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1. Estudo do Projeto (Resumo). 

 

Nosso estudo está debruçado sobre o seguimento de mercado de animais 

de estimação (PET) no Brasil e seu funcionamento no nicho específico de 

mercado conhecido como vendas on line. Criamos uma metodologia 

própria (prestação de serviço continuada ao varejo, do desenvolvimento 

inicial ao pós-vendas, incluindo o marketing digital) desenvolvida por nós 

após anos de estudo e prática servindo ao mercado varejista carioca de 

diversos segmentos, incluindo o PET. Batizamos essa metodologia de 

#VendasDigitais. Atualmente somos a única empresa prestadora de 

serviço especializada nesse segmento no Rio de Janeiro. Navegamos no 

“mar azul” da diversidade e competitividade em tecnologia e serviços 

agregados.  

 

O segmento de Vendas Digitais PETs (definido como um conjunto de 

ferramentas de marketing, com objetivo de realizar vendas para clientes que 

estão fora da loja física), assunto estudo, já é um mercado bilionário (R$ 2 

bilhões por ano), porém que ainda está engatinhando diante das 

oportunidades e desafios que se mostram latentes. Com um crescimento 

forte e constante nos últimos anos, ainda tem um grande espaço a ser 

ocupado frente às vendas das lojas físicas.  

 

Com uma população de animais de estimação que já ultrapassa os 135 

milhões, o Brasil representa hoje o terceiro maior mercado PET do mundo 

em faturamento, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. O 

setor deve atingir uma receita de 30 bilhões de reais em 2019.  

 

Nossa pesquisa demostrou que a logística é o principal gap nas 

operações de vendas on line existentes. É um problema crônico, ainda 
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sem solução, que afeta a todos os players desse segmento. Os altos 

valores cobrados e a demasiada espera pela tão desejada chegada dos 

produtos vêm impactando, de forma severa, na hora da decisão da 

compra pelo consumidor. 

 

Nossa estratégia está baseada não só nas pesquisas, como também em 

uma expertise de mais de 5 anos exercendo esta atividade na cidade do Rio 

de Janeiro.  

 

No nosso projeto, escolhemos lojistas (principais players do mercado pet) 

que disponibilizam para sua respectiva região (cidades com mais de 100 

mil habitantes), seu estoque de produtos e principalmente sua logística. Isso 

faz com que a entrega seja ultrarrápida. 

 

Outra importante inovação do nosso projeto está na tecnologia. Hoje o 

mercado brasileiro e formado por uma pequena quantidade de empresas 

com lojas físicas que disponibilizam seus E-commerces e app mobile para 

as vendas on line e um grande player que não tem loja física mais é o 

principal vendedor deste segmento. Somados a esta modalidade temos os 

Market Place que comercializam produtos PETs dando foco total ao produto 

e não ao vendedor (lojista).  

 

Nosso modelo tecnológico é formado por um Portal de Vendas 

www.petbrdelivery,com,br  que é um grande concentrador de                    

E-commerces (site de vendas) individuais. Essas lojas virtuais têm 

designer customizado, logomarca do lojista, número de telefone único, 

mix do produto e preços de vendas personalizados e cada um deles 

tem exclusividade sobre uma região geográfica. Para realizar o 

modelo, é utilizada uma plataforma multiloja que direciona o usuário 

para o e-commerce da região em que ele deseja receber seus produtos. 

http://www.petbrdelivery,com,br/
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Soma-se a isso um app mobile e uma central de call center que prestará 

atendimento ativo e receptivo de excelência. 

 

Desta forma temos condições únicas de mercado, para atender todas as 

cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes e suas circunvizinhanças 

com qualidade diferenciada, a mesma ultra velocidade de entrega e 

preços competitivos que respeitam as peculiaridades de cada região 

brasileira (ex. tributos). Assim, pulverizando nossas vendas e atendendo 

100% das necessidades dos potenciais clientes em todo território brasileiro. 

A estratégia adotada para viabilizar o início do trabalho, que já nos permita 

cobrir as principais cidades brasileiras, foi a busca de patrocínios na 

indústrias alimentícia, farmacêutica e afins. Assim, esses patrocinadores 

passarão a ter em contrapartida uma importante ferramenta de marketing 

(institucional e de produtos) e de relacionamento da indústria para com seu 

mercado, objetivando: 

1) ganho de espaço no PDV; 

2) ferramenta ágil para lançamentos de novos produtos;  

3) exposição preferencial da marca; 

4) melhor cobertura do mix de produtos; 

5) alavancagem de volumes de vendas e, 

6) presença nacional de destaque no segmento de Vendas Digitais 

PETs. 

