
ESIC – BUSINESS & MARKETING SCHOOL

FACULDADE INTERNACIONAL

ROSENI CRISPIM

ÚRSULA ANDRÉA MARGARIDI

ANÁLISE E ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO: CLÍNICA VETERINÁRIA
VIAPIANA

CURITIBA

2017



ESIC – BUSINESS & MARKETING SCHOOL

FACULDADE INTERNACIONAL

ROSENI CRISPIM

ÚRSULA ANDRÉA MARGARIDI

ANÁLISE E ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO: CLÍNICA VETERINÁRIA
VIAPIANA

Trabalho acadêmico de conclusão apresentado ao

Curso de Tecnologia em Gestão Comercial da Esic

Business & Marketing School, como parte dos

requisitos para obtenção do título de Tecnólogo em

Gestão Comercial.

Orientação: Prof. e mestre Márcio Wislley Candelmo

do   Amaral.

CURITIBA

2017



TERMO DE APROVAÇÃO

ROSENI CRISPIM

ÚRSULA ANDRÉA MARGARIDI

ANÁLISE E ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO: CLÍNICA VETERINÁRIA
VIAPIANA

Trabalho de conclusão de curso Projeto Integrador (PI) aprovado como

requisto parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão Comercial da ESIC

– Business Marketing School, pela seguinte banca examinadora:

Orientador:

Professor (a): ________________________________________

Prof.Ms. Márcio Wislley Candelmo do Amaral.

Banca Avaliadora:

Professor (a): __________________________________________

Prof.Ms.

Professor(a): __________________________________________
Prof.Ms.

Professor (a): _________________________________________

Prof.Ms.

Local e data da banca: Curitiba 10 de julho de 2017



AGRADECIMENTOS

Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus por dar condições de trilhar o

caminho da melhor forma possível, em segundo lugar, ao professor, orientador e

mestre Márcio Wislley Candelmo do Amaral pela paciência e tempo a nós

dispensados ao longo da graduação e também pela confiança e amizade.

Um agradecimento especial à Clinica Veterinária Viapiana que viabilizou a

realização deste trabalho. Agradecemos, principalmente aos colaboradores da

empresa que dividiram suas idéias e seu tempo, assim como depositaram sua

confiança neste trabalho.



“A menos que modifiquemos á nossa maneira de

pensar, não seremos capazes de resolver todos os

problemas causados pela forma como nos

acostumamos a ver o mundo" (Albert Einsten).



RESUMO

O mercado de “Pet Shop“ especializado em proporcionar produtos e

serviços para animais domésticos, é um dos mais diversificados e promissores

setores de serviços. A cada ano estas empresas sofrem diversas mudanças devido

à importância que o animal de estimação representa às pessoas. Tamanho sucesso

destes estabelecimentos leva os seus clientes a movimentarem bilhões de reais no

Brasil, tanto em cuidados veterinários, quanto em alimentação, roupas e dentre

outros serviços. Tal análise pode ser feita voltando apenas duas a três décadas,

onde os animais viviam nos quintais das casas e os médicos veterinários eram

pouco requisitados. Somente famílias de alto poder aquisitivo usufruíam destes

profissionais. Atualmente há uma conscientização da população sobre a importância

de um médico veterinário para o cuidado e o bem-estar do seu animal. Para

sobreviver neste mercado competitivo, às clínicas veterinárias necessitam se

destacar, através do respeito junto aos seus clientes, concorrentes e parceiros. A

Clínica Veterinária Viapiana, objetivo geral do presente estudo é, propor junto ao

estabelecimento, a criação de novas estratégias de diferenciação de produtos e

serviços para satisfazer as necessidades de seus clientes e ações para alcançar o

planejamento estratégico da organização.

Palavras-chaves: Pet Shop, Inovação, Fidelização, Marketing.



ABSTRAT

The "Pet Shop" market specialized in providing products and services for

pets is one of the most diversified and promising service sectors. Each year these

companies undergo several changes due to the importance that the pet represents to

the people. Size success of these establishments leads its clients to move billions of

reais in Brazil, both veterinary care, food, clothing and other services. Such an

analysis can be done by going back only two to three decades, where animals lived

in the backyards of the houses and veterinarians were little in demand. Only families

with high purchasing power enjoyed these professionals. There is now a population

awareness of the importance of a veterinarian for the care and well-being of your pet.

To survive in this competitive market, veterinary clinics need to stand out, by

respecting their customers, competitors and partners. Viapiana Veterinary Clinic,

general objective of the present study is to propose, together with the establishment,

the creation of new strategies of differentiation of products and services to satisfy the

needs of its clients and actions to reach the strategic planning of the organization.

Keywords: Pet Shop, Innovation, Loyalty, Marketing.
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1 INTRODUÇÃO

O universo dos animais de estimação gera lucro para diversos setores. O

potencial econômico deste mercado é enorme. Em 2014, o mercado “Pet” faturou

R$16 bilhões, em 2015, R$18 bilhões e a cada ano, continua crescendo. Conforme

reportagem feita pela Revista Exame, maio/2016, o Brasil é o segundo maior

mercado consumidor perdendo somente para Estados Unidos que lidera com o

dobro do faturamento.

O Brasil possui, aproximadamente, 132,4 milhões de animais de estimação,

dos quais 52,2 milhões são cachorros e 22,1 milhões são gatos. Conforme dados do

IBGE fornecidos pela ABINET (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para

Animais de Estimação). E o Paraná é o estado em que mais casas têm cachorro

(60,1%), segundo a ASSOFAUNA (Associação dos Revendedores de Produtos,

Prestadores de Serviços e Defesa Destinados ao uso Animal) 63% das famílias

brasileiras de classe A e B possuem animais de estimação e os consideram como

membros da família, este número passa para 64% quando se trata da classe C. A

população de animais de estimação cresce proporcionalmente ao número de

pessoas e a cada dia ganha mais espaço dentro das residências familiares por eles

serem “grandes companheiros”.

E segundo Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2013), feita pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há mais cachorros que crianças no

Brasil, estando estes presentes em mais de 44,3% das casas brasileiras. Analisando

o mercado a CVA Solutions1* em 2016 finalizou o estudo “Petcare” Cães e Gatos,

onde constatou mudanças no sentimento dos donos em relação a seus animais de

estimação que, passaram a ver seus cães e gatos como membros da família.

Isso devido a crescente urbanização e mudança no aspecto das famílias

onde muitas moram em centros urbanos e principalmente em apartamentos, tendo

os animais morando junto, dentro de casa, passando a fazer parte da família. Com

isso vem a preocupação do bem-estar dos animais, uma sinergia entre o respeito a

esses seres como critério de civilidade e de sentimentos elevados, e a busca da

1* CVA Solutions é uma empresa especializada em ajudar seus clientes a criar vantagem competitiva sustentável,
através da melhora do Valor Percebido em toda a cadeia de valor. A empresa pesquisa, analisa e indica os
caminhos que levarão ao aumento do Market-share e da rentabilidade do cliente.
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conservação da vida silvestre e do ambiente, decorrente da sensibilidade

pós-moderna como um requisito para uma melhor qualidade da vida. Animais de

companhia são membros da família, mas também objetos a serem amados, que

merecem cuidados de saúde e estética. (DAL-FARRA, 2004)

Juntamente com o crescimento da população animal, o Brasil configurou-se

como o país com o maior número de médicos veterinários do mundo. Atualmente

existem mais de 142.900 médicos veterinários registrados no CFMVC (Conselho

Federal de Medicina Veterinária). Desse total, mais de 105.200 estão em atuação.

Sendo que, 22,59% estão concentrados na região Sul. O trabalho dos médicos

veterinários vai além das clínicas e consultórios veterinários destinados aos animais

domésticos. Este profissional é fundamental para a garantia da saúde das pessoas,

dos animais e do meio ambiente – conhecida como Saúde Única.

O médico veterinário além do seu diferencial como profissional, ao abrir uma

clínica necessita ser empreendedor tendo o desejo de realizar, executar e

principalmente deixar sua marca. Para se destacar em um mercado saturado,

porém, com enorme potencial de crescimento, é preciso diferenciar o seu negócio

dos concorrentes. Para que seu espaço seja a primeira opção dentre os clientes, a

construção de um planejamento estratégico é importante para elaborar os objetivos

da empresa e ganhar respeito e renome junto aos seus clientes, concorrentes e

parceiros.

