
1 
 
 

STRONG ESAGS – ESCOLA SUPERIOR DE 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

 

 

 

ANDRÉ TCHILLIAN ZANINELLI 

ARTHUR TORRENTE SIEBERT 

DÉBORA ZANATA VIACAVA 

ISABELE MARQUES DOS REIS 

LEONARDO DA SILVA SUMI 

MARIANA LITWINOFF ABIB 

MARIANA MENDES BARRETTO 

 

 

 

 

EASYPET 

 

 

 

 

 

 

SANTO ANDRÉ 

2016 



2 
 
 

ANDRÉ TCHILLIAN ZANINELLI 

ARTHUR TORRENTE SIEBERT 

DÉBORA ZANATA VIACAVA 

ISABELE MARQUES DOS REIS 

LEONARDO DA SILVA SUMI 

MARIANA MENDES BARRETTO 

MARIANA LITWINOFF ABIB 

 

 

 

EASYPET  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como exigência para a 

obtenção do grau de Bachrarel em 

Administração, à Escola Superior de 

Administração e Gestão – STRONG 

ESAGS. 

Orientador: Prof. Eduardo Vilas Boas  

 

 

 

 

SANTO ANDRÉ  

2016 



3 
 
 

COMPONENTES DO GRUPO 

 

 

André Tchillian Zaninelli 

 

Arthur Torrente Siebert 

 

Débora Zanata Viacava  

 

Isabele Marques Reis 

 

Leonardo da Silva Sumi 

 

Mariana Litwinoff Abib 

 

Mariana Mendes Barretto 



4 
 
 

ANDRÉ TCHILLIAN ZANINELLI 

ARTHUR TORRENTE SIEBERT 

DÉBORA ZANATA VIACAVA 

ISABELE MARQUES DOS REIS 

LEONARDO DA SILVA SUMI 

MARIANA MENDES BARRETTO 

MARIANA LITWINOFF ABIB 

 

EASYPET 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência para a 

obtenção do grau de Bachrarel em Administração, à Escola Superior de 

Administração e Gestão – STRONG ESAGS. 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

_______________________________ 

Prof. Eduardo Vilas Boas 

STRONG ESAGS – Escola Superior de Administração e Gestão 

 

_______________________________ 

Prof.      

STRONG ESAGS – Escola Superior de Administração e Gestão 

 

_______________________________ 

Prof.      

STRONG ESAGS – Escola Superior de Administração e Gestão 

 

Santo André, 25 de Novembro de 2016 



5 
 
 

DEDICATÓRIA 

 

A todos os professores que nos acompanharam durante a graduação e em especial ao 

Professor Eduardo Vilas Boas, por seus ensinamentos e paciência ao longo das 

orientações deste trabalho. 

 

  



6 
 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos a todos familiares, amigos e colegas que se dispuseram a participar de 

pesquisas, tirar dúvidas, dar ideias, e nos apoiar nos momentos em que tivemos 

dificuldade. 

 

  



7 
 
 

RESUMO 

 

O trabalho tem o intuito de criar um plano de negócios para um empreendimento 

inovador, que visa analisar a viabilidade da ideia, estratégica, operacional, 

mercadológica, do capital humano, financeira e do negócio. A empresa EasyPet irá 

atuar no setor de serviços veterinários. No qual contará com um aplicativo de busca de 

serviços para animais de estimação, podendo ser uma consulta a domicilio, dogwalker, 

adestramento. Sempre ligando o prestador de serviços aos donos de pet. 

A empresa desenvolvida irá atender dois tipos de clientes, os donos de pets e 

profissionais do ramo de pet, envolvendo desde cuidadores até veterinários. Após a 

realização de uma pesquisa de mercado, foi apontado que o Brasil possui um grande 

número de pessoas que possuem animais de estimação, e também que é dos 

mercados que mais crescem o número de veterinários por ano. 

A ideia central é a empresa ser um intermédio entre os donos de pets e veterinários, 

disponibilizando seus serviços de busca por meio de um aplicativo, que irá interligar os 

dois tipos de cliente. 

Após todas as análises da viabilidade do plano de negócios, foi constado que a 

EasyPet terá seu retorno sobre seu investimento no seu segundo ano de existência. 

Sendo assim abertura da empresa é viável em todos os pontos estudados. 

 

Palavras Chave: Aplicativo, Serviços para animais de estimação, Consulta à domicilio, 

Dog walker, Adestramento, Pet, Veterinários. 
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ABSTRACT 

 

This work has the objective to create a business plan for an innovative enterprise, that 

aims to analyze the viability of different parts of the company as strategic, operational, 

marketing, of human resources, financial and business.  