 

O patrocínio cobre os custos fixos da participação do Pet Shop no projeto 

além de lhe dar exclusividade sobre a sua região de atuação e todas as 

ferramentas de vendas disponibilizadas. A cota mínima de patrocínio é de 

30 regiões, que ficam a critério de escolha da indústria patrocinadora. 

  

A concorrência no mercado de vendas on line Pet no Brasil é formada por 

poucos competidores, estando 90% deles (inclusive o seu principal player) 
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no estado de SP. É um mercado altamente promissor com muitas regiões 

ainda não atendidas e apresenta intenso crescimento. 

 
A nossa equipe é um dos pontos fortes do negócio. Composta por 

profissionais que possuem sólida experiência e excelente formação 

acadêmica, subdividimos as equipes nas áreas de: projeto, negócios e 

tecnologia. Todas as equipes de trabalho são próprias e com dedicação 

integral.  

 

A estratégia de marketing do projeto está baseada na captação (junto aos 

clientes lojistas) de uma verba de contribuição mensal e fixa, por região. 

Como evolução desta estratégia a contribuição passará a ser um percentual 

mensal sobre vendas formando um importante volume de Verba de 

Marketing que permite um pool de ações agressivas no marketing web. A 

médio prazo anúncios em canal de TV por assinatura (em consonância com 

nosso público alvo) e a longo prazo, anúncios em rede aberta de TV.  

 
 

Nossa estratégia de crescimento está no desenvolvimento do Portal Pet Br 

Delivery: volume crescente de vendas (participação mensal de 10% sobre o 

total vendido) e entrada de novas regiões (aumento dos pontos de venda).   

Dessa forma realizar um faturamento inicial R$30 Mil. A médio prazo algo 

em torno de R$ 10 milhões mensais. No longo prazo chegar a meta de um 

faturamento mensal de R$ 30 milhões. Importante lembrar que esses 

números partem de uma venda zero e prevê um faturamento a longo prazo 

contando com aproximadamente 325 regiões (pontos de venda). 
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2. Nosso Produto e/ou Serviço. 

 

 

2.1 Definição 

 

Nosso produto é o somatório das melhores lojas de Pet Shop do Brasil.  

Juntas formam o mega portal www.petbrdelivery.com.br que funciona como 

centralizador dos respectivos e-commerces. É um pilar que sustenta toda 

operação de prestação de serviço, somado a ele, os aplicativos mobile de 

cada loja e uma estrutura de call center ativo e receptivo personalizado. 

 

2.2 Objetivo 

 

Realizar vendas digitais (vendas realizadas sem a presença física do 

cliente dentro do ponto de venda) de produtos Pets em todo território 

nacional. Com entregas ultrarrápidas e preços competitivos. 

 

 

2.3 Características 

Proporcionar ao consumidor final, uma experiência de compras única, com 

conforto, comodidade, conveniência e segurança. Atendendo a uma 

demanda latente de uma logística de baixo custo e com ultra velocidade. 

 

 

 

http://www.petbrdelivery.com.br/
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2.4 Diferencial Competitivo 

Ter a entrega mais rápida do Brasil (em qualquer cidade brasileira), 

aliado a preços competitivos e um atendimento com grau de excelência 

máxima. 

 

 

 

Empresas Existentes no Mercado Projeto Pet Br Delivery 

 
E-commerce Individual  

 

 
Portal de Vendas com E-commerce regional 

 
 

 
Estoque Produtos centralizados 

 

 
Estoque Produtos Zero (zero custo) 

 
 

 
Logística centralizada  

 

 
Logística Local (Ultrarrápida) 

 
 

 
Investimento Market limitado  

 

 
Investimento de marketing 

compartilhado e com grande volume de 
colaboradores 

 

 
Poder de compras individual 

 

 
Poder de compra coletivo de grandes 
volumes e de penetração nacional. 

