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INVISTA NO MERCADO PET

O segmento mais rentável e que mais cresce no país.
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A estrutura familiar brasileira vem mudando
bastante nos últimos anos, isso porque os animais de estimação (cachorro, gato, papagaio,
hamister, coelhos entre outros pets) deixaram

de ser vistos como animais e agora são
tratados como membros da família e
naturalmente a relação de cuidados
com esses pequenos mudaram bastante também.
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Os números do segmento mostram que o Brasil possui o 3º maior maior mercado mundial. Diante de uma demanda crescente e de um segmento que não
passa por crise econômica, Pet Shops e Clínicas Veterinárias passaram a ser
uma excelente oportunidade para novos negócios e investimentos.

O Brasil é o
3º maior mercado
pet em faturamento
do mundo

Mais de 132
milhões de pets
no Brasil

Crescimento
superior a
7% ao ano

+ de 20 bilhões
em faturamento
em 2017

(1º EUA, 2º Reino Unido)

* Informações divulgadas pela Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação - ABINPET.
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Com característica diversificada entre:

Produtos

Serviços

(Ração, acessórios, medicamentos etc...)

(Consultas, exames, banho, tosa etc...),

a estratégia do negócios fica ainda mais próspera e com

grande rentabilidade.
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Com mais de 7 anos de mercado e 6 unidades em pleno
funcionamento, a Clínica Veterinária do Povo tem se tornado uma das marcas
mais tradicionais e respeitadas do mercado local, tanto pela atuação pulverizada
como também pela excelência no atendimento veterinário.

• CPA II
• Boa Esperança
• Várzea Grande
• Jardim Imperial
• Coxipó
• Monte Líbado
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Com mais de 100 colaboradores e uma estrutura completa que oferece aos clientes
atendimento de excelência da consulta à cirurgia, tratamentos especializados
(hemodiálise), laboratório próprio com exames de imagem, completo mix de
produtos e o melhor banho e tosa da cidade.
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Sua missão é oferecer produtos e serviços completos, de forma
confiável, acessível e segura aos clientes tornando-se a maior
empresa do segmento do estado e uma das maiores do país.

Com consolidada atuação na
capital Cuiabá, a Clínica Veterinária do
Povo inaugura um novo momento
em seu processo de expansão,

a franquia da sua marca.
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Conheça os principais benefícios em ser franqueado
da Clínica Veterinária do Povo.

Vantagens

Modelo de negócio
testado e validado com
diversas operações (6 unidades);

Suporte completo na implantação
(Estruturação física, formação da
equipe, mix de produtos e serviços)

Treinamentos completos em todas
as áreas do negócio (jurídico, contábil,
administrativo, atendimento e pós-venda).

Canal de distribuição de produtos de
marca própria. Ração, petiscos, remédios
manipulados, produtos de higiene e
acessórios (maior margem de lucro)

Suporte contínuo
pós-inauguração
(Atendimento ao Franqueado)

Assessoria permanente de
Marketing/Publicidade
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Raio X
Investimentos:
Faturamento médio mensal:
Prazo de retorno (payback)
Margem bruta:
Margem líquida:

120mil reais
De R$60 a R$ 400 mil reais
A partir de

R$

24 meses
70%
30%

Quer conhecer
mais números
detalhados da
operação?
FALE COM
A GENTE!

clinicaveterinariadopovo@gmail.com

www.clinicaveterinariadopovo.com.br

