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RESUMO 

 
O segmento pet veterinário tem tido cada vez maior representatividade no Brasil e no Mundo. 
O presente trabalho realiza estudo com 10 empresas participantes do Programa Ali no 
referido segmento na cidade de Teresina-PI, com a utilização da metodologia Radar da 
Inovação. A metodologia observa 13 diferentes dimensões, fornecendo diagnóstico e 
proporcionando direcionamento para o avanço da inovação. Cada ciclo aplicado do Radar da 
Inovação fornece escores de desempenho por Dimensão e Global que demonstram o 
desempenho obtido pelas empresas. O objetivo deste trabalho é descrever como se deu o 
processo de inovação analisando a evolução obtida entre Radar 0 e Radar 2 nas Dimensões 
Oferta e Organização. A pesquisa é exploratória e de cunho quantitativo tendo como resultado 
a quantificação da evolução do grau de inovação global nas dimensões citadas. 

 
Palavras-chave: Segmento Pet Veterinário. Radar da Inovação. Inovação. Estratégia. 

 
ABSTRACT 

 
The veterinary pet segment is increasingly representative in Brazil and in the World. The 
present work was carried out with 10 companies participating in the Ali Program in this 
segment in the city of Teresina-PI, using the Radar Innovation methodology. The methodology 
looks at 13 different dimensions, providing diagnosis and providing guidance for the 
advancement of innovation. Each applied cycle of the Innovation Radar provides performance 
scores by Dimension and Global that demonstrate the performance achieved by companies. 
The objective of this work is to describe how the innovation process that analyzes an evolution 
obtained between Radar 0 and Radar 2 in the Dimensions of Supply and Organization has been 
described. The research is exploratory and quantitative, resulting in a quantification of the 
evolution of the degree of global innovation in the cited dimensions. 
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1. Introdução 
 

Inovar em tempos de crise tem se tornado termo recorrente entre as rodas de 
conversa em negócios. Se antes a inovação era critério opcional dos empreendedores, hoje, 
no atual cenário econômico, ela é condição de sobrevivência. Isso se deve a atual condição 
econômica enfrentada pelo país. O Brasil está na 57º posição no ranking entre 61 economias 
analisadas, relativo ao índice global de competitividade (World Economic Forum, 2015) que 
avalia o desempenho da economia. 

Desafiando este cenário está o crescimento do segmento pet veterinário. O Brasil 
possui aproximadamente 45 mil clínicas veterinárias, ficando atrás somente da China que 
possui 50 mil. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde existem mais cachorros de 
estimação do que crianças no Brasil (PNS, 2013). 

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 
Animais de Estimação – ABINPET, o setor faturou 15,2 bilhões de reais em 2013, um 
crescimento de 7,3% em relação a 2012. A ABINPET, estima alta nominal de 7,4% para o 
mercado em 2015, ante 10% em 2014. 

As dez empresas que fazem parte deste estudo localizam-se em Teresina e são 
situadas nas diferentes zonas geográficas da capital. São micro e pequenas empresas que 
possuem entre 2 e 10 anos de mercado com uma característica peculiar a todas, o alto 
padrão de excelência exigido pelos clientes nos serviços e produtos ofertados. Isso se dá 
pela crescente humanização dos animais domésticos, que com o passar dos anos tende cada 
vez mais a ser tratado como membro efetivo da família. Com isso, passam a surgir novas 
demandas de serviços e produtos que antes nunca pensou ser ofertado facilitando o 
processo de inovação no segmento. 

A busca por inovações e excelência tem sido o foco das empresas atendidas pelo 
Programa Ali no Piauí. Os empresários envolvidos no presente estudo passaram por 
capacitações, diálogos empresarias, viagens técnicas, consultorias em tecnologia e foram 
estimulados ao máximo em gerar inovações no mercado teresinense, que possui um alto 
nível de competitividade, assessorados pelo SEBRAE-PI através do Programa ALI. 

