchPET 

 

 

 

 

 

Tobias Brito - Sócio

Gestão da  Tecnologia da 
informação 

Gestão do 
desenvolvimento do 

software

Leandra Cortelleti - Sócia

Gestão 
administrativa/financeira 
e Comercial/ Marketing

SAC - Terceirizado Marketing - Terceirizado Comercial - Colaborador
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6. PLANO FINANCEIRO 

 A Análise da situação financeira de um plano de negócios é muito importante para a 

tomada de decisão da viabilidade do negócio, sendo uma das etapas essenciais para o negócio. 

Será considerado o investimento inicial, os custos fixos e variáveis, projeção de receitas para 

que a viabilidade do empreendimento seja analisada.  

 As metodologias utilizadas para análise correta da viabilidade financeira são: Payback 

Descontado Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL).  

O método Payback Descontado consiste em análise do tempo, em anos ou meses, para 

que haja o retorno do investimento inicial feito para a efetivação de um projeto empresarial, de 

acordo com as entradas líquidas acumuladas após o início das atividades. O Payback pode ser 

Nominal (quando é calculado com base no fluxo de caixa e com valores nominais) ou 

Descontado (quando é calculado com base no fluxo de caixa com valores do valor presente 

líquido). Este método é de fácil compreensão, posto que pode ser usado mesmo por quem não 

tem grandes conhecimentos em finanças, já que consiste na projeção de um fluxo de caixa. 

A TIR – Taxa Interna de Retorno, que é a taxa necessária para igualar o valor inicial de um 

investimento com os retornos futuros. É a taxa que o investidor obtém a cada ano, sobre os 

capitais que continuam investidos em determinado empreendimento, sendo recuperado 

gradualmente. É a taxa de juros que torna o valor presente das entradas de caixa igual ao valor 

presente das saídas de caixa. Quanto maior a TIR maior a viabilidade do projeto, a TIR é 

apresentada em percentuais, ao contrário do VPL que é apresentado em valores monetários. 

Consideramos que se o VPL for menor que zero, o investimento não é viável, devido ao 

valor das entradas serem menor que o das saídas. Para o cálculo do valor presente das entradas 

e saídas, utiliza-se a TMA – Taxa Mínima de Atratividade como taxa de desconto. A TMA 

definida neste empreendimento foi considerara de 20%, que foi o valor considerado atrativo 

tendo em vista a taxa SELIC atual que é de 14,25%, considerando os valores de investimento e 

riscos do negócio.  
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INVESTIMENTOS PRÉ/INICIAIS  

 

A SearchPET terá o investimento inicial destinado ao desenvolvimento do Software -

Aplicação E-commerce.  

 

Descrição 

Investimento Inicial Valor (R$) 

Investimento - Desenvolvimento do Software (Aplicação E-commerce) 110.000 

Elaboração do Plano de Negócios 2.000 

Criação da Marca 1.000 

Registro da Marca no INPI 500 

Registro da Empresa 500 

 114.000 
Tabela 6 - Investimentos Iniciais 

FATURAMENTO 

Tendo em vista o mercado a quantidade de lojas de petshops no Brasil adotados como 

previsão de faturamento o seguinte raciocínio: 

Total de petshops no Brasil: 30.000 

5% do total de petshops: 1.500 

Projeção média de consumo mensal no e-commerce por petshop: R$3.000 

 

 Anunciante 
Quantidade 
de petshops 
anunciantes 

Faturamento Mensal 
E-Commerce por 
Anunciante 

Percentual  
de Comissão 

Comissão  
SearchPET 
por 
anunciante 

Total 

Anunciante 
SearchPET 1000 R$ 3.000,00 7,00% R$ 210,00 R$ 210.000,00 

 

Tabela 7- Faturamento 
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CUSTO UNITÁRIO / SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Descrição Total Quantidade   Valor Unitário   Valor total  

Locação  R$         1.500,00     

Aluguel de Coworking  1  R$           1.500,00   

     

Fornecedores     

Tecnologia da Informação   R$         2.000,00     

Manutenção Software e suporte técnico  1  R$           1.000,00   

Estrutura de servidores (Amazon Web Service) 1  R$           1.000,00   

SAC  R$         5.000,00     

Serviço de atendimento ao cliente (SAC)  1  R$           5.000,00   

Marketing  R$       15.000,00     

Campanhas de Marketing digital (Google 
adwords, SEO , mail marketing)  1  R$         10.000,00   