The chosen market sector was that of services for pets. The developed company will 

attend two types of customer: in one side, the owner of pets center and, in the other, the 

professional of pets industry, from pet sitters to veterinary.    

After making a market research, it was possible to see that there may be a considerable 

percentage of customer who will enjoy this kind of service. 

The main idea it to be an intermediary between the pets’ owners and the veterinary, 

providing it’s services through an app, like both types of customer. 

After all of analysis viability of the business plan, the possibility of starting the business 

will be studied. 

 

Key words: App, Services to pets, Home consultation, Dog walker, Dog training, Pet, 

Veterinary. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho acadêmico a seguir consiste em um plano de negócios realizado pelos 

alunos da faculdade Strong ESAGS como exigência para obtenção de certificação em 

graduação no curso de Administração de Empresas.  

Este plano foi baseado nos principais pilares gerenciais aprendidos durante o curso 

como forma de avaliar a viabilidade de uma nova empresa no mercado de Pet Service e 

Tecnologia intitulada “EasyPet” – aplicativo mobile para clientes e profissionais do ramo 

veterinário que reúne inovação, praticidade e comodidade na obtenção de serviços a 

usuários donos de animais de estimação. 

Inicialmente um sumário executivo foi estabelecido a partir da ferramenta de 

planejamento estratégico Canvas, que permitiu uma visão macro sobre a empresa, 

depois foi aplicada uma pesquisa de campo a fim de estabelecer a viabilidade 

estratégica do serviço e assim retornar o nível de interesse de clientes e profissionais, 

delimitação do público-alvo, nível de alcance e pretensão de preço.   

Na sequência foram descritas metodologias, teorias e referências a fim de criar uma 

base para o estudo de viabilidade operacional, análise mercadológica, plano de capital 

humano, viabilidade econômica, análise dos ambientes interno e externo, e a partir 

dessas informações, foram descritos os objetivos empresariais e projeções de mercado 

para os próximos cinco anos para que a empresa possa crescer e se manter estável, 

retornando lucros positivos. 

Por último, o plano de negócios sugerido retornou um resultado satisfatório e possível 

de ser executado, proporcionando assim aos seus autores um maior entendimento 

sobre inovação e empreendedorismo que pode ser aplicado no âmbito real de mercado.   
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1. VIABILIDADE DA IDEIA DO NEGÓCIO 

1.1. Business Model Canvas 

O Canvas é uma ferramenta usada para o planejamento estratégico de uma empresa, 

onde é possível observar os aspectos fundamentais de um modelo de negócios em um 

só lugar, a figura 1 representa o Modelo Canvas da EasyPet. 

Figura 1 - Modelo Canvas 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

a) Proposta de Valor 

A EasyPet oferecerá um aplicativo onde os donos de animais domésticos poderão 

localizar profissionais capacitados próximos de suas residências e que fazem 

atendimento a domicílio. Além disso, oferecerá uma plataforma onde os veterinários e 

demais profissionais do ramo poderão divulgar seus serviços e aumentarão sua carteira 

de clientes.  
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b) Segmento de Clientes 

Donos de animais de estimação que não possuem disponibilidade para levar o pet até 

um veterinário, ou que preferem a facilidade de um atendimento a domicílio. Além dos 

donos de pets, os públicos alvos da EasyPet serão de veterinários e profissionais do 

ramo (adestradores, petcare, dogwalker, entre outros) que querem aumentar sua 

carteira de clientes ou aumentar sua renda mensal. 

c) Canais 

A divulgação do aplicativo para os donos dos pets será feita em redes sociais e links 

patrocinados em sites relacionados ao público que possui animais de estimação em 

casa. Já com os veterinários será divulgado nas redes sociais e em sites relacionados à 

empregos e sites do ramo pet. O aplicativo estará disponível para download na Apple 

Store e Google Play gratuitamente.  

d) Relacionamento com Clientes 

O relacionamento com os veterinários começará pedindo documentos que comprovem 

a veracidade e qualidade dos seus serviços. Além disso, terá um contrato especificando 

as formas de pagamento, a porcentagem do valor que será destinada ao aplicativo, as 

informações da EasyPet e as políticas da empresa. 

O relacionamento com o cliente será feito durante as contratações dos serviços e após. 

Desta forma, o cliente poderá dar sugestões, medir o nível de qualidade do profissional 

contratado e informar se ocorreu algum tipo de problema ou falha durante o serviço. 

e) Fontes de Receitas 

A receita do aplicativo virá pela porcentagem de cada serviço prestado pelos 

profissionais cadastrados, esta que será informada no momento de cadastro dos 

veterinários ao aplicativo, conforme exposto anteriormente. Além disso, terá receita com 

os anúncios relacionados a pets.  

f) Recursos-Chave 

Dentre os recursos necessários, pode-se destacar: 

 Físico: escritório para central administrativa e de atendimento. 