Em parceria com o empresário da Clínica Veterinária Viapiana, o projeto tem

por objetivo conhecer a empresa, entender seu funcionamento e viabilizar processos

de melhorias através de novas soluções e relacionamentos focados no mercado de

serviços veterinários. Por conta disso, para suprir a concorrência e garantir a

fidelização dos clientes, é preciso adotar estratégias que mantenham a sua

estabilidade.
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1.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO

Realizar estudo em busca de falhas e oportunidades de melhoria na

empresa Clínica Veterinária Viapiana com finalidade de captar, avaliar e elaborar

fatores determinantes para a análise de casos críticos e posteriormente oferecer

soluções para os mesmos. Implementar novas oportunidades de negócios, visando

ampliar o atendimento aos clientes, com o intuito de viabilizar o aumento de

faturamento.

1.2 IDENTIFICAÇÕES DAS EXPECTATIVAS

Fernando C. Barbi (2008) relata que o gerenciamento de projetos tem como

objetivo criar ou aperfeiçoar um produto ou serviço com a finalidade de aumentar o

faturamento e o crescimento da empresa.

De mesmo modo, Oliveira (1997, p.28) menciona que o planejamento é

muito importante às organizações por ser um programa de qualidade total cujo

objetivo principal é promover um sistema de gestão voltado à melhoria permanente e

ampliar a qualidade dos produtos, processos e serviços.

Para Ricardo Correa (2011), a sobrevivência das empresas depende da sua

capacidade de competir no mercado. Ao identificar suas principais necessidades, a

empresa consegue adotar um sistema que aprimore sua gestão, aumente sua

competitividade e promove mais chances de sucesso.

De acordo com o patrocinador Sérgio, a Clínica Veterinária Viapiana, possui

as seguintes expectativas:

● Analisar a empresa em busca de problemas, gargalos e oportunidades;

● Levantar dados estatísticos do mercado interno e externo;

● Levantamento e pesquisa do mercado interno e externo em relação a

fornecedores, concorrentes e clientes;
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● Analisar a necessidade de melhorias em processos já existentes;

● Analisar toda a lista de clientes, verificando quantidade de abandono com

mais de um ano.

Interligando a expectativa do proprietário com o objetivo do projeto

integrador, estaremos buscando a melhor forma possível para colocar em prática

todo o conhecimento adquirido, em conjunto com orientador e mestre Márcio

Candelmo irá fornecer uma consultoria, onde como mencionado acima analisaremos

a empresa para assim estarmos visando alcançar o objetivo esperado do

proprietário.

1.3 ABRANGÊNCIA

Analisar o mercado, seus fornecedores, clientes, hábitos de consumo e

concorrentes. Identificar oportunidades de melhorias à Clínica Veterinária Viapiana

através da investigação de possíveis problemas e gargalos que porventura afetem o

crescimento da empresa e o seu faturamento.

De forma mais específica à condução desta análise, incluíram-se os

seguintes itens:

1. Levantar dados da situação atual do mercado;

2. Pesquisar concorrentes no bairro ao qual a clínica está inserida,

abrangendo os bairros próximos (Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Capão

Raso e Xaxim), com a finalidade de buscar informações dos serviços

oferecidos e seus diferenciais;

3. Identificar, listar e documentar os principais processos rotineiros da clínica,

com suas devidas análises e soluções, verificando um problema ou

oportunidade;

4. Avaliar o faturamento, lucro, margem e oportunidades de crescimento;

5. Pesquisar, a partir do banco de dados da Clínica Veterinária Viapiana, a

disposição destes clientes em adquirir novos serviços, seus hábitos de
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consumo, sua percepção sobre os serviços oferecidos e possíveis causas

de abandono;

6. A partir dos resultados da pesquisa, propor melhorias e implantação de

ações de marketing para que a empresa seja lembrada como a melhor

opção no segmento em que atua.

1.4 EQUIPES DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E

RESPONSABILIDADES

No que tange aos objetivos deste trabalho, foi elencado a equipe conforme

abaixo:

a) Patrocinador – Sérgio Viapiana

Função: Dar informações sobre a empresa para analisar, aprovar e montar o

projeto;

b) Gerente do projeto – Úrsula Andréa Margaridi

Funções: Responsável por agendar as reuniões, elaborar relatórios de

acompanhamentos, formatação, produzir a montagem do projeto integrador, visitas e

pesquisas.

c) Pesquisadora – Roseni Crispim

Função: Realizar diversas pesquisas através de dados analíticos, pesquisas

na internet, livros e estabelecimentos comerciais “Pet Shops”, para obter

informações sobre o mercado. Entrevistar clientes para a coleta de informações e

realizar a pesquisa qualitativa.

1.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE PROJETO
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Nos projetos há diferentes níveis de interesses, necessidades e profissionais

oriundos de diversos setores ou empresas. A comunicação, de forma clara e

transparente é de vital importância para que se tenham informações válidas e

consistentes para que o projeto possa transcorrer com eficiência e velocidade. Deste

modo, atender as necessidades e requisitos definidos pelo cliente.

Logo, apresentam-se a seguir os fatores críticos considerados para este

projeto:

1. Alinhar os objetivos do projeto com as expectativas do patrocinador;

2. Alinhar os possíveis conflitos entre estratégias organizacionais e metas

dos projetos;

3.Obter as informações necessárias para desenvolvimento do projeto;

4. Colaboração dos clientes, com respostas claras e sinceras;

5. Monitorar o prazo, riscos, problemas e mudanças solicitadas;

6. Avaliação das soluções propostas.

1.6 ETAPAS DO PROJETO

A definição das etapas do projeto é bastante importante, visto que estes

devem ser claramente determinados e compreendidos para que não existam dados

incorretos.

Logo, o objetivo geral que norteia o presente trabalho, está divido em fases:

Fase 1 - Escolha da Empresa: Conversa informal para estabelecer uma

relação de confiança com o patrocinador. Solicitar autorização para o

desenvolvimento do projeto integrador;

Fase 2 Levantamento preliminar: Visitar a empresa para analisar as

expectativas, coletar dados e identificar as necessidades, problemas e objetivos da

empresa. Avaliar a cultura e os valores da organização;
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Fase 3 - Identificar pontos críticos e processos de melhorias: Analisar

através das informações adquiridas, melhorias que possam ser implementadas ou

melhoradas nos processos atuais ou nos novos serviços.

Fase 4 – Montagem e aprovação do Plano de Projeto: Com as informações

adquiridas, dá-se início ao projeto integrador como 1º (primeira) parte da aprovação

deste trabalho pelo patrocinador;

Fase 5 – Pesquisa exploratória: Buscar informações nos órgãos públicos:

IBGE, CMRV (Conselho Regional de Medicina Veterinária), Serviço Sanitário e

Prefeitura Municipal.

Fase 6 - Pesquisa de Satisfação: Pesquisa quantitativa com os clientes e

ex-clientes.

Fase 7 - Apresentação das soluções e oportunidades: Reunião com o

patrocinador para apresentar e selecionar oportunidades que possam agregar valor

à Clínica Veterinária Viapiana;

Fase 8 - Apresentação do relatório Projeto Integrador: Apresentar o projeto

integrador à banca para aprovação do presente trabalho.

1.7 CRONOGRAMA PRELIMINAR

Apresenta-se a seguir, quadro 01, o cronograma preliminar que será

efetuado conforme o andamento do projeto (tempo de construção):

Quadro 1: Cronograma do Projeto
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Fonte: Elaborada pela autora

1.8 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PROJETO

Para que seja possível estabelecer os padrões de documentação e

comunicação nesse projeto definimos os seguintes itens:

- O projeto será feito dentro dos padrões da ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas) / ESIC;

- Os dados serão armazenamento na nuvem “onedrive”;

- A comunicação com o proprietário será feita através de reuniões

presenciais, informações serão enviadas via email e mensagem pelo Watt Sap.
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1.9 RECURSOS NECESSÁRIOS

Para a realização do presente trabalho serão utilizados os seguintes

recursos:

- Visita a outras clínicas (para pesquisar pontos fortes e fracos nos concorrentes e

possíveis vantagens a ter sobre eles)

- Ligações para clientes com efeito de pesquisa quantitativas.

- Contato com órgãos públicos (IBGE, CFMV, CRMV) para colher informações

essenciais para o projeto.