Campanhas publicitárias (Divulgação em feiras, 
jornais, revistas, etc)   1  R$         5.000,00   

     

Administração  R$            550,00     

Bancos  1  R$              500,00   

Contador  1  R$              400,00   

     

    
 R$       24.400,00  
 

Tabela 8- Custo unitário / serviço terceirizado 

CUSTO DE MÃO DE OBRA 

Descrição Salário Bruto Salário Total 
Nº 
Colaboradores 

Valor Total 

Recursos Humanos         

Colaborador - Comercial  R$           2.000,00   R$     3.096,28  1  R$     3.096,28 

 

Evento Referência Valor 

Salário - R$ 2.000,00 

Vale transporte - R$ 158,50 

Desconto vale transporte - R$ 0,00 

Vale refeição - R$ 0,00 

Plano de saúde - R$ 0,00 

Outros benefícios - R$ 0,00 

Provisão 13º salário - R$ 166,67 

Provisão Férias - R$ 166,67 
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Provisão 1/3 Férias - R$ 55,56 

FGTS - R$ 160,00 

Provisão FGTS (13º e Férias) - R$ 31,11 

INSS 20,00% R$ 400,00 

Provisão INSS (13º e Férias) - R$ 77,78 

Custo Funcionário  R$ 3.216,29 
  

Tabela 9- Custo de Mão de Obra 

DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS 

Utilizamos as projeções de receitas, custos e despesas, para elaborarmos o demonstrativo 

de resultados, para demonstrar o resultado líquido do primeiro ano, através do confronto das 

receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. 

O demonstrativo traz a síntese financeira do resultado operacional e não operacional dos 

primeiros anos da empresa. 

 

CÁLCULO DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - D.R.E 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

      

CONTAS VALOR 

( +) RECEITAS DE VENDAS                                                                210.000,00  

( - ) IMPOSTOS DE VENDAS                                                                  18.165,00  

( - ) CUSTO MERCADORIAS                                                                             -    

( = ) LUCRO BRUTO                                                                191.835,00  

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS                                                                  27.688,02  

  DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÕES                                                                             -    

  DESPESAS C/ SALARIOS                                                                    2.000,00  

  DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                                       158,50  

  DEPESA PROV. 13° SALARIO                                                                       166,67  

  DESPESA PROV. FERIAS                                                                       166,67  

  DESPESA C/ INSS                                                                       477,78  

  DESPESA C/ FGTS                                                                       160,00  

  DESPESA C/ VALE TRANSPORTES                                                                       158,40  

  DESPESA C / ALUGUEL                                                                    1.500,00  

  DESPESAS C/ FORNECEDORES                                                                  22.000,00  

  DESPESAS ADMINSITRATIVAS                                                                       900,00  

  DEESPESA C/ TRIBUTOS   

(+) RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS                                                                             -    

(+) RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE                                                                             -    

(+) RECEITA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                                                                             -    
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( = ) LUCRO ANTES DO IRPJ/ CSLL                                                                164.146,98  

(-) PROVISÃO CSLL (32%)                                                                  52.527,03  

(-) PRVISÃO IRPJ (15%)                                                                  24.622,05  

(=) LUCRO LÍQUIDO                                                                  86.997,90  

Tabela 10- DRE 

 

FONTES DE RECURSO – NECESSIDADES DE CAPITAL 

 

O projeto dará início com recursos pleiteados junto aos BNDES ou outra instituição 

financeira com uma linha de crédito que seja compatível tipo de atuação da SearchPET, o Custo 

de Capital projetado é de 30% ao ano.   

 

SOCIEDADE 

 
O tipo de Constituição Jurídica adotado é Sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada. A responsabilidade dos sócios está limitada ao valor do capital integralizado. Os 

sócios têm, contudo, responsabilidade solidária, de tal sorte que serão chamados para solver os 

débitos sociais, até o limite da integralização do capital social, desde que caracterizada a 

insolvência da empresa. Uma vez definida o tipo de sociedade que atuarão, farão cumprir todas 

as características intrínsecas ao tipo de sociedade, são elas: Responsabilidade dos sócios, capital 

social, exclusão de sócio, obrigações dos sócios, prejuízos no capital, legislação das limitadas 

e conselho fiscal. 