 

2. Objetivo geral 
 

O objetivo deste trabalho é descrever como se deu o processo de inovação nas dez 
empresas do segmento pet veterinário utilizando a aplicação da metodologia do Radar da 
Inovação. 

 

3. Procedimentos metodológicos 
 

Esta é uma pesquisa exploratória de cunho quantitativo resultado de dois anos de 
acompanhamento nas empresas apontadas. As pesquisas exploratórias, visam proporcionar 
uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo (GIL, 1999). Foram utilizados 
a aplicação de questionários na fase de diagnóstico nas empresas de estudo com a utilização 
da metodologia do Radar da Inovação. Na pesquisa também foram coletadas as ações de 
inovação que contribuíram para o progresso do grau de evolução das dimensões de 
inovação Oferta e Organização. Foi utilizada a comparação de escores obtidos em três ciclos 
de acompanhamento chamados de Radar O, 1 e 2, sendo que o grau de evolução quando 
positivo representa um avanço da empresa em uma dimensão enquanto o resultado 
negativo representará um retrocesso no indicador. 

O estudo foi realizado em 10 empresas, na qual 06 possuem características comuns do 
segmento em Teresina e foram escolhidas para esse estudo. As empresas selecionadas são 
as empresas A, B, C, D, E e F. 
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4. Resultados e discussão 
 

Os resultados apresentados refletem o comprometimento dos empresários e a 
internalização da inovação como estratégia competitiva de mercado no segmento pet 
veterinário 

Agir de forma estratégica através da inovação tem sido a melhor maneira para as 
empresas superarem os diversos obstáculos da vida empresarial e obterem maiores 
resultados ampliando sua competitividade. 

De acordo com Porter (1980) estratégia competitiva são ações ofensivas ou 
defensivas para criar uma posição defensável para enfrentar com sucesso forças 
competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento. 

Katz (1970), refere-se a estratégia como a relação entre a empresa e o seu meio 
envolvente: relação atual (situação estratégica) e relação futura (plano estratégico), que é 
um conjunto de objetivos e ações a tomar para atingir esses objetivos. 

A inovação aliada a visão estratégica das empresas é a mola propulsora do 
desenvolvimento empresarial. 

Para se aprofundar no tema sobre inovação é de grande valia entender inicialmente 
a origem do seu significado. Inovação é derivada da palavra latina “innovatus”, onde “in” 
significa “movimento para dentro” mais o adjetivo “novus”, significando novo. Dessa forma, 
inovação é o movimento em busca do novo. (MANUAL DA INOVAÇÃO, 2011). 

Adicionalmente o manual de Oslo, em sua 3ª edição, conceitua inovação como sendo: 
“A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, 
ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas 

práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas.” (MANUAL DE OSLO, 2005) 

Dessa forma inovação pode se fazer presente em toda e qualquer atividade da 
organização, podendo ser inovadora tanto a nível de empresa, mercado local e a nível global 
variando conforme sua amplitude. 

De acordo com Schumpeter (1988) “inovações radicais provocam grandes 
mudanças no mundo, enquanto inovações incrementais preenchem continuamente o 
processo de mudança. 

As inovações incrementais, caracterizada como inovação básica, oferecem um 
menor risco ao passo que seus resultados possuem uma abrangência de menor impacto, 
mas não menos significativos por representar na maioria das vezes o estágio inicial de 
inovação na Organização. 

Por sua vez, a inovação radical, ou de ruptura, implica grandes transformações e traz 
consigo novos conceitos, modelos de negócios revolucionários e produtos que de tão 
inovadores matam a sua geração anterior, o que pode ser visto com frequência no caso dos 
produtos de inovação tecnológicas. 

O processo de inovação, segundo Coral, Ogliari e Abreu (2008) deve ser continuo e 
sustentável (não ocasional), além de integrado aos demais processos da empresa; Ser 
formalizado, porém favorecendo a criatividade dos profissionais; Priorizar o 
desenvolvimento na própria organização, mas indicando instrumentos para a realização de 
parcerias para aquisição de conhecimentos complementares; Estar alinhado à estratégia 
competitiva da empresa e ser dirigido ao mercado e orientado ao cliente. 