1.10 ORÇAMENTO DO PROJETO

Quadro 2: Orçamento do Projeto
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Fonte: Elaborada pela autora

2 EXECUÇÃO DO PROJETO
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2.1DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

2.1.1 Histórico da Empresa

A Clínica Veterinária Viapiana iniciou as suas atividades em 01 de dezembro

de 1991 com um pequeno consultório de três salas. Por um período de seis anos,

ficou em um imóvel alugado sem muitas possibilidades de crescimento e expansão

dos serviços veterinários. Após este período, o proprietário investiu no imóvel próprio

com o aumento do espaço físico onde se encontra atualmente.

Sempre se aprimorando e acompanhando as inovações e mudanças do

mercado, hoje possui uma equipe formada por três veterinários, quatro funcionários

e um estagiário. O proprietário Sérgio Viapiana investe periodicamente em

treinamento para a equipe e para si próprio. Mantendo-se atualizado com novidades

em equipamentos, tratamentos e medicações, obtendo assim diagnósticos mais

preciso e com esta visão conquistou e aumentou sua rede de clientes. Que

atualmente possui vinte e sete mil cadastrados sendo dezoito mil clientes ativos.

2.1.2 Missão, Visão

A clínica tem como Missão buscar tornar-se referência no atendimento

médico de animais de companhia na região Sul de Curitiba, com forte orientação à

saúde preventiva, e com atendimento pleno das necessidades de clientes e

pacientes. Unificando a Visão e Valores onde procura atuar norteada pela ética e

profissionalismo, capacitação técnica e inovação tecnológica, responsabilidade sócio

ambiental, respeito a colaboradores e fornecedores e gestão para a qualidade.
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2.1.3 Situação Atual

Em análise a empresa possui um alto resultado de faturamento, porém com

baixa lucratividade, conforme verificamos através do resultado onde demonstra que

a empresa possui despesas elevadas para o seu faturamento, tendo a necessidade

da mesma de contrabalancear seus resultados financeiros. Segue abaixo, figura 1, o

faturamento do período de janeiro de 2016 a março de 2016 da Clínica Veterinária

Viapiana.

Detectamos também que clínica precisa fazer mais atendimentos e priorizar

a fidelização de seus clientes, onde atualmente não tem controle algum sobre os

mesmos, sem saber a quanto tempo está sem retornar a clínica por exemplo. Outro

item importante é que a estética e a falta de visibilidade do imóvel, e na área interna

mas especificamente a entrada e recepção não está de acordo com a qualidade dos

serviços prestados, desmerecendo assim a clínica e impossibilitando de alterar os

preços hoje aplicados.

Gráfico 1: DRE – Demonstrativo Resultado do Exercíco de jan/2016 a mar/2016
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Fonte: Clínica Veterinária Viapiana

2.1.4 Projeção Futura

Atualmente a clínica possui laboratório próprio apenas para exames básicos,

é especializada em atendimentos clínicos e cirúrgicos. Sempre priorizando oferecer

um tratamento de qualidade em suas consultas, vacinas, cirurgias e internamentos,

e com essa visão pretende expandir e tornar-se reconhecida. Aumentando seus

serviços, onde passará a oferecer exames de ultrassonografia e radiologia, e em

breve implantará serviços especializados de dermatologia, acupuntura e fisioterapia,

com profissionais terceirizados e também passar a ter atendimento 24 horas.

2.1.5 Análise da Concorrência

Para se diferenciar e se destacar e com intuito de conhecer quem e quantos

são seus concorrentes, junto a CRMV levantamos a quantidade de clínicas e

consultório existente na região.

No quadro abaixo observa-se a quantidade de consultórios e clínicas

veterinárias existentes em toda a região de Curitiba e nos bairros próximos ao qual a

Clínica Veterinária Viapiana abrange o atendimento.

Quadro 3: Total de Clínicas e Consultórios
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Fonte: CRMV – PR – Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná

2.1.6 Embasamento Teórico

2.1.6.1 Aspectos Históricos

Desde a antiguidade os seres humanos estabeleceram relações com seus

animais de estimação seja ela econômica cultural ou afetiva. Isso repercutiu por toda

a história da humanidade, porém, nas últimas décadas, deixaram de ser um simples

animal no quintal da casa, passando a ser membro da família.

Essa mudança é percebida até mesmo quando nos referimos a eles. Antes

chamados animais de estimação, hoje o nome popular é “PET”. A sigla vem de um

significado muito antigo, sendo que o primeiro registro desse termo usado para
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animais de estimação foi em 1530 na Escócia, no dialeto do norte da Inglaterra.

Nesta época “PET” era usado como sinônimo de “animal preferido”.

2.1.6.2 Análise de Mercado

Com a mudança no perfil das famílias, o mercado de animais de estimação

sofreu alterações rápidas, sempre se inventando e se renovando. Surge a cada dia,

novos produtos, serviços, alimentos e novos tratamentos. O mercado tem inúmeros

adeptos, tornando o setor com maior inovação e crescimento em relação aos

demais, mesmo em época de crise. (EXAME, 30/05/16)

Mercado esse sempre inovando e cada vez mais competitivo, não para de

surgir novidades na área de pet shop, tecnologia e no ramo de medicina veterinária,

e assim, como é para os humanos, sempre com finalidade de prolongar a vida do

animal com maior qualidade.

Segundo a Comac (Comissão de Animais de Companhia) em 2015 o setor

de medicamentos para pet faturou mais de 10 bilhões de reais tendo um

crescimento de 15% em relação a 2014. Os tratamentos hoje vão muito além dos

vermífugos, antipulgas, vacinas e medicações, indo para métodos alternativos como:

homeopatia, fitoterapia, hidroterapia e até acupuntura segundo reportagem

publicada pela revista Viva Saúde em 26/04/13. E com isso os veterinários precisam

sempre se atualizar e capacitar suas clínicas veterinárias. (COMAC, 2015)

Curitiba capital do Paraná possui segundo pesquisa do IBGE feita em 2016

1.893.997 de habitantes, de 2010 para 2016 a população aumentou 8,11%.

Figura 1: Mapa da Cidade de Curitiba
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Fonte: IBGE

Na mesma proporção que cresce o número de habitantes no Brasil, aumenta

a ligação afetiva das pessoas com os animais. É crescente a participação de cães e

gatos, como membros da família. Grande parcela das famílias busca um animal de

estimação para conviver com as crianças. Independente do motivo de cada um, a

verdade é que os pets estão presentes em quase todos os lares brasileiros. A

pesquisa do IBGE feita em 2013 prova isso e demonstra que a região Sul do Brasil

possui a maior média de famílias com animais de estimação, chegando a 1,8 cães e

1,9 gatos por domicílio. Conforme figura 3, segue a porcentagem de cães e gatos no

Brasil.

Figura 2: Proporção de cães e gatos no Brasil
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Fonte: IBGE

2.1.7 Fluxo Interface

A diretriz organizacional interna da Clínica apresenta normas básicas de

funcionamento e estabelece obrigações comuns, práticas, horários e principalmente

o passo-a-passo de cada situação recorrente a diversos processos. Desta maneira

mostra ao funcionário como proceder em cada situação.

2.1.7.1 Protocolo de Atendimento ao Cliente

Passo-a-passo de como falar com o cliente através de atendimento telefônico.

Fluxograma 1: Protocolo de Atendimento Telefônico
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Fonte: Clínica Veterinária Viapiana

2.1.7.2 Protocolo de Atendimento Pessoal ao Cliente

Privando pela qualidade na excelência no atendimento ao Cliente, elaborado

protocolo de como atender pessoalmente desde a chegada até a saída.
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Fluxograma 2: Protocolo de Atendimento Pessoal ao Cliente
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Fonte: Clínica Veterinária Viapiana
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2.1.7.3 Protocolo de Atendimento Pessoal em caso de
Internação

Em caso de internação do animal, foi determinado script do procedimento que

envolve: atendimento veterinário, imprimir termo de autorização de internação,

apresenta instalação ao cliente, acomoda o animal entre outros conforme

organograma abaixo:

Fluxograma 3: Protocolo de Atendimento Internação



34

Fonte: Clínica Veterinária Viapiana
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2.1.7.4 Protocolo de Atendimento Pessoal em caso de
Emergência

Quando o animal chega à clínica em estado crítico, a recepcionista

imediatamente o encaminha à sala de emergência, e aciona o médico veterinário

que priorizará o atendimento.