 

FLUXO DE CAIXA. 

Fluxo de Caixa Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Fluxo de Caixa -R$ 114.000,00 R$ 86.997,90 R$ 137.834,17 R$ 168.335,94 R$ 188.670,45 R$ 219.172,21 

Valor Acumulado -R$ 114.000,00 -R$ 27.002,10 R$ 110.832,07 R$ 279.168,01 R$ 467.838,46 R$ 687.010,68 

Valor Presente -R$ 114.000,00 R$ 66.921,46 R$ 81.558,68 R$ 76.620,82 R$ 66.058,77 R$ 59.029,45 

Valor Ac. Desc. -R$ 114.000,00 -R$ 47.078,54 R$ 34.480,14 R$ 111.100,96 R$ 177.159,73 R$ 236.189,18 
Tabela 11- Fluxo de Caixa 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 Indicadores de viabilidade econômico-financeiro. 

a) Valor Presente Líquido (VPL): VPL = R$ 236.189,18  

 

O VPL foi calculado a partir do Fluxo de Caixa Livre do projeto. Para o cálculo do VPL foi 

considerada uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 20% sobre o valor do investimento, 

portanto o empreendimento tem um VPL positivo e com resultado bastante relevante. 

 

b) Taxa Interna de Retorno (TIR): TIR = 102,91% 

 

A TIR, também calculada a partir do Fluxo de Caixa Livre do projeto. Para ela também 

foi considerada uma TMA de 20%, o que deixa claro o resultado bastante positivo em relação 

ao investimento. 

 

c) Payback Descontado: PBD = 1 ano e 6 meses 

O Payback Descontado é cálculo do valor de quanto tempo o projeto será pago e quando 

o projeto passa a dar lucro. O PayBack Descontado também considerou uma TMA de 20%. 

Considerando um projeto de 5 anos, o PayBack Descontado também mostra um resultado 

positivo, do ponto de vista do investimento e seu prazo de retorno. 

d) Índice de Lucratividade (IL) = 3,07 

 

O índice de lucratividade é um método que considera a razão entre o valor atual líquido do 

investimento e o Valor Inicial do Investimento. O projeto será recomendável sempre que o IL 

for superior a 1, quanto maior o índice mais atrativo será o investimento. Por outro lado, caso 

o IL seja menor que 1 o investimento deverá ser rejeitado. A projeto da SearchPET tem um 

índice de lucratividade de 3,07 sendo considerados atrativo para investimento. 
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Tabela 12- Payback Simples 

 

Tabela 13- Payback Descontado 
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Tabela 14- Fluxo de Caixa 

 

Tabela 15- Fluxo de Caixa Descontado 
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 A variável chave é volume de vendas, devido ao objetivo do negócio visar a 

escalabilidade, se houver poucas vendas o cenário deixa de ser rentável e pode 

comprometer a viabilidade do projeto.   

Diante deste aspecto há três cenários para este empreendimento: Provável (apresentado 

acima), otimista e pessimista, conforme abaixo. 

Cenário Pessimista 

Fluxo de Caixa Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Fluxo de Caixa -R$ 114.000,00 R$ 25.994,37 R$ 66.663,39 R$ 86.997,90 R$ 107.332,41 R$ 137.834,17 

Valor Acumulado -R$ 114.000,00 -R$ 88.005,63 -R$ 21.342,24 R$ 65.655,66 R$ 172.988,07 R$ 310.822,24 

Valor Presente -R$ 114.000,00 R$ 19.995,67 R$ 39.445,79 R$ 39.598,50 R$ 37.580,06 R$ 37.122,75 

Valor Ac. Desc. -R$ 114.000,00 -R$ 94.004,33 -R$ 54.558,54 -R$ 14.960,04 R$ 22.620,02 R$ 59.742,77 
Tabela 16- Fluxo de caixa - Cenário Pessimista 

a) Valor Presente Líquido (VPL): VPL = R$ 59.742,77  

 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 20%. 