Dentro desse contexto a empresa concretiza seu processo de inovação com êxito 
quando seus esforços empreendidos geram riqueza de forma tangível ou intangível. 

A inovação tem se mostrado a mola propulsora para alavancar o faturamento das 
empresas. De acordo com a pesquisa feita com as empresas brasileiras que mais cresceram 
revela que 57% conceberam um modelo de negócio inovador; 46% descobriram uma forma 
diferente de oferecer um produto ou serviço já existente, 37% lançaram um produto ou 
serviço inédito no mercado. (GUIA DA INOVAÇÃO, 2015) 
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Tão importante quanto implantar ações inovadoras é realizar o acompanhamento e 
medição de seus resultados para identificar se a empresa está evoluindo conforme 
estratégia pré-estabelecida. O sistema de medição por si só, não torna a empresa mais 
inovadora, no entanto cria base para o início da gestão da inovação. 

O Radar da Inovação, baseado no trabalho do professor Mohanbir Sawhney 
(SAWHNEY, 2006) e adaptado por Bachamann e Destefani (2008) é uma metodologia criada 
para acompanhar a evolução da maturidade da empresa onde permite uma avaliação e 
mensuração de sua evolução, além de apontar novas oportunidades para inovações. O 
processo de aplicação da metodologia do Radar da Inovação se dá em ciclos, iniciando com 
o Radar 0 podendo ser estendido até o Radar 4. Cada ciclo se inicia com a aplicação do 
diagnóstico do Radar da inovação, gerando uma devolutiva ao empresário composta pelo 
resultado da matriz SWOT, radar da inovação e plano de ação contendo no mínimo três 
ações de inovação e duas de gestão. A cada três ações implementadas, sendo duas de 
inovação e uma de gestão a empresa está apta a avançar de ciclo, dando início a um novo 
diagnóstico e uma nova devolutiva ao empresário. 

O autor evidencia 13 dimensões denominadas: Oferta, Plataforma, Marca, Cliente, 
Soluções, Relacionamento, Agregação de Valor, Processos, Organização, Cadeia de 
Fornecimento, Presença, Rede e Ambiência Inovadora. 

Para fins deste estudo destacam-se a Dimensão Oferta e Dimensão Organização. A 
Dimensão oferta foi escolhida por ter sido uma das dimensões com maiores oportunidades 
e concretização de inovação pelo fato do segmento pet possuir uma grande oportunidade 
na oferta de novos produtos com boa aceitação pelo cliente que preza pela criatividade e 
inovação nos produtos e serviços ofertados. 

A Dimensão Organização também se mostrou uma importante aliada no processo de 
inovação, pois através dela foram possíveis trabalhar questões de reorganização interna da 
empresa, imprescindíveis para dar apoio ao processo de expansão na Dimensão Oferta. 

A Dimensão Oferta é a primeira dimensão abordada no diagnóstico Radar da 
Inovação. Através dela podemos mensurar a capacidade inovativa da empresa em lançar 
novos produtos (bens ou serviços), bem como sua disposição para correr riscos, partindo 
do pressuposto que se não houve falha é porque talvez não se tenha tentado o suficiente. 

Para se ofertar um novo produto é preciso considerar os hábitos e necessidades dos 
clientes, compreendendo seu perfil e realizando inovações que supram sua carência ou que 
o surpreendam com novas abordagens de utilização do serviço. 

Uma importante ferramenta que foi utilizada no processo de entender melhor as 
necessidades do cliente foi a realização de pesquisa formal de opinião sobre a experiência 
obtida pelo cliente na empresa. As empresas que, através da sugestão do plano de ação, 
realizaram a ação de implementação de urna com questionário conseguiram obter um norte 
sobre as principais melhorias que deveriam ser aplicadas, o que favoreceu o processo de 
surgimento de novas ideias, expandindo ainda mais as oportunidades de inovação na 
Dimensão Oferta e diminuindo os ricos de lançar um produto que não fosse atrativo pelo 
cliente. 

