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 A
presentação de N

egócio  /   M
ercado

Um dos setores que mais tem crescido no Brasil é o de pets, ou de animais de
estimação. Prova disso é que a segunda maior população de cães e gatos do mundo
está no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo dados da Associação
Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

Porém, apesar do amor e carinho pelos pets, seus tutores nem sempre têm tempo
suficiente para suprir todas as demandas dos bichinhos, ou muitas vezes precisam
viajar e não têm com quem deixá-los.

Nesse contexto, surge o(a) cuidador(a) de animais domésticos, ou pet sitter. Esse(a)
profissional alimenta, monitora a saúde e presta cuidados gerais a cães, gatos e outras
espécies sob demanda. É como uma babá para os pets.

A profissão é cada vez mais popular no Brasil, e é ideal para quem gosta de animais e
quer trabalhar no ramo e conseguir gerar renda.

 

Baixe essa ideia em PDF no seu dispositivo

1. Apresentação de Negócio

GANHO MÉDIO: R$ 32,00/hora

Considerando uma disponibilidade mensal de 120 horas para a atuação como cuidador
de animais domésticos, o potencial de renda média mensal é de R$ 3.840,00.

O dado acima considera a renda média nacional. Em razão da grande diversidade que
o Brasil apresenta, é de fundamental importância você pesquisar o mercado em sua
cidade. Busque em sites, classificados e entre em contato com alguns profissionais.

DEMANDA DIGITAL: CRESCENTE

Entre fevereiro de 2020 e agosto de 2021, houve um aumento na demanda digital
pelos serviços de cuidador(a) de animais domésticos de 23,32%.

CONCORRÊNCIA DIGITAL: BAIXA

A concorrência por publicidade digital paga é considerada baixa para o Google Ads.
Confira nesse post como descobrir a concorrência em sua cidade.

2. Mercado
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 Exigências Legais e Específicas  /   Investim
entos  /   D

ivulgação

FORMALIZAÇÃO

O(A) cuidador(a) de animais domésticos pode ser formalizado(a) como MEI. Se você
se interessa por essa possibilidade, acesse o curso on-line e gratuito do Sebrae
“Benefícios e Responsabilidades do MEI”.

A atividade está entre as permitidas no cadastro como MEI. Trata-se do CNAE 9609-
2/08 – Cuidador(a) de animais (pet sitter) independente. Saiba como se formalizar em
gov.br/mei.

3. Exigências Legais e Específicas

INVESTIMENTO: BAIXO

O investimento de um cuidador(a) de animais domésticos abarca alguns materiais e
equipamentos para o cuidado dos animeis e uniforme. Os gastos iniciais são a partir de
R$ 100,00.

4. Investimentos

CUSTO DE ACESSO A CLIENTE: R$ 0,62

O serviço de cuidador(a) de animais domésticos pode funcionar bem no Google Ads,
ferramenta que permite fazer com que o seu anúncio seja exibido no momento certo, e
você paga apenas quando as pessoas clicarem e pode trazer ótimo retorno.

DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS:

Além da divulgação por meio de mensagens de Whatsapp, o serviço de cuidador(a) de
animais domésticos pode ser apresentado de modo amplo nas redes sociais como o
Facebook e o Instagram, com fotos e vídeos que mostrem o cuidado com os pets.

5. Divulgação

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 2

https://gov.br/mei
www.sebrae.com.br


 D
icas de N

egócio  /   Produtos e Serviços - Sebrae

Para melhorar seus ganhos você pode se especializar em alguns serviços, como no
acompanhamento de animais em recuperação de doenças ou acidentes, função que
exige formação, mesmo que por meio de cursos livres. Outra opção são os pet sitters
que realizam treinamentos de cachorros em atividades esportivas, como o agility, o
game dog e outras.

Como em qualquer profissão, é essencial se qualificar sempre mais. Por isso, faça
cursos e workshops, pesquise novas técnicas e soluções para se tornar um
cuidador(a) de animais completo.

6. Dicas de Negócio

Se você se interessou pela modalidade MEI, avalie fazer um curso rápido e gratuito do
Sebrae para entender os Benefícios e Responsabilidade do MEI.

Se você optar por ser um microempreendedor individual, clique aqui para criar seu
CNPJ agora.

Possui alguma dúvida sobre a atividade? Fale com o Sebrae ou participe da
Comunidade de Empreendedores do Sebrae e experimente fazer uma pergunta sobre
sua ideia ou negócio.

Siga as redes sociais do Sebrae em sua região para ficar por dentro de dicas, cursos e
eventos perto de você.

 

 

7. Produtos e Serviços - Sebrae
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