
Groomers brasileiros e donos de escolas de estética 
canina são avaliados por juíza internacional e ganham 

certificado 

QUALIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL 

Entre uma tesourada e outra, 
groomers suavam de tensão na 
Escola Estética Canina República 
dos Cães, em Campinas-SP. O 
principal motivo para o nervosismo 
vestia-se de preto e caminhava pelo 
salão, de um lado para outro. Com 
uma prancheta em mãos, a juíza 
internacional Emilia Diaz lançava 
olhares atentos, minuciosos, em 
cada participante do projeto Escolas 

Referências. O evento, que também 
contou com a participação do 
groomer brasileiro Sérgio Villasanti, 
teve o intuito certificar as entidades 
que participaram do projeto Escolas 
Parceiras, realizado pela Pet Society.  

“Aqui, no Brasil, os groomers 
são mais criativos, exercem mais  tal 
criatividade, oposto de outros países 
europeus, onde os profissionais 
são mais conservadores”, conta a 

espanhola, proprietária da renomada 
escola Canine Grooming Academy, 
na Espanha.

O projeto foi a possibilidade de 
as escolas, que estão há mais de um 
ano como parceiras da Pet Society, 
obterem certificado internacional. 
Na primeira avaliação, onze escolas 
participaram e oito conquistaram o 
certificado. “Para o próximo ano, 
nossa meta é ampliar este projeto 
para novas escolas parceiras e para 
as que já foram certificadas. Estamos 
elaborando nova prova com maior 
grau de exigência, com o objetivo 
de elevar ainda mais o nível de 
ensino oferecido aos profissionais 
do mercado pet”, conta Cleiser 
Kurashima, gerente de Pesquisa e 
Inovação / Marketing da Pet Society. 
Para participar, as escolas tiveram 
que passar por uma pré-avaliação 
técnica de estrutura da instituição, 
da qualidade dos instrutores, dos 
cursos oferecidos e dos alunos 
formados, além da avaliação de sua 
localização.

Com 25 anos de experiência, 
Emilia acredita que o mercado pet 
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Durante o projeto, a juíza Emilia Diaz orientou os groomers participantes
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brasileiro tem crescido muito, assim 
como a qualidade dos groomers 
brasileiros. Para ela, projetos como 
esse são importantes para qualificar 
e aprimorar o segmento do banho 
e tosa. “Os groomers são mais 
exigidos pelos clientes em outros 
países, já que eles possuem maior 
conhecimento sobre as raças de seus 
cães. O que ainda não acontece 
tanto no Brasil, mas, claro, quanto 

maior a exigência, mais o mercado 
evolui”, comenta Emilia.  A entrega 
dos certificados aconteceu no 

estande da Pet Society, durante a 
Pet South America, nos dias 28, 29 
e 30 de outubro.Sergio Villasanti e Emilia Diaz

Groomers receberam certificados durante a Pet South AmericaFo
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