Para mensurar o avanço na Dimensão Oferta, bem como todas as outras dimensões 
do Radar da Inovação, é aplicado um diagnóstico onde para cada resposta existe um número 
correspondente que pode ser 5, 3 ou 1 correspondendo respectivamente as opções a, b e c 
do questionário, tendo como resultado final a média de todos os itens. 

Na Dimensão oferta são realizados os seguintes questionamentos na etapa do 
diagnóstico. 

 
Item 1- Novos Produtos: 

 
a) A empresa lançou, com sucesso, mais de um novo produto no mercado nos últimos 3 

anos. 
b) A empresa lançou, com sucesso, um novo produto no mercado nos últimos 3 anos. 
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c) A empresa não lançou, com sucesso qualquer novo produto no mercado nos últimos 3 
anos. 

 
Item 2 – Ousadia 

 
a) Nos últimos 3 anos, a empresa retirou do mercado mais de um produto que não teve 

sucesso. 
b) Nos últimos 3 anos, a empresa retirou do mercado um produto que não teve sucesso. 
c) Nos últimos 3 anos, todos os produtos colocados no mercado tiveram sucesso. 

 
 

Item 3 – Resposta ao meio ambiente 
 

a) A empresa mudou características de mais de um produto por razões ambientais 
(ecológicas) 

b) A empresa mudou alguma característica de um de seus produtos por razões ambientais 
(ecológicas) 

c) A empresa não mudou qualquer característica de seus produtos por razões ambientais 
(ecológicas) 

 
Item 4 – Design 

 
a) Nos últimos 3 anos, a empresa fez mudanças significativas na estética, desenho ou outra 

mudança subjetiva em mais de um dos produtos. 
b) Nos últimos 3 anos, a empresa fez alguma mudança significativa na estética, desenho ou 

outra mudança subjetiva em pelo menos um dos produtos. 
c) Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer mudança significativa na estética, 

desenho ou outra mudança subjetiva em pelo menos um dos produtos. 
 

O item novos produtos avalia a quantidade de produtos lançados com sucesso no 
mercado, ou seja, que obtiveram uma boa aceitação junto aos clientes. 

O item Ousadia relaciona as tentativas de inovação que foram lançadas, mas não 
obtiveram sucesso. A quantidade de vezes que isso ocorreu é um índice de que a empresa 
está tentando inovar. Tentativas e erros fazem parte do processo de inovação, pois 
oportunizam o aprendizado e aumentam a probabilidade de sucesso. 

O item Resposta ao Meio Ambiente, trata de inovações que levem em considerações 
aspectos ambientais do produto ou serviços ofertados, tendo em vista que esse é um dos 
critérios que tornam o produto mais competitivo aos olhos do cliente, pela valorização de 
produtos que sejam menos ofensivos a natureza. As inovações podem ser realizadas com 
retirada ou melhoria de embalagens, modificações na matéria prima, aumento na eficiência 
do produto, uso de energia renovável, uso de materiais reciclados e etc, de forma que se 
oferte um produto com menor impacto ambiental. 

No item Design são avaliadas se houveram inovações no formato do produto ou 
serviço oportunizando uma melhor experiência para o cliente e criando um diferencial no 
mercado. O objetivo do design vai além de obter melhorias na estética do produto. É possível 
aprimorar também a experiência de consumo entre produto e cliente tanto através de 
embalagens mais práticas e atrativas com criação de lacres de segurança, quanto inovações 
na interação do cliente com os serviços da empresa. No entanto, a vantagem competitiva 
por meio do design não visa só a estética, mas pode englobar praticidade e funcionalidade, 
diminuição do consumo de matéria-prima e maior facilidade de fabricação. 