Fluxograma 4: Protocolo de Atendimento de Emergência
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Fonte: Clínica Veterinária Viapiana

2.1.7.5 Protocolo de Atendimento Pessoal em caso de
Manutenção

Atendimento Pessoal em Caso de Manutenção nas seguintes situações:

vômitos, fezes, urina e qualquer líquido ou detrito.

Fluxograma 5: Protocolo de Atendimento em Caso de Manutenção

Fonte: Clínica Veterinária Viapiana
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Foram feitos diversas visitas a clínica em vários horários para observação do

funcionamento nos processos, onde averiguamos a qualidade em diversos

atendimentos assistidos, onde percebe-se a eficiência na prática de cada um deles,

e que os protocolos acima são seguidos com perfeição e devido a eles o

atendimento é ágil e eficaz.

Percebemos a confiança que os clientes sentem ao deixarem seus animais

onde tem a certeza que serão bem cuidados, principalmente quando retornam para

visita-los e se deparam com os mesmos bem alojados, tranquilos e bem cuidados.

2.1.8 Problemas e Gargalos

Identificar falhas nos processos de qualquer empresa é uma tarefa árdua e

que não acontece de um dia para o outro. Uma maneira de verificar, encontrar e

solucionar os gargalos é começando pelos processos diários. Identificados os

gargalos, muitas vezes consegue-se resolver de maneira simples, sem necessidade

de muito recurso.

Analisamos a Clínica Veterinária Viapiana num todo, com foco em encontrar

problemas e gargalos nos processos que abrangem as áreas de gestão comercial,

gestão de pessoas, marketing e estruturas.

Para Kotler (2003) precisa-se de tempo e empenho por parte das empresas

para alcançar a satisfação dos clientes. Ela é uma condição necessária para

qualquer negócio, mas por si só não se sustenta. É apenas um indicativo de

retenção dos clientes em mercados competitivos. Porém toda empresa precisa

investir na sua marca, independente da área em que atue, priorizando a fidelização

e o comprometimento com seus clientes buscando ao máximo sua satisfação.

Ainda Kotler (2003, p. 203):

A maioria das empresas dedica mais atenção à participação no mercado do

que à satisfação dos clientes. É um engano. A participação do mercado é indicador

retrospectivo; a satisfação dos clientes é indicador prospectivo. Se o nível de

satisfação dos clientes começar a cair, em breve se iniciará o desgaste da

participação do mercado. As empresas precisam monitorar e melhorar o nível de
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satisfação dos clientes. Quanto mais alta a satisfação dos clientes, maior o grau de

retenção

2.1.9 Avaliação dos processos

Foram feitas observações sistemáticas sobre os processos de atendimento

e serviços veterinários. As visitas foram realizadas em horários alternados in loco

durante os meses de agosto e setembro de 2016.

Em cada observação o acompanhamento foi feito de forma discreta, de

modo a não interferir sobre os resultados. Ao longo das observações foram

coletadas percepções dos clientes sobre o atendimento.

Não foram percebidos sinais de insatisfação ou dúvidas por parte dos

clientes o que levou a concluir a ausência de problemas ou mesmo gargalos sobre

estes processos.

2.1.10 Avaliação das Instalações

Foram inspecionadas as instalações da clínica e feito entrevistas com a

equipe. Além do aspecto técnico envolvido nas tarefas o objetivo da inspeção foi, a

luz das orientações de Kotler e Keller (2006), que estendem a compreensão de que

a satisfação dos clientes não se dá somente aos serviços, eventos ou pessoas, mas

também a lugares, propriedades e organizações.

Levantado as seguintes observações:

Fachada da clínica: é o cartão de visita e a primeira imagem que uma

empresa apresenta de seu estabelecimento, sua imagem para o público, logo requer

uma comunicação visual eficiente que estimule e atraia a atenção de quem passa e

proporcione facilidade em encontrar a clínica. Foi observado que a fachada da
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clínica não apoia a divulgação do nome, serviços ou mesmo serve de referência

para os transeuntes, se apoia somente em um letreiro feito em metal sem luminoso,

da mesma forma as cores da fachada, muro e o jardim não apoiam em uma boa

percepção aos clientes. A foto abaixo ilustra a observação realizada.

Foto 1: Fachada da clínica

Fonte: Autoras (2016)

b) Estacionamento: a função do estacionamento é oferecer vantagens como

conforto, segurança, comodidade, facilidade mantendo em segurança o veículo dos

seus clientes, entretanto observou-se que este é pequeno, com capacidade para

somente dois carros, ainda assim é utilizado por seus funcionários, deixando os

clientes estacionar na rua, logo não trazem facilidade de acesso a clientes que por

vezes usam seus carros para transportar os animais de estimação até a clínica,

além de poder pesar negativamente quando comparados com concorrentes.
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c) Recepção: esta parte das instalações também influência a percepção do

cliente sobre o estabelecimento, conforme Ornstein (1995) há uma relação entre o

ambiente e o comportamento das pessoas, de tal forma que o primeiro afeta o

segundo e vice-versa, portanto, um local agradável afeta positivamente quem o

frequenta (funcionários e clientes) assim como um desfavorável afeta

negativamente. Foi observado que a recepção da clínica possui ambiente

desfavorável em relação ao layout e mobília, com apenas 3 cadeiras para acomodar

seus clientes. As fotos a seguir ilustram as observações:

Figura 2: Recepção

Fonte: Autoras (2016)
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Figura 3: Mesa recepcionista

Fonte: Autoras (2016)

Figura 4: Cadeiras para espera

Fonte: Autoras (2016)

d) Mural Informativo: como observado na foto anterior este mural fica

atrás das cadeiras que servem de apoio à espera dos clientes, é um veículo de

divulgação dos serviços, entretanto sua disposição não colabora com a divulgação e
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por ser fixo não permite atualização das informações e nem serve de ferramenta

para promoções ou campanhas sazonais.

e) Sala de raio X: durante entrevistas com a equipe constatou-se que

havia uma sala de raio X, entretanto devido a restrições de uso do aparelho optou-se

pela eliminação. Atualmente o uso foi regulamentado tornando novamente possível

seu uso em clínicas com as características da Viapiana. Nas observações

constatou-se que a falta do aparelho de raio X leva os veterinários a fazer uso de

outras clínicas quando o diagnóstico através deste aparelho é necessário.

2.1.11 Avaliação da base de clientes

A clínica Viapiana possui um cadastro informatizado dos clientes onde são

registrados os dados dos clientes, seus animais e os atendimentos realizado. Sobre

este cadastro foram realizadas pesquisas que proporcionaram classificar estes

clientes em 3 grupos:

● Inativos, clientes sem retorno em 2 anos, 16,7% da população investigada;

● Novos, clientes com cadastro recente, em menos de 2 anos, 25% da

população investigada;

● Fidelizados, clientes com cadastro maior de 2 anos e com atividades

recentes, 58,3% da população investigada.

É importante lembrar a orientação de Kotler (2003), sobre o qual precisa-se

de tempo e empenho por parte das empresas para alcançar a satisfação dos

clientes, ele orienta ainda a necessidade de investir na sua marca, independente da

área em que atue, priorizando a fidelização e o comprometimento com seus clientes

buscando ao máximo sua satisfação.

Ainda, de acordo com Kotler (2003), quanto maior a satisfação dos clientes

maior a retenção dos clientes, logo é possível estimar um bom grau de satisfação

entre os clientes da clínica.
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2.1.12 Percepção dos clientes

Para avaliar se havia consonância entre as observações realizadas e as

percepções dos clientes em relação aos serviços prestados e instalações foi

realizada pesquisa quantitativa sobre a base de clientes. É importante destacar que

a pesquisa foi inédita na clínica.

Para isso 120 questionários foram aplicados por telefone, a seleção dos

entrevistados foi feita de forma aleatória e para permitir o estudo sobre os clientes

inativos decidiu-se segregar os grupos de estudo na mesma proporção da

população da base de clientes, desta forma foram aplicados 70 questionários a

clientes fidelizados, 30 questionários a novos clientes e 20 questionários a clientes

inativos.