b) Taxa Interna de Retorno (TIR): TIR = 49,14% 

 

c) Payback Descontado: PBD = 3 ano e 4 meses 

d) Índice de Lucratividade (IL) = 1,52 

 

 

Tabela 17- Payback Simples (Cenário Pessimista) 
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Tabela 18- Payback Descontado (Cenário Pessimista) 

 

 

Tabela 19 - Fluxo de Caixa (Cenário Pessimista) 
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Tabela 20 - Fluxo de Caixa Descontado (Cenário Pessimista) 

 

Cenário Otimista 

Fluxo de Caixa Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Fluxo de Caixa -R$ 114.000,00 R$ 137.834,17 R$ 188.670,45 R$ 239.506,72 R$ 290.343,00 R$ 341.179,27 

Valor Acumulado -R$ 114.000,00 R$ 23.834,17 R$ 212.504,62 R$ 452.011,35 R$ 742.354,35 R$ 1.083.533,62 

Valor Presente -R$ 114.000,00 R$ 106.026,29 R$ 111.639,32 R$ 109.015,35 R$ 101.657,15 R$ 91.889,50 

Valor Ac. Desc. -R$ 114.000,00 -R$ 7.973,71 R$ 103.665,61 R$ 212.680,96 R$ 314.338,11 R$ 406.227,61 
     Tabela 21- Fluxo de caixa (Cenário Otimista) 

 

a) Valor Presente Líquido (VPL): VPL = R$ 406.227,61  

 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 20%. 

b) Taxa Interna de Retorno (TIR): TIR = 147,15% 

 

c) Payback Descontado: PBD = 1 ano e 8 meses 

d) Índice de Lucratividade (IL) = 4,56 
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               Tabela 22- Payback Simples (Cenário Otimista) 

 

 

 

      Tabela 23- Payback Descontado (Cenário Otimista) 
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            Tabela 24 - Fluxo de Caixa (Cenário Otimista) 

 

 

Tabela 25- Fluxo de Caixa Descontado (Cenário Otimista) 
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7. Conclusão 

Diante do plano de negócio desenvolvido para a SearchPET, percebemos grandes 

oportunidades no segmento pet. Através do estudo desenvolvido percebemos um mercado em 

crescimento, mesmo diante de um cenário de retração nacional os índices continuam a crescer. 

As análises desenvolvidas demonstram que o negócio tem índices de análise financeira 

viáveis, considerado um negócio viável para investimento. Além de estar aderente as tendências 

mundiais de crescimento de compras online e com as mudanças socioeconômicas e 

envelhecimento e redução do número de filhos da população os animais de estimação vem cada 

vez mais ganhando espaço nas famílias. 

Não identificamos um concorrente com a mesma proposta ofertada, por isso, ser um 

novo entrante com uma proposta inovadora que visa a sustentabilidade dos negócios para os 

donos de petshops e para os consumidores uma forma de comparar preços e realizar compras 

mais satisfatórias.  A proposta da SearchPET visa uma relação de ganha-ganha para grande 

parte dos stakeholders. A indústria ganha por ter seus produtos anunciados, os empresários de 

Petshop ganham por divulgar suas marcas e caso não tenham e-commerce conseguem adentrar 

no mundo digital sem investimento e como já citado acima o consumidor final ganha com 

comparativo de preços, mais informação e recomendação dos produtos e serviços, agilidade e 

comodidade para realizar compras. O desenvolvimento da economia do país faz com que os 

consumidores busquem por conforto, comodidade. As pessoas vivem dias cada vez mais 

dinâmicos, isto faz com que as pessoas tenham cada vez menos tempo, por isso ações que 

venham facilitar a vida moderna e proporcionar para que as pessoas realmente destinem seu 

tempo livre com maior qualidade pensando em seu bem estar.  

Ao longo do plano de negócios destacamos os principais setores do segmento pet e a 

grande crescente de novos empresários neste segmento, vale ressaltar que somente em Curitiba 

existem 1.837 lojas que cuidam da higiene, embelezamento e alimentação de animais, há mais 

petshops em Curitiba que Panificadoras. O mercado de Curitiba representa 6,12% do mercado 

nacional em número de estabelecimentos do segmento.  