 
Prazo de entrega das mercadorias médio 5 dias  

 
Entrega em até 4 horas no local de 

escolha do comprador 
 

 
Logística reversa em até 30 dias  

 
Logística reversa gratuita em 24 horas 

 
 

 
Concentração das vendas em torno de 80% 

na região Sudeste 
 

 
Venda Pulverizada e atendimento com 

igual qualidade e rapidez em todo 
território brasileiro 
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2.5 Diferencial tecnológico 

Utilizamos uma plataforma MultiLojas customizada por equipe própria de 

desenvolvedores e designers, e-commerce com todas as funcionalidades 

integradas (segurança, meio de pagamento, SEO e CRM) porém com 

dashboard administrativo único (painel de controle de todas as funções 

gerenciais), o que garante agilidade e precisão na administração de um 

grande conjunto de lojas virtuais   

Nossa telefonia utiliza tecnologia Voip PABX de ultima geração, onde é 

possível gravação de boas-vindas exclusiva, identificação completa do 

cliente em linha com todos seus dados para personalização do 

atendimento.  

Oferecemos a cada cliente (lojista) uma estrutura de venda personalizada 

com o que existe de mais moderno dentro da tecnologia atual. O pacote é 

formado por um e-commerce de simples integração com seu sistema 

gestor (ERP), que vai levar seu nome fantasia ou um a sua escolha, 

customizado dentro dos padrões do seu marketing, com seu toque pessoal 

no designer, um app mobile que acompanha todas as funcionalidades e 

características do e-commerce, uma central de call center ativa e receptiva 

exclusiva com número de telefônico exclusivo e funcionamento de 12 

horas por dia 6 dias na semana.  
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3. O Mercado 

 

3.1    O Mercado PET de Vendas Digitais 

 

 

O Mercado de vendas digitais no segmento Pet, apesar das cifras 

significativas, ainda se encontra engatinhando. Seja pela falta de visão ou 

por falta de conhecimento desse mercado, os lojistas brasileiros ainda não 

entenderam que é um movimento sem volta e que não estar fazendo parte 

dele pode se tornar um erro fatal para sua sobrevivência nesse segmento.  

PERFIL DOS INTERNAUTAS QUE POSSUEM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

Posse de pets: 

Cachorro(a)  79 % 

Gato(a) 42 % 

Pássaros/aves % 17 

45 % Ganharam 

42 % Adotaram 

% 32 Compraram 

Homens 
% 50 

Mulheres 
50 % 

54 % 

Pertencem à  
classe C/D/E 

% 57 

São casados  
ou possuem  

união estável 

% 46 

Pertencem à  
classe A/B 

35 % 

São   
solteiros 

Têm entre 
25  a 44 anos 

58 % 

59 %  Possuem filhos,  
independentemente da  
idade, e moram com eles 

77 %   Vivem em casas 

23 %  Vivem apartamentos 
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Dados do Instituto Pet Brasil mostram que o e-commerce de produtos para 

pets já movimenta R$ 2 bilhões por ano. O segmento é o 11º em tíquete 

médio de vendas pela internet no Brasil, segundo o ranking da Associação 

Brasileira de Comércio Eletrônico (ABcomma).  

Sabemos que as rações são os itens mais procurados, representando 57% 

das vendas. Medicamentos e produtos de farmácia ficam em segundo 

lugar, com 26% e acessórios como coleiras, roupas, casas e brinquedos 

respondem por 17% nas vendas digitais. 

Um nicho de mercado com forte e constante crescimento de consumo, que 

tem em contrapartida a existência de poucas empresas qualificadas 

atuantes no segmento, demonstra o vasto e próspero campo a ser 

explorado no Brasil. 

 

3.2    O Mercado Pet no Mundo 

 

O Brasil é atualmente o terceiro maior mercado do mundo em faturamento 

no setor pet, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido, 

segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 

Animais de Estimação (Abinpet). 
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3.3    O Mercado Pet no Brasil 

 

Fonte: Revista Você S/A 

Há mais de 132 milhões de Pets no país, sendo mais de 50 milhões de 

cães e 22 milhões de gatos de estimação. 

Esses números impressionantes, divulgados no ano passado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ajudam a entender o sucesso 

de um dos negócios que mais crescem no Brasil: o mercado pet. Com 

faturamento de 25 bilhões de reais (2017) e expansão de quase 7% em 

relação ao ano anterior (2016). O mercado de animais de estimação 

representa 0,38% do produto interno bruto (PIB) dados da (Abinpet). 

Dentro desse mercado é o nicho de saúde animal o que apresenta maior 

potencial de crescimento. Impulsionado pelo avanço da tecnologia, vem 

crescendo na casa dos dois dígitos – a projeção é que cresça 30% em 

relação a 2015, quase o dobro do mercado pet como um todo.  