Observamos então as seguintes respostas dos clientes quanto a satisfação:

Quadro 4: Resultados satisfação

Fonte: Autoras (2016)

Os resultados foram consonantes com as observações realizadas na clínica,

em especial demonstraram:
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Unanimidade na satisfação do atendimento médico, equipamentos, limpeza

e tempo de espera, mesmo junto aos clientes inativos, logo estes itens não puderam

ser considerados como determinantes na captação ou perda de clientes.

Unanimidade na satisfação do atendimento dos funcionários entre clientes

fidelizados e clientes novos, com pequena insatisfação entre os inativos, o que

suscita que o atendimento dos funcionários pode ter relação com a perda dos

clientes, entretanto não é possível afirmar se o problema já foi resolvido, já que os

nos dois primeiros grupos há grande satisfação.

A maior insatisfação foi percebida quanto as instalações (fachada e

recepção), com interessantes observações:

No caso da fachada observamos correlação direta e perfeita entre as

respostas dos clientes fidelizados e novos, isso mostra que os clientes que

continuam a usar a clínica têm reações similares em relação a fachada;

Já os clientes inativos têm correlação inversa perfeita com os dois grupos

anteriores, que suscita que o aspecto da clínica na fachada pode ter sido motivo

para abandonar os serviços.

Não foi percebida insatisfação em relação a recepção, o que demonstra que

no passado, quando então usuários da clínica, estes clientes estavam satisfeitos e

este não teria sido este o motivo de abandono.

Já entre os clientes novos e fidelizados tiveram correlação inversa entre si,

os mais antigos estão mais insatisfeitos e os novos mais satisfeitos, sugerindo ação

de contorno rápido para então manter a fidelidade dos clientes.

Simultaneamente a pesquisa quantitativa foi realizada pesquisa qualitativa

questionando os clientes sobre reclamações, descontentamentos e sugestões, as

respostas encontradas com mais frequência foram as seguintes:
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Quadro 5: Pesquisa Qualitativa

Fonte: Autoras (2016)

Na pesquisa quantitativa havia também questões relativas aos fatores de

escolha da clínica, eis as respostas encontradas:

Quadro 6: Resultados Fatores de Escolha

Fonte: Autoras (2016)
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Neste caso há correlação direta e perfeita entre os três grupos e esclarecem

que a competência do veterinário é determinante em relação a escolha da clínica em

uma relação de duas a quatro vezes maior que o ponto.

2.1.13 Políticas e Procedimentos

Para melhor identificar as restrições operacionais ou legais que a clínica

está submetida foi feito levantamento dos regulamentos em vigor, sobre as quais

destaca-se a lei Nº 5.517, de 23 de outubro de 1968 do Conselho Regional de

Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR), sob a qual a clínica veterinária é um

“estabelecimento destinado ao atendimento de animais para consultas e tratamentos

clínico-cirúrgicos, podendo ou não ter internação sob a responsabilidade técnica e

presença do médico veterinário.”

A clínica está também submetida à inspeção e a fiscalização da vigilância

sanitária, a clínica Veterinária Viapiana se preocupa em estar de acordo com todas

as normas exigidas. Para isso a empresa segue os procedimentos padrões

destinada a cada setor específico, conforme a legislação obriga. A clínica honra com

a visão e valores seguindo os protocolos e procedimentos no que se refere à

legislação, limpeza e desinfecção da clínica, limpeza dos canis, esterilização de

materiais e equipamentos e esterilização dos campos cirúrgicos, como podemos ver

a seguir:

Em relação à legislação:

a) Precisa possuir um responsável técnico e corpo clínico devidamente

registrado no conselho de medicina veterinária e rigorosamente em dia com

as suas obrigações perante o conselho.

b) Cumprir as normas da vigilância sanitária obtendo o registro na mesma e

cumprindo determinadas legislações para o controle dos psicotrópicos.

c) Para obter o alvará de funcionamento é necessário ter a liberação do meio

ambiente quanto a destinação dos resíduos sólidos e líquidos produzidos na

clínica. É necessário ter contrato com uma empresa que realize a destinação
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final dos resíduos produzidos pela clínica, como: Remoção de carcaças

(animais mortos), fragmentos de carcaças (peças cirúrgicas), lixo hospitalar

(agulhas, seringas, gazes, etc.) e que comprovem a destinação final desses

resíduos e que também tenha licença ambiental para funcionar.

d) Tendo contrato com a Serquip2, que realiza a coleta e faz a destinação final

de todo o material produzido na Clínica Veterinária Viapiana. Os cadáveres

ficam armazenados em um freezer por vários dias até a sua coleta. Todo o

lixo produzido é separado nas embalagens específicas e coletado pela

Serquip.

2.1.14 Protocolo de limpeza e desinfecção

A limpeza e desinfecção são realizadas uma vez por dia ou quando

necessário pelos auxiliares de limpeza. A operação inicia-se com a limpeza dos

canis indo para as demais áreas da Clínica, conforme abaixo:

Canis: Efetuada uma vez por dia, ou quando necessário. O processo se

inicia removendo os animais para área limpa e seca, retirando dejetos, lavando com

água e sabão, secagem e retornando os animais ao local.

Áreas da clínica: De forma rápida e segura, utilizam-se produtos que fazem

a desinfecção do local através de desinfetantes bactericidas.

Esterilização de materiais e equipamentos: Lavados com água e sabão e

posteriormente esterilizados em autoclave (Material para esterilização) por meia

hora.

2 Serquip é uma empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, gestão e tratamentos de
resíduos com responsabilidade socioambiental.
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2.1.15 Análise de Risco

O código profissional da Medicina Veterinária e Zootecnia é um instrumento

normativo referencial para o exercício profissional. Seu conteúdo é definido por

Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Todos os

profissionais têm o dever de conhecer e seguir o código para sua proteção e para

oferecer uma prestação de serviço de excelência à sociedade. O mesmo traz o

juramento profissional e os princípios fundamentais da profissão, ou seja, deveres e

direitos dos Médicos Veterinários. Um dos itens especifica o comportamento que o

médico veterinário deve ter em relação ao dono do animal e com o animal e meio

ambiente. Por fim, detalha as infrações, penalidades e suas aplicações e riscos que

devem ser evitados num consultório, clínica ou hospital veterinário. (CFMV)

Como em toda área na medicina veterinária também possui seus riscos,

inclusive referente ao marketing e também referente ao seu cliente. O médico

veterinário e sua equipe tem que se policiar muito em relação ao trato com seu

cliente, pois qualquer ato pode influenciar desfavoravelmente a vontade do mesmo

levando ao desprestígio do veterinário e consequentemente da clínica em que atua.

Podendo gerar prejuízo como perda da clientela, de credibilidade no mercado,

processos judiciais ou o que é pior ter um marketing negativo da sua clínica.

Abaixo listamos alguns tópicos fazendo comparativo com o código médico

veterinário, relacionando as consequências e riscos que podem ocorrem na

ausência da observância das normas éticas desse código.

● De acordo com o art. 1º - "Exercer a profissão com o máximo de zelo e o

melhor de sua capacidade" da Resolução do CFMV - Conselho Federal

de Medicina Veterinária, quando o profissional não possui conjunto de

normas e valores de comportamento, não tendo uma conduta com o

paciente animal em si, isso acarreta em descontentamento do dono do

animal, levando a perda do cliente, onde ele fará uma publicidade

negativa da clínica e consequentemente levando a perda de outros

futuros clientes.

● De acordo com o art. 6º - "são deveres do médico veterinário", inciso II -

"exercer a profissão evitando qualquer forma de mercantilismo", da
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resolução do CFMV, que é a “tendência para se subordinar tudo ao

comércio, ao interesse, ao lucro, ao ganho ” (FERREIRA, 1975, p.913),

logo a política de preços de serviço precisa ser cuidadosamente

estudada de modo a evitar esta percepção por parte da CFMV.

● De acordo com o art. 6º - "são deveres do médico veterinário", inciso IV -

"relacionar-se com os demais profissionais, valorizando o respeito mútuo

e a independência profissional de cada um, buscando sempre o

bem-estar social da comunidade" da resolução do CFMV. O risco

envolvido neste item aborda a concorrência e a eventualidade de que se

dê de forma desleal através de serviços abaixo da concorrência.

● De acordo com o art.24, inciso V do CFMV "o médico veterinário deve:

agir sem se beneficiar da fraqueza, ignorância, saúde, idade ou condição

social do consumidor para impor-lhe produto ou diferenciar a qualidade

de serviços", neste caso a falta de informações claras aos clientes sobre

suas opções com seus animais pode suscitar protesto a CFMV.