De forma geral analisando o projeto desenvolvido, identificamos que a necessidade de 

capital inicial é baixa, destinada para o desenvolvimento da plataforma de e-commerce com 

todas as funcionalidades necessárias para buscas ágeis e fáceis, sem custo inicial ou 

mensalidade para anunciantes. O projeto se baseia em um modelo inovador, visando um modelo 

de negócio enxuto, dinâmico e sustentável. Não há necessidade de investimento de estrutura 



62 

 

física, otimizando recursos na alocação em escritórios virtuais, número reduzido de 

colaboradores e a parceria com fornecedores especializados com know-how para apoiar o 

desenvolvimento da SearchPET.  

A SearchPET além de inovar o mercado de E-commerce para Pets, possui como filosofia 

a Mentalidade Enxuta nas Empresas, conhecido como Lean Thinking, com a proposta de 

eliminar o desperdício e criar capital para todos os envolvidos. A cultura de uma nova economia 

colaborativa ao invés de ser somente competitiva e ter um pensamento em crescimento a curto 

prazo a qualquer custo.  
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9. Anexos 

Anexo I - Curriculum Vitae dos Sócios 

____________________________________________________ 
 

Leandra Koginski Cortelleti 
 

Brasileira, 30 anos  
Curitiba/PR 

Telefone (41) 9229-0385 – 3319-9800 
Linkedin: br.linkedin.com/in/leandracortelleti/ 

leandra.cortelleti@debernt.com.br 

 
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES  

Experiência de 10 anos na área de Recursos Humanos, com sólida vivência gestão de projetos de 

Capital Humano, atuação consultiva e desenvolvimento do relacionamento com empresas e 

profissionais de diversos segmentos. Atuação em processos de Outplacement Individual e Coletivo, 

Aconselhamento de Carreira, Assessment, Pesquisas de Mercado e Seleção de Executivos. Vivência na 

organização de eventos, instrutora em workshops e palestras comportamentais.  

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA  
MBA em Gestão Estratégica de Empresas – FGV – (2013 - Cursando) 
Pós Graduação – Psicologia do Trabalho e das Organizações – Bagozzi (2010)  
Graduação em Psicologia – Faculdade Evangélica (2007) - CRP – 08/13145  
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL  
2011 –  Atual DE BERNT ENTESCHEV  - Consultoria de capital humano atua no 

desenvolvimento profissional e seleção de executivos, oferecendo os serviços 
de Market Research, Executive Search, Assessment, Outplacement e 
Counseling para empresas nacionais e multinacionais, no Brasil e no exterior. 

Associate 
 Desenvolvimento e implementação de soluções completas em capital humano, que englobam 

desde o mapeamento de dados estratégicos e entendimento do mercado (Market Research), 
seleção inteligente e customizada de executivos (Executive Search).  

 Análise personalizada do potencial do capital humano (Assessment) e Desenvolvimento do 
mapeamento de talentos e apoio no processo de sucessão de líderes. 

 Suporte no desligamento e reposicionamento de profissionais no mercado de trabalho 
(Outplacement Individual e Coletivo). Apoio no planejamento das ações de desligamento, 
como fechamento de unidades e /ou transferências de plantas. 

 Gestão comercial e identificação de novas oportunidades dentro das organizações. 

 Atuação na gestão dos projetos de capital humano 

 Atuação consultiva na implementação das melhorias práticas de gestão de pessoas. 

Consultora em Transition Management  

http://br.linkedin.com/in/leandracortelleti/
mailto:leandra.cortelleti@debernt.com.br
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 Condução de processos de Outplacement, planejamento de desligamento de profissionais e 
condução do processo de reposicionamento no mercado, orientações sobre continuidade de 
carreira e apoio no desenvolvimento profissional. 

 Realização de Assessment, incluindo realização de entrevistas, elaboração de relatórios, 
devolutivas para o cliente e feedback ao profissional; 

 Desenvolvimento de processos de Aconselhamento de Carreira para executivos e profissionais 
em início de carreira. 

 Atuação em processos de Outplacement Coletivo, planejamento do desligamento, apoio na 
condução da notícia, acolhimento do grupo de profissionais, preparação de materiais de 
apresentação ao mercado e suporte na prospecção de novas oportunidades.  

2010 –  2011 UNIVERSIDADE POSITIVO - Instituição acadêmica, atua no setor de gestão 

educacional com mais de 1.500 funcionários.  