Outro nicho em pleno desenvolvimento é o de rações medicamentosas, 

que auxiliam no tratamento de doenças renais, cardíacas e de pele. 

Comparados com a grande massa de ração, esses alimentos representam 

5% do mercado. Mas é possível dobrar esse percentual em cinco anos.  
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Fonte: IBGE – Pesquisa quinquenal. Elaboração: Abinpet. Dados 2013. *Estimativa Abinpet para outros 

animais de estimação (répteis e pequenos mamíferos). 

 

3.4    O Clientes & O Patrocinador 

 

O Cliente é a denominação dada pelo projeto ao lojista (proprietário do 

ponto de venda) de uma determinada região. Esse cliente terá como 

atribuições disponibilizar seu estoque atualizado diariamente para que seja 

comercializado pelas ferramentas do projeto e no momento da venda, o 

mesmo deverá emitir o cupom fiscal, embalar o pedido e providenciar a 

entrega no local desejado pelo consumido final (comprador) no menor 

tempo possível, não devendo nunca exceder 4 horas para todo o processo 

de entrega.  

O Patrocinador é a figura da indústrias alimentícia, laboratórios 

farmacêuticos e afins, que dado ao pacote proposto de contrapartidas, vai 

contratar um patrocínio de um ano com um número mínimo de 30 regiões 

(pontos de vendas a sua escolha).  
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3.5    Consumidor Final. 

 

Pesquisa1 com internautas revelou que gasto mensal com pets é de R$ 

189,00 em média. A cifra aumenta para R$ 224,00 entre consumidores das 

classes A/B. Para quem recebe até dois salários mínimos, esse valor pode 

representar até 10% da renda familiar2.  

Um terço (33%) dos donos de pets admite que na hora das compras opta 

por itens que vão além do básico, 21% nunca deixam de comprar algo 

para seus animais de estimação por falta de dinheiro. No total, 76% dos 

brasileiros com acesso à internet possuem animais de estimação, 

sendo que os mais comuns são os cachorros, gatos e pássaros.  

Considerando os produtos e serviços utilizados com mais frequência, a 

lista é liderada pelas vacinas, idas ao veterinário e banhos em pet shop. 

Outros serviços realizados constantemente e que merecem destaque são 

os tratamentos estéticos, gastos com passeadores de cachorros, 

tratamentos dentários, tratamentos contra obesidade, acompanhamento 

comportamental, adestramento e idas a creches. 

Indagados sobre produtos e serviços que gostariam de adquirir, mas não o 

fazem por falta de condições financeiras, a pesquisa revela que planos de 

saúde (37%), serviços de spa (23%), assinaturas mensais de caixas com 

brinquedos (20%) e idas frequentes ao veterinário (20%). 

                                                           
1 Por Imprensa Mercado & Consumo - 19 de setembro de 2017 

 
2 Os dados são de uma pesquisa inédita realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais com internautas que possuem ou são 

responsáveis financeiros por um animal de estimação. 
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A troca de experiências assume um papel fundamental entre os 

entrevistados: 41% dos donos de pets participam de eventos e 

comunidades ligadas ao universo pet, seja por meio de redes sociais 

(29%) ou encontros presenciais (10%). Além disso, 93% dos entrevistados 

assumem o hábito de procurar informações sobre os produtos e serviços 

que adquirem para seus pets, sendo que as referências mais comuns são 

com o veterinário de confiança (47%), sites especializados (37%), 

amigos ou familiares (4%) e redes sociais (12%). 

Como hábito para comprar para seus pets, 54% preferem comprar em 

pequenas lojas de bairro especializadas em produtos para animais, 30% 

optam pelas grandes redes de pet shops e 16% vão aos supermercados.  

Para definir o local de compra, são levados em consideração 

principalmente o preço (59%), qualidade dos produtos e serviços (31%) e a 

confiança no estabelecimento (10%).  

Apenas 8% associam seus pets a gastos financeiros e 46% dão 

preferência a lugares que permitem presença de pets. Seis em cada dez 

entrevistados sentem falta de espaços públicos que permitam a 

permanência de pets com os donos, como restaurantes, lojas, shopping 

centers etc.  

