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 Grupo de Investimento Hoteleiro  



Pontos Fortes e Pontos Fracos Concorrentes 

Cidades Pesquisadas: Campos do Jordão, Itú, Joanópolis, São 

Roque, Santo Antônio do Pinhal, Serra Negra, Campinas e Socorro 
 

Cidade escolhida: Extrema 

 Aprox 110 KM da Capital Paulista (1:40 de percurso) 

 Limítrofe com regiões já conhecidas do segmento hoteleiro 

(Bragança Paulista, Itupeva-MG, Monte Verde – MG) 

 Próximo de regiões importantes da Capital Paulista como Vale 

do Paraíba e Campinas e próximo também de cidades como 

Pouso Alegre e Poços de Caldas em Minas Gerais 

 Principal acesso a cidade é pela Rodovia Fernão Dias 

 Para quem vai de SP o caminho possui 2 pedágios, totalizando 

R$ 3,20 reais de custo 

 Terreno situado na serra da mantiqueira, com relevo de 

montanhas 

 Região com rica natureza e clima ameno para prática de 

Ecoturismo 

 Possibilidade do hotel utilizar o ecoturismo como atração, 

promovendo caminhadas ecológicas, passando por mirantes 

que contam com excelentes visões da região de serra 



Segmento de Hotelaria 

Segundo o ministério do turismo o país possui 

aproximadamente 28 mil hotéis 

9 Hotéis / Pousadas na região de Extrema, 

sendo que 3 aceitam Pet Friendly 

Principais segmentos de hotéis: executivo, baixo 

custo e lazer 

Segundo matéria publicada na revista do Sindihotel, a 

ocupação média dos hotéis em 2013 chegou a 53,04%* 

*Utilizado dados de 2013, pois em 2014 devido a Copa do Mundo 
os indicadores do segmento tiveram desvios significativos 



Segmento PET no Brasil 

A ANFALPET – Brasil tem a 2º maior 

participação no mercado pet do mundo 

Crescimento de 8.5% em 2012 com 

movimentação de 0.39% do PIB Nacional 

Os animais tem sido vistos cada vez 

mais como membros da família 

Tendência na diminuição da quantidade de filhos 

por casal com o aumento de animais na família 

Segundo IBGE a cada 100 familias, 44 tem 

cachorro e somente 36 tem filhos 

IBGE – 1 animal em média para cada dois 

brasileiros 



Segmento PET no Brasil 

Pesquisa para aceitação de negócio 
Realizada através de ferramenta própria para pesquisas | Divulgação em massa através de mídias sociais | 418 respostas válidas 

Dados relevantes demonstrados na pesquisa 

Público pesquisado: 

57,9% 
com faixa etária entre 

26 e 40 anos 

45,2% 
casado 

Sem concentração de 
renda familiar em 

nenhuma faixa 
específica 

Todos os 
entrevistados 

costumam viajar ao 

menos 1 vez 
por ano 

61,7% 
dos entrevistados não 

possuem filhos 

60% 
dos entrevistados 

possuem animal de 
estimação 

92,7% 
consideram o animal 
parte integrante da 

família 

84% 
de aceitação, ou 

seja, frequentariam 
pousadas Pet 

Friendly 

88, 2% 
das pessoas acham a 
ideia de uma pousada 
diferencia Atraente ou 
Muito Atraente, sendo 

que 
 

74,8% 
consideram um 

diferencial a ideia de 
uma pousada 

construída com esse 
diferencial 

 



A ideia principal da Canis Familiaris 

Pousada 
Pet Friendly 

Conceito de serviço 
pouco explorado 

Infraestrutura desenhada 
para receber os animais 

e seus donos 

Auxiliar as pessoas que deixam de viajar por não 
terem onde deixar seus animais ou não querem 

deixar sozinhos em hotéis próprios para cachorros 

Equipe especializada 
e preparada 

Opção de recreação tanto para os 
animais quanto para os donos e também 
recreação dos animais com os donos 

Foco em propiciar momentos 
relaxantes e divertidos para nossos 
hospedes e seus melhores amigos 



Missão, Visão e Valores 

 

Proporcionar um ambiente aconchegante onde os cachorros 

possam desfrutar de momentos de lazer com toda a família. 

 

Ser o hotel com o maior número de rabinhos balançando do Brasil. 

 

 União: Prezamos por uma família unida de verdade. 

 Respeito: Para nós não importa quantas patas você tem. 

 Amizade: Seus melhores momentos devem ser compartilhados com seus melhores amigos. 

 Meio Ambiente: Preservamos porque vivemos. 

 Responsabilidade Social: Porque ser amigo também é ajudar. 