Psicóloga – Central de Carreiras  
 Aconselhamento de carreira para jovens em início de carreira e profissionais especialistas.  

 Organização de feiras, palestras e workshops sobre gestão de carreira;  

 Auxilio na elaboração e confecção de currículo;  

 Análise das dificuldades ou facilidades para a inserção no mercado de trabalho e apoio na 
identificação de oportunidades profissionais;  

 Preparação para entrevistas de emprego e dinâmicas de grupo com auxílio na formação de 
rede de relacionamento profissional;  

 Análise do perfil profissional e elaboração de plano de carreira;  

 Divulgação de ofertas de profissionais;  

 Realização dos trâmites legais para regularização de estágios.  
 
2009 – 2010  DISTRIBUIDORA NOVA GERAÇÃO – Prestadora de serviços para Spaipa e 

Danone, atua nos segmentos de transportes e distribuição, com 800 
funcionários.  

Analista de Treinamento  
 Responsável pela implantação do programa de integração;  

 Levantamento de necessidades de treinamento;  

 Descrição de cargos e salários;  

 Avaliações psicológicas com foco em treinamento e desenvolvimento de líderes;  

 Gerenciamento de treinamentos técnicos (administrativo, comercial, logística e operacional);  

 Treinamentos comportamentais para desenvolvimento de competências;  

 Responsável pela criação e implantação do programa de desenvolvimento de lideranças;   
 Controle de plano de treinamento;  

 Projetos de responsabilidade social;  

 Estudos para incorporação de novos benefícios aos colaboradores;  

 Desenvolvimento do plano de comunicação interna como a criação de jornal interno e 
manual do colaborador;  

 Elaboração de relatórios gerenciais (Certificação da Qualidade, BSC, Mapeamento de 
Treinamentos).  
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2005 – 2008  CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS – Empresa de construção 

pesada, atua no segmento de engenharia, possui em torno de 3.000 
funcionários.  

Analista de Recursos Humanos  
 Recrutamento e seleção com foco em competências;  

 Responsável por ministrar integrações e instrutora de treinamentos comportamentais para 
desenvolvimento de competências;  

 Controle de plano de treinamento;  

 Projetos de inclusão social – Portadores de Necessidades Especiais e Menores Aprendizes;  

 Administração de benefícios;  

 Implantação de avaliação de desempenho  

 Cargos e Salários;  

 Elaboração de programas para melhoria da qualidade de vida dos colaboradores e familiares;  

 Elaboração de relatórios diversos, mapeamentos e pesquisas de mercado;  

 Acompanhamento de projetos de responsabilidade social;  

 Controle de turnover;  

 Normas e procedimentos da área de recursos humanos para atendimento aos requisitos da 
norma ISO 9001:2000. 

 
CURSOS  

 Capacitação para uso da ferramenta DISC (Sucess Insights) – Abr/12 

 Estratégias de Marketing e Mídias Sociais (Fórum de Marketing) – Nov/10  

 Testes Psicológicos para área Organizacional – Jun/10  

 Administração de Conflitos – Jun/10  

 Atendimento ao Cliente – Mai/10  

 Administração de Recursos Humanos – Jul/08  

 Formação para Instrutores de Treinamento – Dez/07  

 Gestão por Competências – Jun/07  
 
EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: Vancouver Canadá – Aprimoramento do Idioma Inglês – 
(Agosto/2013)  - International School KGIC. 
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Tobias Pavovski de Brito, PMP® 

Gerente de Projetos 

Telefone: (41) - 9618-6026 

E-mail: tobias@qpsistemas.com.br 

Data de Nascimento: 14/04/1985 

RESUMO PROFISSIONAL 

Experiência de onze anos em Gerenciamento de Projetos e Tecnologia da Informação 

● Gerenciamento de Projetos 
● Liderança de Equipes 
● Especificação e Documentação de Projetos 
● Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 

FORMAÇÂO ACADÊMICA 

● Graduação em Informática (Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores) - 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR - Abril/2007. 