 Financeiro: capital para investimento e desenvolvimento do aplicativo. 
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 Intelectual: empresa terceirizada para o desenvolvimento do aplicativo, a criação 

de uma plataforma online e manutenção dos mesmos. 

 Humano: cinco funcionários responsáveis pelas áreas de atendimento e 

administração.   

g) Atividades-Chave 

O gerenciamento da plataforma online com cadastros de novos veterinários e 

manutenção dos já cadastrados, a análise da qualidade dos serviços dos veterinários 

(tanto os cadastrados como os novos entrantes), gerenciamento de gastos e receitas e 

resolução de problemas serão as atividades principais da empresa. 

h) Parceiros-Chave 

Os parceiros serão os próprios profissionais da área, bem como as lojas e sites farão a 

divulgação dos serviços. Além disso, serão firmadas parcerias com pet shops para 

divulgação dos serviços como a realização de exames, banho e tosa e venda de 

remédios. As lojas de aplicativos como Apple Store e Google Play também serão 

parceiros importantes, bem como a empresa desenvolvedora e mantenedora do 

aplicativo auxiliando a EasyPet sempre que necessário. 

i) Estrutura de Custo 

Os custos da EasyPet serão os da central administrativa com aluguel, água, luz, 

telefone, internet, funcionários e benefícios. Os custos iniciais de implementação do 

aplicativo e divulgação, a mensalidade da terceirização para manter o aplicativo 

disponível e para realizar as manutenções sempre que necessário.  

j) Análise e diagnóstico da viabilidade da ideia do negócio 

O aplicativo possui uma grande viabilidade de execução, visto que, hoje em dia, as 

pessoas não possuem tempo de sobra para levar seu animal ao veterinário, passear, 

tomar banho, tosar e etc. Com o aplicativo, será mais fácil ter esses serviços em 

diversos períodos, e apenas com um clique sem precisar despender de muito tempo em 

pet shops, clínicas e demais locais que precisem para atender as necessidades de seus 

animais.  

1.2. Sumário Executivo 
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A EasyPet se localizará na região do grande ABC em São Paulo. Será uma 

intermediadora de negócios entre prestadores de serviços e usuários por meio de um 

aplicativo de busca de serviços para pets, que incluem consultas a domicilio, dogwalker 

entre outros. Além disso, a empresa contará com atendimentos de emergência, 

simplificando a vida dos proprietários dos pets, haja visto que apenas com um clique é 

possível solicitar o serviço. O aplicativo estará disponível para download gratuito pelas 

plataformas Android e iOS. 

Como toda empresa que almeja crescer, a EasyPet possui alguns valores que 

auxiliarão nesse objetivo, são eles: transparência, qualidade e comprometimento. 

Sendo a visão proporcionar facilidade na busca de serviços veterinários para os 

proprietários de animais de estimação. 

EasyPet será uma empresa limitada, onde cada sócio tem sua responsabilidade, e é 

restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do capital social. Com o enquadramento simples nacional e um capital 

estimado de R$150.000,00 este dinheiro virá através de capital próprio.  

Esse capital inicial estimado será investido igualmente pelos 7 sócios que a empresa 

terá. Devido a esse investimento igualitário, todos os sócios terão participação nos 

lucros de 5% cada, totalizando 35% dos lucros, o restante será investido para a 

empresa. 

Após feito o estudo de viabilidade financeira, foi constado que o Payback da empresa 

será de 1 ano e 7 meses. 

Todos os serviços disponíveis terão preços tabelados definidos pela empresa, e os 

profissionais terão que pagar uma taxa de 20% sobre cada serviço. Essa taxa será o 

valor do faturamento da EasyPet. 
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2. VIABILIDADE ESTRATÉGICA 

2.1. Análise do Ambiente Externo 

2.1.1. Estudo dos Clientes 

2.1.1.1. Características Demográficas dos Clientes 

Os potenciais clientes do aplicativo EasyPet serão divididos em dois grupos, sendo o 

primeiro composto por usuários donos de animais de estimação, de diferente faixa 

etária, gênero, escolaridade e estado civil, que puderam ser identificados pela pesquisa 

de mercado. O segundo potencial cliente serão veterinários e cuidadores que gostariam 

de divulgar seus serviços através do aplicativo. 