O design de serviços é um novo conceito, que observa a interação dos clientes 
durante todas as etapas de utilização do serviço, identificando os pontos que podem ser 
otimizados para ampliar sua satisfação. 
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A Dimensão Organização aborda aspectos de como a empresa está estruturada, 
quais as parcerias estabelecidas e a melhor distribuição da equipe para ganhar qualidade 
ou agilidade e é dividida em itens que abordam Reorganização, Parcerias e Estratégia 
Competitiva conforme a seguir: 

 
Item Reorganização: 

 
a) A empresa sistematicamente reorganiza suas atividades, ou modifica a forma de 

trabalhar dos colaboradores, para obter melhora em seus resultados. 
b) A empresa reorganizou suas atividades, ou modifica a forma de trabalhar dos 

colaboradores, para obter melhora em seus resultados. 
c) A empresa não reorganizou suas atividades, ou modifica a forma de trabalhar dos 

colaboradores, para obter melhora em seus resultados. 
 

 
Item Parcerias: 

a) Nos últimos 3 anos, a empresa fez duas ou mais parcerias com outras organizações, 
para fornecer produtos melhores ou ganhar competitividade. 

b) Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma parcerias com outras organizações, para 
fornecer produtos melhores ou ganhar competitividade. 

c) Nos últimos 3 anos, a empresa não fez parcerias com outras organizações, para 
fornecer produtos melhores ou ganhar competitividade. 

 

Item Estratégia Competitiva: 

a) Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma mudança radical na estratégia competitiva 
b) Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma mudança significativa na estratégia 

competitiva 
c) Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer mudança na estratégia 

competitiva 

O item Reorganização aborda a forma que os colaboradores e toda equipe se 
organiza para atender as demandas do cliente. Obtém maiores resultados as empresas que 
sistematicamente realizam a divisão da equipe por função ou processos de forma a dar 
maior agilidade e qualidade às entregas ao cliente. 

Realizar sistematicamente significa organizar o fluxo de atividades de forma 
interligada e organizada através de um método pré-estabelecido considerando aspectos de 
todo negócio, destinando recursos necessários para sua contínua manutenção e melhoria. 

O item parcerias mede a capacidade da empresa em inovar através de sua rede de 
relacionamento. Estabelecer parcerias é promover ações que ofereçam vantagens a todos 

os envolvidos para se diferenciar no mercado, obtendo novos clientes ou fontes de receita. 

Através de parcerias as empresas também podem obter know-how, novas 
tecnologias, compartilhar recursos, reduzir custos e etc. O limite para vantagens através de 
parcerias são ilimitados, ficando a critério da criatividade sua formatação. 

Com relação ao item estratégia competitiva são avaliados, conforme item 
estabelecido, a ousadia em adotar novas estratégias que potencializem alcançar seu nicho 
de clientes. 

Primeiramente, é necessário identificar o posicionamento da empresa e avaliar a 
qualidade dos produtos, preços, forma de atendimento e ações de marketing para identificar 
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se estão coerentes com seu posicionamento. Conhecendo esse conjunto, a empresa poderá 
adotar nova abordagem para se diferenciar no mercado e focar seus esforços de acordo com 
estratégia estabelecida. 

4.1Indicadores de Desempenho 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos do Radar 0, 1, 2, 3 e 4 nas 10 empresas 
que compõem este estudo na Dimensão Oferta e demonstram o desempenho obtido em cada 
empresa. 

Pode se observar empresas que conseguiram avançar até o Radar 4. A empresa A 
mesmo avançando até o ciclo 4 permaneceu com o mesmo score, isso se deve ao fato de 
mesmo ter pontuando positivamente no item novos produtos, os demais itens como 
ousadia, design e meio ambiente não foram explorados através da realização de ações. A 
Empresa C obteve melhor desempenho pois pontuou no item ousadia ao retirar produtos 
do mercado que não obtiveram sucesso, demonstrando maior potencial em correr riscos. 