● MBA em Gerenciamento de Projetos pela ISAE/ FGV – Fundação Getúlio Vargas – 
Dezembro/2010 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Empresa: Quality Planning Sistemas (Fevereiro 2013 até o momento)  

Cargo: Gerente de Projetos 

Atividades:  Gerenciamento de Projetos: Elaboração de escopo de projetos, gerenciamento de equipe 
de desenvolvimento, elaboração e monitoramento de cronogramas, definição de métricas de 
qualidade, avaliação estratégica de projetos e gestão de riscos. Elaboração de documentações de 
gerenciamento de projetos. 

Projetos: Quality E-Commerce - Plataforma para Vendas Online, Quality ERP - Software de Gestão 
Empresarial, Sistema Quality CRM - Vendas e Relacionamento com o Cliente, Projeto de Solução para 
Veículos autoguiados para a Embraer, Projeto de Vendas/Logística/Inventários RFID para Rede 
Dudalina Curitiba. 

Empresa: CINQ Technologies (de Julho 2008 - Fevereiro /2013)  

Cargo: Gerente de Projetos 

Atividades:  Gerente de Projetos (projetos de telecomunicações, CRM e Vendas para a  Empresa GVT 
- Global Village Telecom) responsável por equipe de 20 profissionais (analistas de sistema,  
desenvolvedores e equipe de testes). Gerenciamento de projeto de desenvolvimento de aplicação 
para dispositivo multimídia interativo – Telefônica SP. 

Projeto/tecnologias: Projetos: GVT / VONO / POP Internet. Tecnologias Java / Oracle. 

Empresa: CINQ Technologies (Nov / 2005 - Julho / 2008)  

Cargo: Analista de Sistemas / Desenvolvedor / Líder de projeto 

mailto:tobias@qpsistemas.com.br
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Atividades:  Análise e desenvolvimento de aplicações na área de telecomunicações, VoIP, aplicações 
bancárias e sistemas de vendas. Especificação e arquitetura de sistemas da GVT. Desenvolvimento de 
soluções para os sistemas Vono e POP Internet. 

Projeto/tecnologias: Projetos GVT / VONO / POP Internet. Tecnologias Java / Java EE / Oracle. 

Empresa: TiDeP – UTFPR  (Abr / 2004 - Nov / 2005)  

Cargo: Desenvolvedor Java / Administrador de Redes Linux 

Atividades:  Administração de Redes Linux, Desenvolvimento de Aplicações plataforma Java EE e 
Mobile. Desenvolvimento de sistemas PLM (Product Lifecycle Management). 

 

Projeto/tecnologias: Projetos Nossoken – Gerenciamento de Ciclo de Vida de Produto – Projeto CINQ 
Census. Tecnologias Java EE e Java Mobile. 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

● Experiência em Gerenciamento de Projetos (Escopo, Custos, Cronograma, Riscos, 
Comunicação, Qualidade, Recursos Humanos) com metodologias baseadas no PMBOK e 
também metodologias Ágeis. 

● Experiência em Gestão de Equipes e Gestão de desempenho de equipes 
● Experiência em análise, desenvolvimento e arquitetura de sistemas. 
● Atuação na implantação de processos de Certificação para Qualidade de Software CMMI 

 

CURSOS E CERTIFICAÇÔES   

Certificações: 

● Certificação Profissional em Gerenciamento de Projetos – Project Manager Professional , 

PMP®  - Project Management Institute www.pmi.org - desde 2012 

● Certificação Oficial Desenvolvedor de Componentes Java para Web – SCWCD - Sun Certified 

Web Component Developer - 2008 

● Certificação Oficial Programador Java  - SCJP - Sun Certified Java Programmer – 2006 

 

 

CURSOS MINISTRADOS 

● Palestra: Gerenciamento de Projetos, Metodologias Ágeis e SCRUM - UTFPR - 2015 

● Fórum sobre Metodologia Ágil  SCRUM. MBA em Gerenciamento de Projetos da FGV/ISAE - 

2010 

● Treinamento Java e Java para Web – Universidade UNIBRASIL - 2007 

● Treinamento Tecnologia Java – Semana da Informática 2006 – Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

IDIOMAS 

Inglês: Fluente / Espanhol: Intermediário / Francês: Básico 

http://www.pmi.org/
http://www.utfpr.edu.br/
http://www.isaebrasil.com.br/
http://www.isaebrasil.com.br/