A pesquisa de mercado realizada para o segundo grupo de possíveis clientes, foi 

respondida por 44 profissionais do ramo pet, dentre eles veterinários, petsitters e 

adestradores. O gênero deste público é de 65% feminino - como pode ser observado no 

Gráfico 1 - mas a aplicabilidade do serviço não é restrita a nenhum sexo. 

Gráfico 1 - Gênero dos profissionais 

 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo 

A faixa etária na pesquisa indicou que 27% dos entrevistados é um público de jovens 

adultos, com idade entre 19 a 25 anos e 22% de 26 a 30 anos, como pode ser 

observado no gráfico 2. Isso mostra que grande parte desses profissionais está na faixa 

etária de utilização de tecnologias como aplicativos para smartphones. 

 

 

65% 

35% Femino

Masculino

Outros
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Gráfico 2 - Faixa etária dos profissionais 

 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo  

A formação destes profissionais que prestarão serviços de consultas médicas deve ser 

de nível superior completo em Medicina Veterinária, com registro no CRMV (Conselho 

Regional de Medicina Veterinária) comprovado e ativo, como parte da conduta de 

qualidade adotada pela empresa. 

Salvo os requisitos acima, qualquer profissional acima de 18 anos poderá se candidatar 

via aplicativo para outros tipos de atividades como petsitter, dogwalker, ressaltando que 

haverá avaliações para que os clientes confiem em seus serviços.  

2.1.1.2. Interesses e Comportamentos dos Clientes 

O primeiro grupo de clientes, representados pelos donos de pets, teria como objetivo 

receber profissionais capacitado em sua residência para atender seu animal de 

estimação através de um aplicativo para celular que mostrasse os profissionais 

disponíveis mais perto do cliente. 

A fim de mensurar qual a primeira parcela de clientes que o EasyPet atenderá, foi 

realizada uma pesquisa de campo e identificado os hábitos de consumo relativos ao 

uso de aplicativos e sobre seus animais de estimação. 

Com os resultados apurados, foi concluído que 95% dos potenciais clientes já fazem 

uso de aplicativos diversos em seus telefones celulares e assim se familiarizam com a 

dinâmica da tecnologia, exposto no gráfico 3. 

 

 

27% 

22% 20% 

13% 

18% Menos de 18 anos

De 19 a 25 anos

De 26 a 30 anos

De 31 a 35 anos

De 36 a 40 anos

Mais de 40 anos
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Gráfico 3 - Uso de aplicativos para celular 

 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo 

Dos respondentes, 65% já realizam pagamento de serviços em aplicativos via cartão de 

crédito, conforme observado no Gráfico 4. Com isso, a forma de pagamento pelo 

serviço prestado não será um impeditivo para utilização do aplicativo. 

Gráfico 4 - Pagamento por cartão de crédito em aplicativos 

 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo 

Observando o Gráfico 5, 34% confiam totalmente em serviços por aplicativo, porém, a 

maior parte dos entrevistados não confiam totalmente, o que demonstra a necessidade 

de transmitir artifícios seguros para que os clientes confiem nos serviços prestados.  

 

 

 

 

95% 

5% 

Sim

Não

65% 

24% 

11% 

Sim

Não

Não tenho cartão de
crédito



24 
 
 

Gráfico 5 - Confiança em serviços via aplicativo 

 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo  

Sobre a posse de animais de estimação, 74% dos entrevistados possuem algum 

animal, apresentado no gráfico 6.  

Gráfico 6 - Posse de animais de estimação 

 

Fonte: Resultado pesquisa de campo 

O gráfico 7 mostra que 50 pessoas possuem um animal por residência, a maioria dos 

entrevistados. 
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Gráfico 7 - Quantidade de animais de estimação por residência 

 

Fonte: Resultado pesquisa de campo 

Ainda sobre a maioria, mais de 80 entrevistados informam que possuem cachorros, e o 

segundo animal mais popular nas residências são os gatos, sendo estes os animais de 

maior consenso de atendimento dos profissionais pet. 

Gráfico 8 - Tipo de animais de estimação por residência 

 

Fonte: Resultado pesquisa de campo 

A regularidade observada pelos entrevistados sobre apenas procurar um veterinário 

para seu animal de estimação quando necessário demonstra um interesse pelo 

aplicativo, que tem como vantagem oferecer um serviço espontâneo e esporádico, de 

acordo com a demanda, conforme gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Frequência de uso do veterinário 

 

Fonte: Resultado pesquisa de campo  

A frequência de utilização de veterinários evidenciada pela pesquisa de campo, 

mostrou que a utilização de serviços médicos é realizada apenas em casos 

emergenciais. 

Quando questionados sobre o interesse em um aplicativo capaz de oferecer serviços 

especializados para pets, 86% se mostrou interessado, sendo grande a aderência de 

possíveis clientes, como representado no gráfico 10. 