Sobre o perfil dos internautas donos de animais de estimação, a pesquisa 

mostra um relativo equilíbrio: 50% são mulheres contra 50% de homens; 

54% pertencem às classes C, D e E e 46% às classes A e B. A maioria 

tem entre 25 e 44 anos (58%) e moram em casas (77%). Os que moram 

em apartamentos somam (23%) da amostra e (82%) cuidam pessoalmente 

de seu pet. 

O estudo foi feito em duas etapas. No primeiro levantamento foram 

ouvidos 796 consumidores com o objetivo de identificar o percentual de 

entrevistados que possuem animais de estimação. Em seguida, novo 
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levantamento foi realizado com 610 casos para identificar as 

características das pessoas que têm animal de estimação. Resultando, 

uma margem de erro no geral de 3,5 p.p para o primeiro levantamento e 

4,0 p.p para o segundo levantamento. Em ambos os casos se trabalhou 

com um intervalo de confiança a 95%. 
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3.6 Concorrentes 

  

O Mercado de Vendas On Line do setor PET se encontra concentrado em 

um pequeno número de empresas (lojas físicas com venda na web), sendo 

que somente as três maiores e coincidentemente multinacionais do setor, 

apresentam infraestrutura profissional e com capacidade competitiva. 

A líder do seguimento é uma multinacional de grande porte que não possui 

loja física e vem apresentando crescimento significativo e solido ao longo 

dos últimos anos, conforme informado abaixo: 

Faturamento anual bruto em Milhões de reais, 

2016..... R$180     

2017..... R$200 

2018..... R$250 

Nossos estudos demostram que apesar das qualidades expostas acima, 

todas mostram a mesma dificuldade, fator esse que se apresenta como 

sendo o maior motivo de reclamação por parte dos seus clientes e perda de 

vendas por carrinhos abandonados que é o fator logístico. Em média as 

empresas demoram 3 dias para a Região Sudeste onde está concentrada 

80% das suas vendas,  7 dias Região Sul / Centro Oeste e 10 dias para 

Norte / Nordeste. 
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4. A Empresa Executora 

 

4.1 Empresa 

 

Projetandoo Informação e Desenvolvimento Ltda, Inscrita no simples 

nacional sob o CNPJ nº 15.102.782/0001-47, estabelecida na                          

Av. Geremário Dantas Nº 800 Sala 305 e 306 Pechincha, Jacarepaguá RJ, 

no conjunto empresarial Primus Office.    

 

4.1.1 Definição da Empresa 

 

Somos uma Start Up de tecnologia especializada em Vendas Digitais e 

Temos em nossa formação societária a Doutora em Direito Bárbara Cardoso 

Rocha portadora da OAB Nº 135586 e o Administrador de Empresas            

Sr. Antonio Moreira Pinto Junior CPF 009.063.737-27, cada sócio com 50% 

das cotas da empresa e assinando em conjunto. 

Atuando no mercado desde Fevereiro de 2012, tinha inicialmente seu foco 

em desenvolvimento de Projetos de Tecnologia customizados para órgãos 

públicos e ONGs. Em Janeiro de 2013 iniciou-se no desenvolvimento de um 

projeto para um produto próprio voltado para o mercado privado.  

Realizamos abrangentes e profundas pesquisas sobre o universo das 

Vendas Digitais (vendas realizadas com clientes fora da loja física), bem 

como o marketing digital em todas suas esferas, onde tivemos a 

oportunidade de estudar os players deste mercado. Atuamos há mais de 5 

anos nos mais diversos segmentos como Pet Shop, Supermercados, 

Farmácias, Hortifrútis, Orgânicos e Veganos, Utensílios Domésticos.  
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4.1.2 Missão, Visão e Valores. 

 

Nossa Missão:  Desenvolver tecnologia de ponta e atendimento de 

excelência com objetivo de VENDER os produtos de nossos clientes, 

buscando gerar agilidade, conforto, comodidade e segurança para o 

consumidor final. 

 

Nossa Visão: Ser player do mercado de VENDAS DIGITAIS no segmento 

PET no Brasil. 

 

Nossos Valores: Buscar incessantemente o conhecimento, 

aprimoramento, equilíbrio, verdade e simplicidade, primando pelo respeito a 

pessoa humana, à diversidade e à inclusão. 
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4.1.3 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura foi definida com base nas três áreas-chave da empresa, 

ocupadas pelos sócios fundadores. Foram consideradas também a previsão 

de crescimento da empresa e a correspondente demanda por aumento do 

quadro funcional. 