Análise 



Capacidade: 68 Pessoas | Chalés: 20 (com canil embutido) 

Tipo 1 (para até 3 pessoas): 12 unidades 

Tipo 2 (para até 4 pessoas): 6 unidades 

Tipo 3 Luxo (para até 4 pessoas): 2 unidades 



Área Comum 

Estacionamento Recepção Restaurante 

Sala de Eventos Bar Casa Sede 



Atrativos para Hóspedes 

Piscina Salão de jogos Sauna 

Campo de Futebol Quadra de Tenis Quadra Poliesportiva 



Atrativos para Animais 

Piscina Playground Área de Agility 

Área verde cercada Banho e Tosa com Loja de 
Conveniência 

Canil acoplado ao chalé 



Análise 

Forças: 
 

• Estrutura diferenciada 
• Certificação ISO e Turismo 4 Patas 
• Excelência em Limpeza 
• Atendimento Diferenciado 
• Integração pessoas x animais 

Fraquezas: 
 

• Falta de Mão-de-Obra Qualificada 
• Falta de acústica adequada 
• Indisponibilidade de serviço veterinário 24h 
• Restrição a cães violentos 
• Aceitação somente de cães 

PONTOS POSITIVOS 

PONTOS NEGATIVOS 



Distribuição e Funções (28 Funcionários) 

Sócios 
(9) 

Gerente 
(1) 

Tratador 
(2) 

Governança 
(1) 

Recepcionista 
(4) 

Cozinheiro 
(2) 

Camareira 
(2) 

Aux. 
Lavanderia 

(2) 

Aux. Cozinha 
(4) 

Garçom 
(2) 

Sup. de Cães 
(4) 

Aux. Limpeza 
(2) 

Salva Vidas 
(2) 



Medição do serviço prestado 

Pesquisa para avaliação dos itens considerados mais 

importantes e fechamento da pesquisa com modelo NPS 

para medição de satisfação e fidelidade dos clientes: 

 Limpeza 

 Estrutura 

 Cordialidade e serviços prestados pelos funcionários 

 Alimentação 

 Área de Lazer para pessoas e para os cães 

 Como cuidamos do seu animal? 

 Avaliação de eventos realizados durante a estadia 

 Pesquisa NPS 

 Campo aberto para sugestão 

Aplicada através do formulário de avaliação no momento do 

Check out e também via SMS uma semana após a estadia do 

cliente 

Fonte: http://satisfacaodeclientes.com/o-que-o-net-promoter-
score/ 



Plano de Ação de Qualidade 

 Contato Fonado com todos os clientes detratores para entendimento e 

entrevista da causa raiz (utilizando metodologias semelhantes aos 

cinco porquês), disponibilizando cortesias em casos considerados 

críticos ou de possíveis reversão na satisfação 

 Contato amostral com passivos e promotores, para entender o 

diferencial que levou a boa avaliação e o que faltou para que os 

passivos fossem promotores 

 Avaliar os itens considerados importantes que não foram bem 

avaliados e aplicar ferramentas de qualidade que visam melhorar a 

realização do serviço (Ishikawa para buscar a causa raiz da má 

avaliação), monitorar de perto as próximas avaliações conforme as 

mudanças e planos de ação forem aplicados para medir se os 

resultados estão sendo atingidos. 

 FOCO TOTAL NA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E SEUS FIÉIS 

COMPANHEIROS 



Divulgação e marketing 

 Eventos para cães para atração de público inicial (competição de 

agility, passarela dos cães, competições de equipe (donos + 

cachorros) 

 Divulgação em massa em mídias sociais com promoções no mês 

inicial como, curta e compartilhe e concorra a um final de semana 

inesquecível com seu melhor amigo 

 Propagandas no site turismo 4 patas e em outros sites especializados em 

cães (tentativa de propagandas em parceria, fornecendo diárias ou como 

patrocínio dos sites, reduzindo custos) 

 3 a 6 meses de link patrocinado no Google 

 Parceria com alguma marca de ração para divulgação em embalagens em 

troca de utilização/comercialização exclusiva das rações deles no hotel 

 Panfletos em pet shop 

 Parcerias com hotel urbano para promoções em diárias 

 Parcerias com empresas de Seguro Pet, fornecendo descontos em estadias 

e tendo o benefício de podermos usar a rede credenciada de veterinários 

das empresas 



Compra do terreno (R$ 400.000,00): sócios e financiamento com BNDES (60/40) 

Compra de materiais e mão de obra para construção (R$ 3.500.000,00): Parceiros, Cartão BNDES e Sócios 

Compra de ativos: parceiros e sócios 

Materiais iniciais para funcionamento: parceiros e sócios 

Custo estimado / orçamento inicial: (R$ 5.000.000,00) 

Estrutura de Capital e Orçamento Inicial 

*Estima-se retorno de investimento dentro dos 5 anos esperados no projeto (em fase de cálculo para período assertivo) 



OBRIGADO POR 
SUA ATENÇÃO 