Gráfico 10 - Interesse no serviço oferecido pelo aplicativo 

 

Fonte: Resultado pesquisa de campo  

Além dos usuários interessados nos serviços, outro público alvo da empresa serão os 

veterinários e demais profissionais da área pet que desejam divulgar seus serviços por 

meio do aplicativo. Foi feita uma segunda pesquisa de mercado focada nestes 

profissionais onde foi identificado seus hábitos. 
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A forma de captação principal destes profissionais é através da indicação, demonstrado 

no gráfico 11. Mostrando que para a efetividade do aplicativo, é necessário um meio de 

classificação de serviços, fazendo com o que outros usuários satisfeitos com o serviço, 

possam indicar por meio de nota e descrições, os profissionais bem capacitados. 

Gráfico 11 - Forma de captação de novos clientes 

  

Fonte: Resultado pesquisa de campo 

Assim como a grande maioria dos usuários possuem animais domésticos, os 

profissionais do ramo também realizam atendimento em sua maioria para animais, 

como cães e gatos, como no gráfico 12.  

Gráfico 12 - Tipos de Pet atendido pelos profissionais 

 

Fonte: Resultado pesquisa de campo  
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A partir das pesquisas de mercado realizadas com pessoas que possuem pets e 

profissionais do ramo é possível concluir que existem clientes compatíveis com o tipo 

de pets existentes no mercado. 

Essa também retornou um número positivo sobre o interesse destes profissionais em 

divulgar seus serviços através de um aplicativo mobile, gráfico 13, em sua maioria, em 

60% dos entrevistados.  

Gráfico 13 - Interesse em divulgar o serviço através do aplicativo 

 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo  

2.1.1.2.1. Analise de Schein 

A fim de descrever sobre os artefatos utilizados pela EasyPet, foi utilizada a 

metodologia de Schein (2009):  

Vestuário: Uniforme para os funcionários, camiseta polo com o logotipo da empresa. 

Símbolo: dividido em quatro quadrantes coloridos com imagens dos principais animais 

que as pessoas têm em suas residências.  

Logotipo: O nome “Easy” remete a ideia de facilidade e agilidade, sendo essas as 

vantagens competitivas do serviço prestado pelo aplicativo e a palavra “Pet” ao animal 

de estimação. 

Espaço físico: Haverá um escritório corporativo como sede da gestão dos atendimentos 

e processos administrativos. O principal contato será através do website, telefone e do 

próprio aplicativo. 

Linguagem: Uma linguagem direcionada ao público jovem, com pouca formalidade.  
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Os padrões comportamentais:  

Valores: Inovação, Respeito, Qualidade e Comprometimento. 

Normas: Os clientes da EasyPet, tanto os finais, quanto os profissionais que se 

comprometerem com o uso dos serviços, serão a prioridade da empresa e suas 

necessidades deverão ser ouvidas e tratadas. 

Todos os dados computados dentro do aplicativo, como o nome dos clientes, endereço, 

telefone e dados bancários são proibidos de serem divulgados pelos funcionários. 

O uso não autorizado de textos ou imagens, incluindo o uso parcial, será legalmente 

considerado como uma violação dos direitos autorais e outros direitos de propriedade.  

A EasyPet fará os esforços necessários para manter o aplicativo disponível e operante. 

No entanto, a aplicação é fornecida utilizando-se redes móveis que não são controladas 

pela companhia. Por essa razão, não será responsável pela indisponibilidade do 

aplicativo ou qualquer dificuldade ou incapacidade de fazer o download, ou acessar 

conteúdo ou qualquer outra falha no sistema de comunicação, que pode resultar na 

aplicação estar indisponível.  

Os pressupostos básicos que guiam os valores, serão oferecer o melhor atendimento 

de qualidade aos animais de estimação por meio da tecnologia vigente, para que o 

cliente tenha uma maior comodidade em encontrar bons serviços e que os profissionais 

do ramo possam oferecer os mesmos. 

2.1.1.3. Motivos para Consumir 

Segundo as cinco etapas expostas na figura 2, sobre o processo de decisão de compra 

de Kotler e Keller (2012), a empresa se posiciona da seguinte maneira: 
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Reconhecimento 
do Problema 

Busca de 
Informações 

Avaliação de 
Alternativas 

Decisão de 
Compras 

Comporrtamento 
pós-compra 

Figura 2 - Etapas do Processo de Compra 

Fonte: Kotler e Keller (2012) 

Reconhecimento do problema: O primeiro problema despertado no cliente é seu animal 

de estimação precisar de algum cuidado médico devido a alguma alteração de 

comportamento. Um segundo problema seria não ter facilidade em deslocar o animal 

até o veterinário, seja pelo horário de atendimento, distância ou impossibilidade de 

locomoção.   