 

Projetos Mkt / Comercial Tecnologia 

Administração Vendas Programação 

Financeiro / Contábil Patrocínio Designer 

Operação (Call Center) Marketing . Data Base 
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4.2. Perfil Individual dos Idealizadores do Projeto. 

 

 Bárbara Cardoso Rocha:  

 

Advogada, responsável pela criação e desenvolvimento de projetos na 

área de tecnologia, voltados para soluções empresariais.  

 

MBA em Análise Estratégica de Negócios pela University of Michigan, 

MBA em gerenciamento de Projetos pela University of Califórnia. 

Experiência na gestão de grandes equipes de profissionais e 

projetização de empresas ou setores de empresas. 

 

Análise de Efetividade e Eficácia de sites e conteúdo de redes sociais, 

com estratégias para imagem e vendas de produtos. Acompanhamento 

direto, filtragem de conteúdo baseado em marketing e gestão 

institucional. 

 

Formação em Gestão de Call Center pela TECLAN com especialidade 

em qualificação, implementação e gestão de equipes de Call Center. 

 

 Antonio Moreira P. Junior 

 

Administrador de empresa com pós-graduação em marketing 

Experiência de mais de 25 anos em cargos de alta gerência e diretoria 

na Área Comercial de grandes grupos nacionais e multinacionais 

Atuando no segmento Vendas Digitais Pet desde 2012.  

 

 Marco Antonio Gioso 

Médico Veterinário, Odontologia, Mestrado em Clínica Cirúrgica 

Veterinária e Doutorado em Cirurgia pela Universidade de São Paulo 

com Tese na Universidade da Pensilvânia EUA, MBA em Marketing pela 

FIA - Fundação Instituto de Administração. Atualmente é Livre Docente 

da FMVZ-USP. Além da área técnica, atua no Empreendedorismo, 

Gestão, Marketing e Coaching. Ministra palestras em vários países, 

prestando também consultorias e assessoria empresarial. 
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5. Estratégia de Negócios  

 

 5.1 Análise SWOT 
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1º Inovação 
 

 
1º Limitação de 
Investimento 
financeiro 
 

 
2º Tecnologia 
 

 

 
3º Estoque Zero de Produtos    
 

 

 
OPORTUNIDADES   
               

   
AMEAÇAS 

 
1º  Entregas Super Rápidas 
 

  
 1º Concorrência de 
Grandes Players 
Multinacionais no 
mesmo Segmento 

 
2º  Crescimento do Segmento 
Superior ao PIB e o Crescimento 
Vendas On Line frente Lojas 
Físicas. 
 

 

 
3º Falta de Concorrência com a 
mesma Tecnologia e Estratégia  
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5.2 Objetivos 

 

Nosso Objetivo primário é realizar o lançamento da ferramenta na web até 

março de 2019 com as principais cidades brasileiras cobertas pela nossa 

entrega. 

Objetivamos em médio prazo estar presente nas 150 principais regiões do 

Brasil com um faturamento mensal em torno de R$ 10 milhões. 

A longo prazo temos como meta superarmos o número de 300 regiões 

atendidas com um faturamento mensal estimado de R$ 30 milhões. Desta 

forma cobrindo todo território brasileiro. 

 

5.3 Estratégias 

 

A nossa estratégia é trabalhar com estoque e logística do Cliente, 

focando todas as nossas forças na inovação tecnológica, no marketing on 

e off web e em um atendimento de excelência máxima. 

Para viabilizar o início do projeto de forma que atenda as principais regiões 

brasileiras, criamos uma cota mínima e individual de patrocínio para a 

indústria de 30 regiões as quais ficam a sua escolha. 

Atendimento de excelência, entrega com qualidade e velocidade máxima e 

um preço competitivo formam o tripé de sustentabilidade do nosso negócio 

no dia a dia. 

A integração dos mundos físico e virtual vai oferecer serviços que tragam 

cada vez mais conforto, comodidade, segurança e praticidade à vida dos 
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consumidores finais. Isso é muito mais que uma tendência: é uma 

necessidade.  Assim garantimos a fidelização do público consumidor.  