 

 
Tabela 1 - Evolução Dos Resultados Obtidos Do R0, R1, R2, R3 e R4 Na Dimensão Oferta nas 
empresas 

 
 

 
Empresas 

Dimensão Oferta 
Radar 0 Radar 

1 
Radar 2 Radar 3 Radar 4 

A 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 
B 3,0 2,3 3,0 - - 

 
C 

1,5 2,3 3,0 3,0 3,0 

D 1 1 1 - - 
E 3 3 3 - - 
F 1 1 2 - - 
G 3 3 3 - - 
H 5 5 5 - - 
I 4 4 4 - - 
J 2,3 2,3 2,3 - - 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

 
O item novos produtos, dentro da Dimensão Oferta, foi um dos itens que obteve 

maior número de inovações realizadas por todas as empresas do segmento pet. 

Isso se deve a grande oportunidade de inserção de inovações que o segmento pet 
possui somado a visão dos empresários em ofertar inovações aos clientes para ampliarem 
sua competitividade. 

Entre as principais inovações em novos produtos estão o lançamento de própria 
grife pet, hotel com programações diferenciadas para cães, lançamento de nova linha de 
produtos para cuidado animal, curso de banho e tosa aberto ao público, pet school, 
recreação com animais para crianças, ampliação de atendimento para clínica 24 horas, bolos 
comestíveis para pets e promoções de festas com itens personalizados do animal. 
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Fonte: Autor (2016) 
 

 
Levantar as possibilidades de inovação para o segmento foi o primeiro passo para 

favorecer esse processo. Foram realizadas pesquisas de possíveis oportunidades de 
produtos e serviços para o segmento na internet, além da aplicação de técnicas de 
brainstorming para o surgimento de novas ideias. Foi propiciado também, para empresas 
com lançamento de produtos mais robustos a modelagem do negócio através da ferramenta 
Canvas que possibilitou a ampliação da visão do empresário com surgimento de novas 
ideias para gerenciar o novo produto. 

Depois do vasto levantamento de possíveis inovações, foram direcionadas a todas 
as empresas, através do campo oportunidades na matriz SWOT, sugestões de inovações. A 
análise da matriz SWOT, bem como a elaboração da visão estratégica do empresário foi de 
suma importância para o levantamento das ações planejadas a serem implementadas com 
foco no desenvolvimento estratégico da empresa. O implemento das ações, bem como sua 
ordem prioritária, coube a cada empresário do segmento. 

Os demais itens da Dimensão Oferta, como ousadia, resposta ao meio ambiente e 
design obtiveram avanços menos expressivos, o que fez com que a média global dessa 
dimensão não chegasse ao seu score máximo. 

A Dimensão Organização também foi impactada positivamente, conforme 
demonstra a tabela abaixo, através do implemento de ações que contribuíram para o 
surgimento de novos processos e parcerias que remodelaram o negócio de forma inovadora. 

Grafico 1: Comparativo do R0 ao R4 na Dimensão Oferta 
nas empresas A,B,C,D,E,F,G,H,I e J 
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Tabela 2 – Evolução dos resultados do R0, R1, R2, R3 e R4 na Dimensão Organização. 
 

 
 

Empresas 
Dimensão Organização 

Radar 
0 

Radar 1 Radar 2 Radar 3 Radar 4 

A 2,5 3,0 3,0 3,0 4,3 

B 1,7 2,3 3,0 - - 

C 1,5 1,7 3,0 3,7 3,7 
D 1,0 1,0 1,0 - - 

E 1,0 1,0 1,0 - - 

F 1,7 1,7 1,7 - - 

G 1,7 1,7 1,7 - - 

H 2,0 3,0 3,0 - - 

I 1,0 1,7 - - - 

J 1,7 1,7 1,7 - - 

Fonte: Autor (2016) 
 