Busca de informações: A busca de informação dos clientes é do tipo “busca ativa de 

informações” onde ouvem opiniões dos amigos, especialistas e formadores de opinião.  

As fontes de buscas são:  

 Fontes pessoais – família, amigos, vizinhos e conhecidos que tiveram 

experiências com a EasyPet ou que já usufruíram dos serviços oferecidos. 

 Fontes públicas– website da companhia, sites de busca e blogs de cuidados com 

animais, revistas especializadas, colunas de pets em jornais e propagandas em 

rádio. 

As informações também partiriam da opinião de entusiastas e profissionais que utilizam 

o aplicativo. 

Avaliação de alternativas: os potenciais clientes farão a avaliação através das opções 

de preço, facilidade na contratação, meio de pagamento, proximidade dos veterinários, 

rapidez na decisão de compra pelo aplicativo e farão comparações com os 

concorrentes nos aspectos de opções de locomoção até o local, disponibilidade para 

solução de problemas, qualidade no atendimento, serviço de pós-venda, entre outros. 
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Decisão de compra: devido a quantidade de concorrentes no segmento de veterinária, 

os potenciais clientes deverão escolher aquele que melhor se enquadra nas 

expectativas de realização de uma consulta, e segundo os autores Kotler e Keller 

(2012), a decisão seria através da heurística lexicográfica, ou seja, o consumidor 

escolher a melhor opção com base no atributo percebido como mais importante, seja 

preço, comodidade, diversidade no serviço, segurança ou qualidade. 

Comportamento pós-compra: o comportamento do cliente pós-compra será medido no 

próprio aplicativo depois da visita do profissional, através de pesquisas de satisfação 

enviadas aos consumidores, identificando assim críticas e melhorias.  

A proposta de valor também é um dos fundamentos para que o cliente opte em fazer 

uso do aplicativo e assim determinante para o fracasso ou o sucesso da entrega do 

produto. A partir da ótica de Treacy e Wiersema (ASSEN; BERG; PIETERSMA, 2010) a 

EasyPet fornecerá aos seus clientes “liderança de produto”, oferecendo uma idéia única 

de mercado o melhor aplicativo com tecnologia de última geração para serviços à 

animais domésticos através da dinâmica do GPS no celular, com base de troca de 

dados entre profissionais que querem divulgar serviços e potenciais clientes dispostos a 

contratá-los. 

A “liderança de produto” também está relacionada a nova experiência proposta pela 

companhia em um mercado em que não há concorrentes diretos. O design, a 

praticidade e o desenvolvimento de novas funcionalidades que acompanhem as 

tendências do dia a dia, deverão ser constantes para manter a proposta de valor. 

2.1.1.4. Previsão e Mensuração da Demanda 

Inicialmente a demanda será calculada com base no investimento de marketing. Foi 

estabelecido um budget anual para marketing de divulgação no Google e no Facebook, 

no primeiro ano de atuação a EasyPet fará um investimento de R$39.000,00 e, no 

segundo ano em diante, o investimento será de R$36.000,00. A partir deste, o público 

atingido fica estimado em 417.857, levando em consideração os views e cliques em 

cada um dos canais.  

Tomando como base este público atingido, de acordo com a pesquisa de mercado 

efetuada pela empresa, estima-se que 77,9% das pessoas entrevistadas possuem 
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animais de estimação, reduzindo a demanda para 325.510. Ainda com base na 

pesquisa de mercado, 86,3% dos entrevistados disseram possuir interesse neste 

aplicativo, passando o possível público alvo para 280.915. 

Segundo estimativas, apenas 5% das pessoas atingidas por anúncios de novos 

aplicativos realmente fazem o download, ficando então com 14.045 pessoas.  

O cálculo da demanda, demonstrado na figura 3, contempla que 20% das pessoas que 

efetuaram o download desistem de aplicativos. Utilizando este dado para o cálculo da 

demanda, tem-se 11.237 novos clientes para o primeiro ano de exercício.  

Além disso, uma vez que o cliente possui o aplicativo, o mesmo pode reutiliza-lo ao 

longo do tempo, ficando na base de dados de possíveis clientes. Estimando um índice 

de frequência de reutilização de 60% da base total de clientes. Podendo calcular assim 

uma base de dados de 26.622 pessoas que utilizam frequentemente o aplicativo, 

totalizando 37.859 de possíveis clientes no primeiro ano.  

Figura 3 - Funil de Mensuração de Demanda 

.  