Vamos trabalhar para chegar ao ponto em que o cliente não precise agir e 

o Pet Br Delivery tome a iniciativa de ligar ou enviar uma mensagem de 

whatsapp alertando que está na hora de vacinar o animal de estimação ou 

mesmo que a medicação em uso ou a ração está próxima do fim e precisa 

ser reposta. E todo esse mundo de informações está disponível em nosso 

CRM (banco de dados) além do desenvolvimento de um BI (Bussines 

Inteligence) que nos permite aprimorar todas as nossas atividades. 

Utilizando as informações existentes e somando-se a elas dados 

estatísticos e projeções matemáticas (que no futuro próximo estarão 

usando inteligência artificial) para analisar os hábitos do nosso 

consumidor. Desta forma poderemos nos antecipar às suas necessidades 

com importante índice de acerto.  
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6. Plano de Marketing 

 

6.1 Estratégia de Marketing  

 

Identificado o mercado alvo, o Plano de Marketing faz uma abordagem 

direta que une o consumidor ao produto. A estratégia para realizar essa 

união consiste na interação do público e seus pets com as plataformas 

digitais de vendas. 

As redes sociais são de grande importância para a divulgação das 

ferramentas de compra dos produtos, bem como aos produtos em si. 

A criação de uma página no Facebook que entregue conteúdo variado, de 

forma regular e principalmente interativo. As pesquisas relacionadas 

mostram que o público de rede sociais responde mais diretamente a 

conteúdos onde possa interagir com a empresa ou marca, do que a 

conteúdo estático ou meramente comercial (propaganda). Com essa 

premissa em mente, integrar todas as redes sociais da plataforma, 

recebendo ao mesmo tempo os conteúdos adequados a cada 

configuração, é o melhor aproveitamento destas redes de comunicação. 

O Facebook também possui a sua versão de loja, onde produtos com 

atrativos especiais de qualidade e preço serão colocados à venda, 

seguindo ocasiões especiais no calendário comercial: Férias, Dia do 

Amigo, Black Friday, dentre outros.  

Plataformas como Twiter e Instagram, demandam uma abordagem mais 

imediatista, com conteúdos leves e rápidos, de interação imediata. O 

Twiter comporta a composição mais completa com texto curto, imagem 

relacionada, vídeo e live. Já o Instagram é mais apropriado para fotos 

instantâneas e lives curtas. Essas plataformas se adequam a divulgação 
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de novos produtos que buscam colocação no mercado e conteúdo 

institucional.  

A criação do canal You Tube Pet Delivery, com publicação cruzada e 

participação de influenciadores em vídeos e ações nas lojas físicas, é o 

link entre as plataformas e seu conteúdo pode ser exibido 

simultaneamente. O canal You Tube, pela própria configuração da 

ferramenta, permite agregar influencers digitais para uma ampliação das 

ações já descritas: publicação cruzada, participação conjunta em vídeos e 

ações nas lojas físicas. 

Também faz parte da estratégia o investimento em divulgação na principal 

ferramenta de pesquisa mundial (Google). Atualmente é a maior 

plataforma digital do mundo unindo a pesquisa ao anunciante de forma 

direta. A ferramenta Google Adwords proporciona a maior assertividade 

dos anúncios com palavras-chave ou termos de busca, fazendo do 

anúncio um link direto entre o consumidor e o e-commerce. Dentre as 

ações que a ferramenta permite, as campanhas setorizadas e sazonais 

proporcionam a divulgação do e-commerce pra o público alvo desejado. 

Ferramentas como o Google Analitycs oferecem uma gama de relatórios 

de acompanhamento bastante diversificada para auxiliar as ações de 

publicidade, bem como tags de programação que aferem o desempenho 

do site e as ações específicas programadas dos usuários. 

Com relação ao Marketing off Web, ações de divulgação em canais de TV 

fechada se coadunam melhor com o usuário de ferramentas digitais e 

consumidores de produtos e serviços pet para o lançamento da 

ferramenta. Já em um segundo momento uma divulgação em larga escala 

em TV aberta. 
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6.2 Verba de marketing 

 

Uma verba de marketing formada pela força da quantidade de clientes 

(lojistas) que através de contribuição mensal formam um significativo e 

continuo fundo para verba de marketing 

 

6.3 Política de preços 

 

Nossa política de preço será a de respeitar os preços praticados na ponta 

por cada um de nossos clientes. 

Buscaremos a criação de um Clube de Compras, onde aproveitaremos a 

necessidade de compra individual de cada cliente para que, dessa forma, 

tenhamos um importante volume, para negociarmos junto aos respectivos 

fornecedores preços mais competitivos e um pacote de condição 

diferenciada de fornecimento. 