 
As empresas A e C obtiveram um maior avanço na Dimensão Organização, dentre as 

principais ações que contribuíram para esse resultado, está a redistribuição das atividades 
para toda equipe através de treinamento interno, com o objetivo de realizar os processos 
internos da empresa de forma mais rápida e ampliar a qualidade do serviço e produto final 
ao cliente. As empresas A, B e C também implementaram novo software específico para o 
segmento pet, o que contribui para melhor execução dos procedimentos e controles 
internos da empresa. 
A realização de parcerias também foi um item que contribuiu para o avanço nos resultados. 
Foi realizada parceria entre as próprias empresas deste estudo, através da criação de 
Instituto de Ensino Veterinário, com o intuito de gerar oportunidades de capacitação, 
através de cursos nas diversas áreas do segmento pet, ampliando a qualidade e o leque de 
profissionais capacitados para o segmento. Outra parceria realizada com sucesso foi a 
criação de um novo serviço, o de recreação com animais para crianças para empresa de 
recreação infantil, também atendida pelo Programa Ali. 

Outras parcerias também foram desenvolvidas nas demais empresas através do 
relacionamento com fornecedores de produtos e medicamentos pet contribuindo para 
realização de eventos de relacionamento ofertados aos clientes pelas empresas do 
segmento. 

Todas as empresas atendidas foram estimuladas a revisar suas estratégicas 
competitivas, através da formulação e formalização da visão da empresa, estudo dos 
concorrentes, qual nicho de mercado atingir e criar metas desafiadoras para o alcance das 
estratégias. 

A solução do Sebrae que muito contribui para a organização das metas e estratégias 
das empresas a curto, médio e longo prazo foi o curso de Planejamento Estratégico na 
Medida. As empresas que participaram dessa solução estabeleceram novas metas e 
estratégias para alcançar a visão estabelecida por elas a longo prazo, o que deu um melhor 
direcionamento para as ações executadas pela empresa, colaborando também com a 
execução do Plano de ação realizado pelo Programa Ali. 
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Fonte: Autor (2016) 
 

5. Conclusão 

O caminho da estratégia adotado pelos empresários do segmento pet veterinário se 
deu a partir do despertar para a inovação. O Programa ALI, bem como as demais soluções 
ofertadas pelo Sebrae, proporcionou uma mudança de comportamento e ampliou a visão 
estratégica dos empresários, contribuindo para os resultados obtidos nas Dimensões Oferta 
e Organização. 

Sun Tzu (1772) afirma que sem estar preparado ir à luta corre-se o risco de cair em 
armadilhas e não ser vitorioso. Estar preparado, independentemente de qualquer 
contingência, é maior das virtudes. 

O preparo inicial realizado através soluções estratégicas do SEBRAE, bem como 
análise da matriz SWOT, ferramenta Canvas e elaboração do plano de ação foram de suma 
importância para a concretização dos resultados. 

Em sua maioria as empresas do segmento de pet shop, ao longo do Programa Ali, 
conseguiram internalizar o conceito da inovação e disponibilizaram esforços e recursos 
para a concretização de ações que proporcionaram aumento e satisfação dos clientes, 
aumentando consequentemente seu faturamento. 

 
É importante frisar que a metodologia aplicada é a mesma para todas as empresas, 

mas cada uma tem uma particularidade em responder aos estímulos da inovação. 

Observou-se que o principal fator para implementação das inovações parte de 
habilidades comportamentais do empresário. Pessoas motivadas e que buscam 
constantemente se atualizar frente as necessidades do mercado com foco no cliente 
encontram maior facilidade para inovar, vencendo fatores limitantes tais como falta de 
recursos financeiros e mão de obra não especializada. 

Grafico 2: Comparativo do R0 ao R4 na Dimensão 
Organização nas empresas A,B,C,D,E,F,G,H,I e J 
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O comportamento proativo dos empresários aliado a metodologia do Programa ALI 
e as demais soluções ofertadas pelo SEBRAE, como cursos, consultorias e viagens técnicas 
são os fatores determinantes para a evolução de resultados das empresas analisadas. 
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