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A demanda para os próximos anos foi calculada com base nas mesmas premissas do 

cálculo acima, divergindo apenas no montante investido mensalmente para divulgação 

em cada um dos canais, sendo 8.297 de novos clientes anualmente. 

2.1.1.5. Análise da Pesquisa de Campo 

A pesquisa feita com os potenciais clientes indicou que existe um interesse em utilizar o 

aplicativo, tanto para uso com animais de estimação quanto para divulgação de 

atendimentos veterinários.  

Os hábitos de consumo também foram estudados e observados que a maior parcela 

dos entrevistados utiliza aplicativos para celular e também realiza pagamentos através 

do cartão de crédito em apps. Porém, há uma resistência por parte dos usuários em 

confiar em serviços prestados por aplicativos, eles confiam, mas não totalmente, o que 

pode interferir na preferência dos usuários a utilizar o EasyPet ao invés de comparecer 

em clínicas veterinárias ou entrar em contato direto com um profissional de sua 

confiança. 

Os clientes que possuem animais de estimação apresentaram um hábito em utilizar 

serviços veterinários somente quando necessário, o que indica um indício a utilização 

do aplicativo, pois este disponibiliza um profissional do ramo de acordo com oferta e 

demanda do tipo espontânea e esporádica.  

2.1.2. Cinco Forças Competitivas de Porter 

2.1.2.1. Estudo dos Concorrentes 

De acordo com análise de mercado feita, não existe nenhum empresa capaz de prestar 

o mesmo serviço da EasyPet, fornecendo bons profissionais para atendimento à 

domicilio, sendo toda a comunicação feita através de um aplicativo. 

Desta forma, pode-se dizer que a EasyPet não possui concorrentes diretos. 

2.1.2.2. Estudo dos Fornecedores 

O custo de desenvolvimento do aplicativo EasyPet será realizado pela empresa QX31. 

O investimento será de R$ 50.000,00 conforme evidenciado no anexo A e haverá um 

                                                           
1
 http://www.qx3.com.br/#/ 
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custo de manutenção mensal no valor de R$ 1.500,00. Este fornecedor possui grandes 

empresas como Globo, Votorantim, TIM, Itaú em sua carteira de clientes. Este fato 

aumenta seu poder de barganha e dificulta a negociação dos preços. Porém, após 

realizar uma pesquisa no mercado de desenvolvedores de aplicativos, chegou-se à 

conclusão que a QX3 é o melhor parceiro para sucesso da EasyPet. 

Para o setor administrativo, será alugado uma sala em um conjunto comercial 

localizado no centro de Santo André com aproximadamente 55m² cujo aluguel será no 

valor de R$ 1.500,00, o condomínio R$ 650,00 e o seguro do aluguel de R$ 5.000,00 ao 

ano. Nesse espaço possuirão duas salas sendo uma de reunião e outra para os 

funcionários do setor administrativo.   

A promoção da EasyPet terá como principal parceiro o Facebook. Para isso, o custo do 

anúncio funciona da seguinte forma: será pago mensalmente o valor de R$ 1.500,00 

que incluirá aproximadamente 7.140 acessos ao link que será disponibilizado. Caso a 

quantidade de acessos ultrapasse o que foi pré-estabelecido, será pago a diferença 

com o custo de aproximadamente R$ 0,21 por clique.  O Facebook é atualmente a rede 

social mais acessada no mundo, por isso, é o principal meio de muitas empresas de 

divulgarem seus trabalhos. Por conta disso, seus preços dificilmente podem ser 

negociados o que o torna um fornecedor com alto poder de barganha. 

Para a realização do pagamento dos serviços contratados pelo aplicativo, a EasyPet 

utilizará o serviço da Moip2. Esta é uma empresa que realiza a integração do 

pagamento por diversas bandeiras de cartão de crédito, boleto bancário ou depósito. 

Esses serviços possuem uma taxa que varia de 3,49 a 5,49% mais R$ 0,69 por 

transação aprovada que varia de acordo com o meio de pagamento. Existem diversas 

empresas que realizam esse tipo de serviço, porém esta é a que possui umas das 

menores taxas e alta qualidade. Muitos aplicativos de sucesso a utilizam. O que o torna 

um fornecedor com alto poder de negociação. 

2.1.2.3. Estudo de Barganha dos Consumidores 

                                                           
2
 https://moip.com.br/ 
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Nos últimos anos, o mercado pet começou a focar em uma classe mais alta. Segundo a 

Paulo Ancona3, presidente da empresa Vecchi Ancona:  

[...] o mercado pet de luxo cresce bastante. O perfil preponderante de 
quem tem um cachorro é de mulheres de 25 a 40 anos. O mesmo luxo e 
cuidado com a comida que elas adotam para si, estendem para o 
cachorro. [...].  