● De acordo com o art. 33. "comete falta ética o médico veterinário que

participar da divulgação, em qualquer veículo de comunicação de massa,

de assuntos que afetem a dignidade da profissão", além do art. 36. "não

é permitida a divulgação, em veículos de comunicação de massa, de

tabelas de honorários ou descontos que infrinjam os valores referenciais

regionais", e ainda o Manual de Publicidade do Médico Veterinário, do

CRMV, onde rezam que: "não podem ser divulgados anúncios

exagerados", "a propaganda pessoal, os receituários e a divulgação de

serviços profissionais devem ser em termos elevados e discretos" e "não

é permitida a divulgação de tabelas de honorários ou descontos que

infrinjam os valores referenciais regionais em veículos de comunicação

de massa", impõe extremo cuidado nas peças publicitárias e mesmo na

divulgação dos serviços.

Conforme Legislação: Art. 3° da Resolução CFMV n° 780/2004 e Art. 34 e

Art. 36 da Resolução CFMV n° 722/2002, Art. 37 da Lei Federal n° 8.078/1990 a

inobservância destes riscos pode levar a censura Pública e suspensão do Exercício

Profissional.
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2.1.16 Análise e Seleção de Alternativas

Foram utilizados diversos métodos de estudos para analisar o mercado,

onde se buscou conhecimento através de pesquisas em sites, livros, planos de

saúde veterinários e órgãos públicos como: IBGE, CRMV e Prefeitura Municipal de

Curitiba. De mesmo modo, foi realizada pesquisa da concorrência e pesquisa

quantitativa e qualitativa, analisando a satisfação e a percepção dos clientes quanto

a Clínica Veterinária Viapiana no qual foram constatadas as seguintes necessidades:

2.1.17 Reforma da recepção

Conforme demonstrado na pesquisa, constatou a necessidade de reformar a

recepção, pois o descontentamento dos clientes é grande.

Custo – Custo com arquiteto, profissionais diversos (pedreiro, especialista em

porcelanato, pintor, etc) e materiais necessários para a reforma.

Risco – Nenhum

2.1.18 Colocar TV com informativos na recepção com todos os
serviços que a clínica presta.



51

Conforme conversado com o próprio proprietário a grande maioria de seus

clientes não sabe de todos os serviços que a clínica tem, foi optado por colocar as

informações em uma TV na recepção

Custo – Entre 2.000 a 3.000

Risco – Nenhum

2.1.19 Reformas da fachada e troca ou reforma da placa luminosa

Conforme visualizamos e demostramos através de fotos, e comprovado pela

pesquisa de satisfação, tem-se a necessidade da troca principalmente da placa

luminosa que não tem visibilidade alguma por ser baixa e estar suja e desbotada.

Custo – Entre 2 a 5 mil

Risco – Nenhum

2.1.20 Compras de equipamento radiológico

Tem a necessidade, pois a clínica está enviando seus clientes a uma clinica

próxima correndo o risco da perda do cliente, e na pesquisa ouve reclamação de ter

que ir na outra clinica fazer o exame e reclamaram do atendimento também.

Custo – De R$ 20.000,00 a R$25.000,00 dependendo do aparelho

Risco – Retorno a longo prazo da aquisição do mesmo.

2.1.21 Liberações do estacionamento
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Conforme verificado em pesquisa e também através de feedback de clientes

ao qual teve diversas reclamações sobre problemas para estacionar.

Custo – R$400,00 pagamento de estacionamento para funcionários

Risco – Nenhum

2.1.22 Efetuar contato com clientes que estão a mais de seis
meses sem comparecer na clínica

De extrema importância em qualquer negócio não só como ferramenta de

fidelização, mas também como diferencial competitivo.

Custo – Zero

Risco – Nenhum

Quadro 7: Melhorias na Clínica Veterinária Viapiana

Fonte: Elaborado pela autora

2.2 DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA
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Com finalidade de expandir e de ser reconhecida como a melhor clínica

veterinária da região e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do curso

de Gestão comercial efetuou análise dos pontos fracos e fortes da clínica onde

identificamos as melhorias e gargalos através das informações apresentadas pelo

proprietário em conjunto com o resultado coletado dos clientes através de pesquisa

quantitativa. Propusemos diversas melhorias que impactariam em três pontos a

serem alcançados nesse projeto, que seriam:

● Ser reconhecida como a melhor da região

● Aumentar e fidelizar a clientela

● Aumentar faturamento

Dos itens propostos como melhorias no tópico 2.1.6 os itens: 2.1.6.3

(Fachada), 2.1.6.5 (estacionamento) e 2.1.6.6 (contatar clientes) serão executados

dentro do prazo previsto. Abaixo listamos o que será implementado somente após o

término deste projeto devido superarem o tempo da execução do mesmo.

● Recepção – Atrasou devido ao atraso do pedreiro.

● TV Informativa – Aparelho comprado, mas será feito o vídeo somente no

final das obras.

● Equipamento Radiológico – Será adquirido, mas não dentro do prazo de

entrega desse projeto, o mesmo pretende efetuar a compra entre outubro

e novembro.

Kotler e Keller (2006) define produto como tudo o que pode ser oferecido a

um mercado e que satisfaça uma necessidade ou desejo, não se limitando a objetos

físicos, mas também serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares,

propriedades, organizações, informações e ideias.

O intuito proposto pretende satisfazer aos interesses do proprietário que é ser

reconhecido como a melhor clínica da região especializada em cirurgia e

atendimento de excelência que a atual estrutura por melhor que seja os serviços

oferecidos não favorece (tendo os próprios clientes enfatizados isso na pesquisa).

Após a reforma, a clínica terá a qualidade na estrutura do imóvel de acordo com a

qualidade dos serviços oferecidos.

Listamos abaixo os itens propostos que serão implantados.
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2.2.12 Fachada da Clínica

A fachada é o cartão de visita, é a primeira imagem que uma empresa

apresenta de seu estabelecimento, é a sua imagem para o público. Sendo assim

necessário desenvolver uma comunicação visual eficiente onde estimule e atraia a

atenção de quem passa. Ela é a primeira relação do cliente com o estabelecimento,

é o principal marketing, o consumidor forma sua primeira impressão a partir da

fachada do imóvel. Sendo primordial para o sucesso do negócio.

A fachada da clínica está sem visibilidade, tendo atualmente como letreiro

uma placa de metal sem luminoso ficando despercebida por quem passa na rua,

além de não passar credibilidade não atrai novos clientes que não conhecem a

qualidade dos profissionais que ali atendem. Tendo um layout desfavorável e nada

compatível com a qualidade da mesma, foi proposto a alteração da toda a fachada

onde inclui: alteração do layout, mudança da cor, letreiro, muro e calçada.

Figura 1: Projeção Fachada da Clínica
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Fonte: Arquiteta Grupo DH

2.2.13 Reforma da Recepção

A área da recepção influência a percepção do cliente sobre o

estabelecimento. O comportamento ambiental na arquitetura inclui as relações entre

o ambiente e o comportamento humano e suas implicações nos processos de

projeto, relacionando as pessoas com o meio ambiente construído. O estudo do

comportamento ambiental engloba mais do que a simples funcionalidade, incluindo a

estética (prazer) e a tecnologia (qualidade dos materiais).

Conforme Ornstein (1995) existe uma relação entre o ambiente e o comportamento

das pessoas, de tal forma que a primeira afeta o segundo e vice-versa. Portanto, um

local agradável afeta positivamente quem o frequenta (funcionários e clientes) assim

como uma desfavorável afeta negativamente.

A recepção da clínica Veterinária Viapiana possui ambiente desfavorável

desmerecendo a qualidade da clínica, levando o risco de correlacionar o layout da

recepção com a qualidade dos serviços prestados. A mesma possui mobília

inadequada, por exemplo, tendo apenas 3 cadeiras para acomodar seus clientes.
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Figura 4: Projeção Recepção

Fonte: Arquiteta Grupo DH

2.2.14 Mural Informativo / TV

É um veículo importante sendo um instrumento eficaz, atrativo e eficiente de

informação. Visando informar os clientes de todos os serviços prestados pelo

estabelecimento, que no caso da Viapiana será demonstrar não através de mural,

mas de aparelho televisivo.

