PETCAR: SOLUÇÃO EM TRANSPORTE PARA PETS
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De acordo com a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (AGEVISA) em 2020, havia em
Rondônia cerca de 501.784 cães e gatos. Além disso, 44,3% dos domicílios brasileiros possuem
pelo menos um cachorro e 17,7% um gato. Entretanto, as alternativas de transporte para pessoas
acompanhadas de seus pets, mesmo sendo o 2° maior país do mundo em número se animais
domésticos, são escassas. Outro dado importante é que mais da metade da população brasileira
gasta com itens para seus animais de estimação, que os consideram membros da família. Pensando
em atender ao mercado atual do mundo dos pets a Petcar traz a proposta em criar um aplicativo,
onde optamos por bases disponibilizadas em fábricas de softwares sendo então desenvolvido pela
Mobiler que é uma fábrica de softwares especializada em criação de aplicativos, o prazo para a
criação está em torno de uma a quatro semanas e conta com profissionais especializados e alguns
modelos prontos de sistemas atingindo nossas preferências e demandas, é possível ter códigos que
são reutilizados como base para os próximos desenvolvimentos reduzindo assim os custos de
investimento, e o nosso objetivo será satisfazer a necessidade de estar com animais de estimação em

viagens ou passeios pela cidade, haja vista que o transporte coletivo não permite animais de
estimação e os aplicativos de mobilidade urbana tem restrições quanto a estes passageiros. Sabe-se
ainda, que há dificuldade quanto ao transporte de pets, de forma eficiente e com preço acessível
para a população. Entendendo que os clientes possuem suas características próprias, necessidades e
peculiaridades, que podem ser respeitadas quando se oferta um transporte adequado e de qualidade,
a Petcar tem como propósito tornar-se uma referência brasileira quanto a mobilidade urbana para
pets especializada no segmento de transportes para cães e gatos e demais animais de estimação, com
atuação no Estado de Rondônia, primeiramente. Em nossa análise SWOT identificamos que é uma
ideia rentável e bem aceita pelos futuros clientes, principalmente em grandes cidades onde as
pessoas preferem utilizar o transporte público bem como trens, metrôs e ônibus ao invés de seus
próprios veículos, podendo-se encontrar parcerias estratégicas ao seguimento do negócio. Para a
viabilização do negócio, a primeira captação de recursos será por meio da modalidade
crowdfunding, e posteriormente quando o negócio já tiver tração financeira, buscaremos um
investimento anjo permitindo uma visibilidade maior para a startup; ou até mesmo através de
aceleradoras como a Dropbox onde há chances de recursos financeiros e mentoria. O plano de
negócio conta a necessidade de capital, custos e faturamentos projetados e conta com motoristas
que estejam desempregados e com veículos próprios que queiram participar deste desenvolvimento,
tendo também uma viabilidade social. Como resultado podemos afirmar que para a realização desta
ideia será necessário um investimento de R$ 62.000 distribuídos da seguinte forma:
desenvolvimento e manutenção da aplicação pela fábrica de softwares e ativos permanentes R$
15.500; capital de giro R$ 16.000; e caixa mínimo R$ 13.600,55. Assim, tivemos como objetivo
estruturar e responder questões importantes para o investimento na implementação da Petcar,
avaliando e levando em consideração o contexto econômico. A startup aposta na força do
diferencial em relação aos concorrentes com adição e disponibilização de serviços de transporte de

maneira segura e confortável aos pets, como motoristas especializados com o comportamento
animal e todo suporte estrutural e emocional para o animal de estimação ser transportado da melhor
maneira possível. A tecnologia vem a tornar-se uma grande aliada da Petcar sendo considerada uma
ferramenta base fundamental para o ciclo de melhoria contínua de nossos serviços e atendimentos.
Para cumprir com a missão de criar este aplicativo de mobilidade pet, a Petcar estará sempre atenta
às inovações tecnológicas e a praticidade fornecida pelo seguimento para obtenção de maior
sucesso a longo prazo e consolidação no mercado, conhecendo o público-alvo e o nível de aceitação
de nossos serviços, estando sempre acessível aos nossos clientes e buscando estabelecer laços de
fidelidade com a garantia de nossos serviços prestados e atendimento.
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