
FORMAÇÃO Você fez Zootecnia e
está cursando Veterinária.
Esse caminho foi natural?
Eu sempre imaginei que lidar
com animais ia ser um hobby
para mim. Fui fazer Zootecnia
para ficar perto deles. Mas aí
acabei montando um negócio, na
internet, o Rural Site. Era uma
espécie de portal, mas não ia
muito bem. A minha terapia
era ficar com os bichos...
Não levava a coisa muito a sério.
Minha trajetória mudou quando
resolvi escrever um livro sobre
comportamento animal e vi que
o interesse pelo assunto era
gigantesco. Foi quando percebi que
aquilo poderia ser minha profissão.

Isso foi quando?
Foi há 17 anos. Numa época em
que a maioria das pessoas achava
que o psicólogo de animais era um
absurdo, não era um profissional
sério. Então fui meio que pioneiro,
principalmente ao aplicar – e,
consequentemente, ousar – a
ciência de comportamento animal
para melhorar o convívio entre

bichos e pessoas. O livro teve
uma repercussão enorme, porque
abordava um coisa nova.

E já era esse método que você adota
hoje, que é de recompensar os atos
positivos do animal?
Sim. Ele funciona com qualquer
animal. É claro que uns são mais
fáceis de serem educados, outros
mais difíceis. Para você ter ideia,
até abelha ou outro inseto dá para
treinar usando essa metodologia.

NEGÓCIOS E a Cão Cidadão,
a empresa que comanda hoje,
como surgiu?
A Cão Cidadão deve ter uns
12, 13 anos. Essa empresa foi
consequência do trabalho que eu
fazia, que era levar os cachorros
para brincar com crianças com
câncer. Nessa época, como a pet
terapia também era algo que estava
começando, a Cão Cidadão surgiu
para deixar o trabalho mais sério,
mas oficializado, para que essas
visitas fossem realizadas em maior
número de instituições. Depois
acabou virando a minha empresa.

Começou como uma ong,
na verdade. Hoje é uma empresa,
com 100 franquias.

Qual é a sua dica como
empreendedor? Algum
segredo especial?
O que fez o negócio dar certo foi a
demanda. Muitas pessoas estavam
querendo que seu cão fosse
adestrado de uma maneira mais
respeitosa e, do outro lado,
existiam muitas outras que queriam
trabalhar com animais e não
sabiam como. Acho que a Cão
Cidadão só foi possível porque eu
bati a cabeça, tentei muita coisa e
cheguei a uma receita de bolo, que
passei a ensinar para os outros.
Foi muito aprendizado no decorrer
do caminho, acertando e errando.
O negócio é ajudar as pessoas a se
realizarem. Essa é a minha dica.

SUPERAÇÃO Nesse tempo
todo, qual foi o seu maior
desafio como profissional de
comportamento animal?
Não é em todos os casos que a
gente consegue um resultado

19/NOV/17 - AT REVISTA 7