Informando os serviços realizados e oferecidos na clínica, disponibilizando

vídeos referentes a alguns procedimentos prestado pelo veterinário, dicas de

cuidados com os animais, promovendo interação e transmitindo confiança ao cliente,

tendo como foco principal deixar os clientes a par de todos os serviços que a clínica

oferece, que hoje desconhecem devido o quadro informativo além de estar defasado

não está visível.

Figura 5: Projeção fictícia de como ficará a TV na Recepção
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Fonte: Elaborado pela autora.

2.2.15 Estacionamento

A função do estacionamento é oferecer vantagens como conforto, segurança,

comodidade, facilidade mantendo em segurança o veículo dos seus clientes.

A clínica Viapiana possui um pequeno estacionamento que acomoda dois

carros, porém o mesmo é sempre utilizado por seus funcionários, deixando os

clientes que estacionar na rua, isso quando encontram vaga próxima.

Proposto ao proprietário que alugue um local próximo que sirva de estacionamento

para os funcionários e assim liberando vaga do seu estacionamento para seus

clientes.

2.2.16 Fidelização de clientes
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Com a concorrência acirrada conscientiza a importância da fidelização e

retenção de clientes. Sendo necessário atentar as necessidades do cliente e assim

se posicionar a frente no mercado.

Fidelizar ou reter clientes muitas vezes é confundido com satisfação, sendo

que fidelização é um relacionamento de longo prazo, enquanto satisfação pode ser

realizada em uma única negociação, onde o cliente pode procurar o concorrente

numa segunda oportunidade.

Segundo Kotler (2000) a chave da retenção de clientes é a satisfação de

clientes. Um cliente altamente satisfeito:

Permanece fiel por mais tempo.

Fala favoravelmente da empresa e de seus produtos / serviços.

Dá menos atenção a marca e concorrentes e é menos sensível a preço.

Oferece ideia sobre produtos ou serviços a empresa.

Custa menos para ser atendido do que novos clientes, uma vez que as

transações são rotineiras.

Dessa maneira a empresa deve avaliar a satisfação de seus clientes

regularmente o que não ocorre na Clínica Veterinária Viapiana. Por isso propusemos

que a mesma mantenha contato após quatro meses a contar da data da última

consulta como forma de fidelização e retenção para manter e medir a satisfação de

seus clientes. E assim conhecer suas insatisfações ou sugestão de alguma melhoria

de processos ou atendimento.

2.2.17 Fluxos e Interfaces

Com o propósito de conquistar, reter e fidelizar os clientes, o desempenho

dos funcionários se torna de primordial importância no sucesso da clínica em

constituir um diferencial competitivo. Por isso a clínica passará a entrar em contato

com seus clientes que estão a mais de 6 meses sem retorno após a última consulta.
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Para isso foi treinado as duas recepcionistas, onde demonstramos onde

buscar o relatório no sistema da clínica, e acompanharam algumas ligações que

foram feitas a clientes, e na sequência registrar no sistema que foi efetuado o

contato colocando a data da ligação.

Abaixo listamos passo a passo do novo protocolo que será implementado

nos atendimentos pós consulta, o mesmo será feito via telefone

- Buscar no sistema lista dos clientes que completou 6 meses sem retorno

- Cordialidade, seja educado e cortes independente de como o cliente lhe

atenda.

- Após cumprimentar o cliente, informar o período que o mesmo não

comparece a clínica

- Usar de empatia, dando atenção ao cliente. E com esse espírito perguntar

como está o animal.

- Finalizar Informando-o o horário de atendimento, lembrando que a clínica

está a seu dispor.

2.2.18 Análise de Risco e Viabilidade

2.2.7.1 Riscos Decorrentes de abandono por profissionais

Corre o risco de abandono por parte de algum profissional ou empresa

contratada para efetuar alguma das etapas propostas no item 2.1.6.

2.2.7.2 Riscos Decorrentes de embargo da obra
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Os riscos identificados decorrentes de um possível embargo da obra foram

aceitos pelo patrocinador. Segue abaixo as consequências desse risco.

A prefeitura pode barrar a obra caso a mesma não possua Alvará de licença

conforme lei de licenciamento de obras nº 11.095 de 21 julho de 2004 seção I art.9º.

O Município poderá embargar a obra licenciada no caso de não serem

apresentados dentro do prazo marcado, conforme art. 14 § 5º da lei acima.

Em relação à fachada a colocação de elementos decorativos e componentes

na mesma, somente será permitida, quando não acarretar prejuízo à estética do

imóvel, à segurança das pessoas e ao meio ambiente conforme lei acima capítulo

XXI seção 4 art. 170º.

Isolar área que está sendo reformada, para evitar quedas de detritos

(madeira, pedaço do concreto, tijolo etc)

Caso seja necessário encerrar o atendimento por determinado período

dependendo da obra que estiver sendo executada.

Manter o local que está sendo reformado devidamente limpo de detritos e

sem exposição de qualquer equipamento, acessórios ou material utilizado na

referida obra.

A prefeitura pode barrar a obra caso a mesma não possua Alvará de licença

da obra conforme lei nº 11.095 de 21 julho de 2004 capítulo IV seção I art.9º

2.2.19 Aperfeiçoamento nas Políticas e Procedimentos

Não haverá nenhuma alteração
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2.2.20 Indicadores de Desempenho

Para avaliarmos o desempenho da empresa demonstramos abaixo conforme

gráfico elaborado com base no orçamento realizado da Viapiana no período de

Jan/17 à Mai/17, onde pudermos verificar que a empresa teve crescimento em

especial devido as ações tomadas como o contato com cliente onde percebeu-se:

fidelização, satisfação e retorno a clínica, onde anteriormente retornavam somente

em casos de necessidade.

Observamos que houve uma evolução no faturamento proveniente do fruto da

implementação do processo de ação de contato com os clientes sem retorno,

baseado nas informações do período de Jan/17 á Mai/17 (conforme anexo B)

demostrado através do gráfico abaixo uma evolução maior do que foi planejado.

Gráfico 2: Demonstrativo Baseado no Orçamento Contábil Realizado
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Fonte: Viapiana
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2.2.21 Plano de Implementação

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA

Quadro 8: Plano de Implementação de Melhorias

Fonte: Elaborado pela autora

Segue a implementação de cada item que foi aprovado pelo proprietário com

o planejamento de cada processo por profissional.

Arquiteto

Será responsável pela análise do que poderá ser melhorado e alterado na

clínica conforme sua estrutura através de anamnese feita com proprietário onde o

mesmo informará o que quer fazer e o máximo de quanto poderá gastar.

De posse dessas informações elaborará a planta da reforma onde o proprietário

poderá solicitar a mudança de algo no layout desse projeto até três vezes. Segue

lista abaixo:

● Elaboração do projeto;

● Planta da reforma compatível com o esperado pelo proprietário
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● Sugestões de mudança no layout em especial da fachada onde a mesma

terá dupla função (fachada e luminoso da clínica) tendo finalidade de

maior e melhor visibilidade.

Pedreiro

Será responsável em informar o que será necessário de todo o material da

obra no que compete a sua parte. Executará a obra onde foi contratado dois

pedreiros particulares. Segue abaixo relação.

● Troca do piso dos consultórios e recepção

● Quebra da parede de entrada onde será fechado a área externa e

acoplada a recepção para aumentar a área útil.

● Troca da porta de entrada de lugar

● Retirada da grade do jardim, para que a colocação do muro de vidro

● Rampa que começará no portão de entrada até a porta, onde facilitará a

locomoção de idosos e pessoas portadoras de necessidade especiais.

Pintor

Contratado um profissional para repintar toda a clínica que passará de azul

royal para branco, lhe informando a quantidade de material para a execução.

Empresa Drywall

A empresa Costa Drywall foi a escolhida após análise de custo X qualidade

onde estará efetuando divisórias na área da recepção onde criará uma pequena sala

para vacinação já na entrada.

Empresa Publicitária

Responsável pela criação de vídeo institucional e informativo que terá a

finalidade de atualizar os clientes em relação aos serviços prestados pela clínica e

cuidados com o animal.