Desta forma buscamos melhorar a margem de lucro do nosso cliente e ter 

um preço cada vez mais competitivo para o consumidor final. 
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6.4 Serviços Pós-venda & Logística Reversa  

 

A plataforma de vendas é integrada a Central de Atendimento. Essa central 

se divide em: 

a) Atendimento ao Cliente (usuário final) 

b) Processamento 

c) Pós-venda e Segundo Nível de Atendimento 

O serviço de pós-venda é visto por nós como crucial na fidelização do cliente 

e na expansão para novas áreas, produtos e serviços. É o pós-venda que 

vai garantir as ações definidas em “Clientes”. Agir de forma autônoma e 

ativa, não só para apurar o grau de satisfação e a regularidade da operação, 

mas também para proporcionar conforto e garantir as próximas vendas. 

Também cabe ao pós-venda obter importantes informações junto ao 

consumidor final para alimentar o banco de dados e gerar o BI que ancora 

a operação. Essas informações dizem respeito a dados do animal, tipo de 

produto utilizado, frequência de uso e necessidades especiais. 

Essas atividades são controladas por gestão especializada e obedecem a 

cronograma e metas de controle. 

A logística reversa em 24 horas faz parte do diferencial do projeto. Essa 

ação é praticada pela equipe de entrega de cada logista, que recebe know-

how de controle de qualidade e procedimentos de entrega para realizá-la no 

dia-a-dia.  
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7. Planejamento e Desenvolvimento  

 

 

7.1 Estágio atual  

 

O projeto está em fase de negociações com potenciais clientes e 

patrocinadores. Estão estabelecidas as normas operacionais, os 

parâmetros financeiros e as projeções de venda. 

A página inicial do Portal www.petbrdelivery.com.br está pronta e no ar. 

Está previsto seu lançamento para Março de 2019 com as principais cidades 

brasileiras cobertas pelos serviços do portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petbrdelivery.com.br/
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8. Monetização do Projeto 

 

A monetização do projeto é o somatório de duas fontes distintas de 

faturamento: 

1) Patrocínios 

2) Venda de produtos e serviços Pet Shop. 

 

1) Estudo sobre as Cotas de Patrocínio. 

O planejamento financeiro da empresa prevê a busca inicial por 

patrocinadores, o qual tem a finalidade de viabilizar todo o custeio 

(tecnologia com software e hardware, folha de pagamento total, 

infraestrutura do escritório e callcenter, custo fixo e variáveis) que 

fundamentam o projeto. 

 

Inicialmente são 328 regiões no Brasil. 

 

Cada Região será composta por cotas de patrocínio, estas cotas 

serão preenchidas por empresas que não possuam produtos 

concorrentes entre si, ou seja, as patrocinadoras terão exclusividade 

sobre a região patrocinada. 

 

Cada pacote de patrocínio será composto por 30 cotas. 

 

Fica a critério da empresa patrocinadora a quantidade de pacotes que                

irá contratar e a livre escolha das regiões, desde que a mesma possua 

cota disponível para os seus produtos. 
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Existem 4 grupos de valores de cota de acordo com densidade 

demográfica e renda per capta da Região: 

 

1) Ouro............. R$1.500,00 

 2) Verde............ R$1.000,00 

 3) Rosa............. R$   750,00 

 4) Azul.............. R$   500,00 

 

 

2) Comissões sobre Vendas 

Nosso projeto terá como principal fonte de monetização as comissões sobre 

o total de vendas realizadas em todo Brasil. 

A comissão é de 10% sobre os valores vendidos, e será apurada em 

períodos de 30 dias,  
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9. Agradecimentos e Contatos 

 

Desta forma encerramos nossa apresentação, agradecemos seu tempo e 

interesse para com nosso projeto e nos colocamos a disposição para 

dúvidas e maiores esclarecimentos pelos canais abaixo. 

 

Grato; 

Antonio Moreira 

Sócio Diretor Comercial 

Tel 21 9 8019-1515 / 21 3176-0800 

Email: antonio@projetandoo.com.br 

Nosso site institucional: www.projetandoo.com.br 

Pagina do Estudo em questão: www.petbrdelivery.com.br 

mailto:antonio@projetandoo.com.br
http://www.projetandoo.com.br/
http://www.petbrdelivery.com.br/