Alugar local para estacionamento

Após pesquisa foi definido que será alugado espaço no posto Pelikano que

fica localizado do outro lado da rua em frente a clínica, onde foi alugado espaço para

duas vagas que serão utilizadas no período das 8:00 hrs ás 20:00hrs. Os
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funcionários que ocupam o espaço do estacionamento da clínica e que serão

realocados para o posto são o Sergio Viapiana (dono da clínica) e a funcionária

médica veterinária.

Assim liberamos vaga no estacionamento da clínica que será exclusivo para

clientes.

Figura 6: Posto Pelikano

Fonte: Autora

Figura 7: Rua Waldemiro Campos

Fonte: Autora
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2.2.22 Plano de Comunicação e Treinamento

Plano de Comunicação:

a) Clientes: Como medida será comunicado todos os clientes via e-mail

informando que a clínica estará passando por reforma no período de abril

à maio porém, atenderá normalmente.

b) Funcionários: Verbalmente foram avisados todos os funcionários sobre a

reforma da clínica, portanto, poderá haver a necessidade de horas extras.

c) Fornecedores: Não houve necessidade de comunicação.

Plano de Treinamento:

O novo processo referente ao contato com clientes com a finalidade de

fidelização, será realizado treinamento durante 1 dia as duas funcionárias da

recepção, conforme item 2.2.1.

2.2.23 Plano de Contingência

Plano de Contingência durante a reforma da recepção:

O atendimento não será interrompido no período da reforma, pois, será

dividido em duas etapas sendo que:

1º etapa: A recepção será dividida em duas partes e isolada a parte a ser trabalhada

com um drywall.
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2º etapa: Estando a primeira parte pronta, será transferida a recepção para a mesma

e iniciará a reforma na parte faltante.

Dessa forma os clientes não deixaram de ser atendidos e a reforma não

afetará no fluxo habitual da clínica.

Plano de Contingência durante reforma da Fachada:

Como terá que ser usado andaime (será contratado empresa especializada),

será feito num feriado que emende com final de semana, pois não poderá ter

passagem de pessoas durante a execução.

Portanto, para minimizar os riscos e para evitar que a clínica fique

impossibilitada de atender no período da obra podendo assim comprometer seu

faturamento, foram feitas as contramedidas que podem ser explicadas nos itens

2.2.6 e 2.2.7.

2.3 IMPLEMENTAÇÃO OU SIMULAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

Para que a implementação seja eficiente, todas as etapas do projeto

precisam estar bem definidas, estando estabelecido o que será feito, como será

feito, resultados esperados de cada etapa, e possíveis falhas, problemas ou

acidentes que possam vir a ocorrer durante a execução de cada uma delas, e assim

ter resolução ou ação corretiva para evitar possíveis atrasos e perdas que possam

vir a prejudicar o orçamento.
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2.3.12 Execução Piloto

Não houve execução piloto, foi feito diretamente a implementação dos itens

propostos que foram aprovados.

2.3.13 Treinamento

Foi realizado treinado com as duas funcionárias na segunda quinzena de

outubro, onde durante um dia (24/out) para implantação do processo de contato com

clientes, conforme passo-a-passo descrito no fluxo de interfaces (2.2.1).

2.3.14 Execução do Plano de Implementação

Conforme quadro abaixo a etapa correspondente as responsabilidades dos

pedreiros (2.1.6.1 e 2.1.6.3) não serão consideradas neste trabalho devido ao

abandono dos profissionais contratados, levando a atrasos na obra, se fazendo

necessário a contratação de nova equipe.
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Quadro 9: Plano de Implementação do Projeto

Fonte: Elaborada pelas autoras
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3 CONTROLE DO PROJETO

3.1 APURAÇÃO DOS INDICADORES

Devido ao tempo que levou para efetivação da obra que se iniciou em abril

onde ainda não se concretizou, iremos demonstrar o resultado projetado através de

comparativo referente ao período de janeiro a maio dos anos subsequentes. Feito

análise referente ao início do projeto (2016 - DRE) e final do projeto (2017-

Orçamento Realizado) onde demonstramos no gráfico abaixo através de linha de

tendência aumento no faturamento de 4,46%, onde estimamos um aumento maior

quando as obras concluírem.

Gráfico 3: Demonstrativo Baseado no Orçamento Contábil Realizado com Linha de

Tendência

Fonte: Viapiana
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3.2 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA

Conforme cronograma abaixo nas atividades referentes a: arquiteto não

ficou dentro do prazo ocorrendo atraso em média de 90% em relação ao tempo

previsto.

Quadro 10: Cronograma de Reforma da Clínica

Fonte: Elaborado pela autora
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3.3 AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO

Abaixo demonstramos através de planilha o valor orçado X realizado.

Quadro 11: Orçamento do Projeto

Fonte: Elaborada pelas autoras

3.4 AVALIAÇÃO DO PDCA

Durante a execução houve abandono por parte da equipe de pedreiros que

foram contratados informalmente, portanto, para projetos futuros devemos

considerar contratar empresa especializada que trabalhe com contrato formal,

garantindo assim a execução da obra dentro do prazo estimado.
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3.5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Conforme se observou no item 3.1 o objetivo deste projeto atendeu as expectativas

que eram de ampliar o faturamento.

4 AÇÕES CORRETIVAS

Conforme descrito no item 3.4 após a execução e para estudos futuros se

observou a necessidade de enfatizar junto ao patrocinador do projeto a contratação

de empresa especializada em obras civis o que resultaria numa melhor execução do

projeto.

4.1AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Conforme no item 2.2.7 as ações preventivas a serem tomadas referem-se a

segurança dos funcionários da clínica e de seus clientes e para isso foi tomado todo

o cuidado isolando as áreas em reforma e no caso da fachada que será feita no final

de semana evitando assim fluxo de pessoas.

4.2AJUSTES NO FLUXO E INTERFACES, POLÍTICAS E

PROCEDIMENTOS

Após a implementação do fluxo não foi observado nenhuma necessidade de

ajustes.
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5    CONCLUSÃO

A concorrência entre as empresas sempre existiu, e para o mercado pet que

é um dos mais promissores e rentáveis, manter os clientes satisfeitos, deixou de ser

um diferencial, tornando-se obrigação para todas os estabelecimentos, clínicas e

consultórios que querem manter-se no mercado. Sendo uma área de alto valor

agregado onde as pessoas não medem esforços para dar o melhor ao seu animal,

tem se a necessidade de o profissional atualizar-se e aperfeiçoar-se não só na

prestação de serviços, mas também em tratamentos, medicamentos e

equipamentos.

Nesse trabalho através da anamnese feita na Clínica e informações colhidas

junto aos clientes através de pesquisa qualitativa e quantitativa percebeu-se que a

empresa possui qualidade em seu atendimento e excelência nos serviços prestados

em especial dos médicos veterinários, entretanto, não utilizam das ferramentas de

marketing necessitando das mesmas de forma recorrente. Averiguou-se que na base

de clientes da clínica tinha uma média de clientes sem comparecimento no período

de seis meses a dois anos maiores que 30% o que levou a queda no faturamento.

Baseando-se em Kotler que afirma quanto mais alta a satisfação dos clientes, maior

o grau de retenção. Pudemos constatar e confirmar esse aumento através das

ações de marketing tomadas, onde não só resgatou como fidelizou e aumentou o

faturamento.

Sugerimos para estudos futuros análise e avaliação de situações de ganho

colateral de redução de despesas. Apesar de não terem sido fruto do estudo

observou-se redução de despesas na ordem de 50% o que possivelmente pode ser

fruto da organização das despesas que foi de maneira indireta promovida pelo

estudo ao longo do trabalho

Portanto, constatamos a importância de fidelizar os clientes, pois cliente

satisfeito traz outros clientes. E a alteração da fachada que é o cartão de visita da

clínica que vai trazer o benefício de se destacar entre seus concorrentes, -

aumentando o valor de seus serviços.
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ANEXOS

A – EMAIL ENVIADO AOS CLIENTES DURANTE REFORMA

A Clínica Veterinária Viapiana

Comunicamos a todos os clientes que a clínica estará passando por reforma

no período de abril a maio, porém atenderá normalmente inclusive casos graves e

críticos. Solicitamos que caso seu animal esteja com vacina a vencer que

compareçam à clínica com antecedência, evitando assim transtornos com possíveis

aglomerações.

Temos o prazer de convidar a todos que venham conhecer as novas

instalações a partir de junho.

B – ORÇAMENTO REALIZADO JAN/17 À MAI/17