Além disso, as pessoas hoje possuem uma visão diferenciada dos seus animais de 

estimação, os tratam como filhos, e se precisam de algum cuidado não medem esforços 

para atendê-los.  

Uma dificuldade que pode ser encontrada é a negociação do percentual cobrado pelo 

aplicativo para os profissionais que oferecerão seus serviços. Segundo a pesquisa de 

mercado realizada, aproximadamente 67% dos entrevistados optaram pelo menor valor 

a ser pago ao aplicativo para divulgar seus serviços – gráfico 14. Contudo, conforme o 

aplicativo gere resultados positivos, a empresa tem maior poder de barganha com os 

profissionais e estes passam a ficar mais flexíveis com relação a cobrança, podendo 

aumentar a porcentagem cobrada. Nesse caso, poderão influenciar diretamente na 

determinação dos preços dos serviços oferecidos. 

Alguns produtos substitutos como clinicas veterinárias e prestadores de serviços 

autônomos dão força aos argumentos de negociação dos clientes o que podem torná-

los difíceis de convencer que o produto que a EasyPet oferece é mais prático do que 

estão acostumados a utilizar.   

Com relaçao aos preços, os consumidores não possuem poder de barganha, visto que 

os preços são fechados e serão compatíveis com a média praticada pelo mercado. 

Gráfico 14 - Porcentagem de pagamento por serviço prestado 

                                                           
3
 Entrevistado pelo Estadão em 17 de abril de 2016 sobre Mercado Pet 
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Fonte: Pesquisa de mercado 

2.1.2.4. Estudo de Novos Entrantes 

Por todos os dados citados anteriormente, observa-se que o mercado veterinário possui 

um grande potencial para crescimento e inovação. A postura do proprietário de um 

animal de estimação está mudando cada dia mais, para melhor, ou seja, há mais 

atenção para seus pets e buscam profissionais especializados para tratarem da saúde 

dos mesmos. Além disso, pelo fato de a população de bichos de estimação estar em 

crescimento, novos serviços inovadores são criados para atendê-los. Sendo assim um 

mercado muito atrativo para os empreendedores. 

O foco do aplicativo EasyPet é trazer a tecnologia de uma maneira inovadora para 

aproximar clientes aos profissionais do ramo. Apesar de o investimento inicial para um 

modelo de negócio como o da EasyPet ser relativamente baixo, as barreiras para novos 

entrantes estão relacionadas ao desenvolvimento tecnológico do aplicativo, à 

divulgação dos serviços e à criação e manutenção da base de dados de clientes e 

profissionais.  

2.1.2.5. Estudos dos Substitutos 

Os substitutos da EasyPet são basicamente todas as clínicas veterinárias da região de 

onde se encontram os potenciais clientes, adestradores, creches e hotéis para animais, 

passeadores e petsitter. O preço praticado pelos concorrentes gira em torno de 

R$100,00 e R$200,00 por consulta; R$85,00 a R$90,00 reais por aula de adestramento; 

de R$45,00 a R$60,00 por noite com petsitter. 
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Os substitutos estão dispostos em diversas regiões do estado de São Paulo, com 

endereço fixo e horário de atendimento sendo das 9h às 18h ou 24 horas para clínicas, 

das 7h00 às 19h para creche, e horário agendado para adestradores, dog walkers e 

petsitter. Todos esses atendimentos devem ser realizados pessoalmente, não havendo 

tele atendimento ou prestação à distância. 

O pagamento dos serviços pode ser realizado em dinheiro, cartão de débito e crédito, 

sendo que em alguns casos são aceitos o parcelamento dos serviços, e até mesmo 

cheques, sendo esta a opção mais difícil de ser efetuada. Não é comum neste mercado 

a prática de descontos. 

O mercado pet é caracterizado pela configuração de mercado segundo Mankiw (2009) 

como um mercado competitivo, pois há poucas barreiras à entrada, como as 

certificações necessárias para exercer a função, sendo a mais complexa destas 

certificações o diploma em Medicina Veterinária. Não há barreiras à saída destes 

profissionais no mercado, podendo deixar o ramo a qualquer momento. 
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2.2. Delimitação da Estratégia Organizacional 

2.2.1. Vantagem Competitiva 

A vantagem competitiva da EasyPet está concentrada na inovação, praticidade e 

conforto encontrados no atendimento e na facilidade de localização de profissionais 

capacitados para atender seu animal de estimação sem precisar de deslocamento. 

O acionamento do profissional necessário é realizado através do aplicativo, mostrado 

através de geolocalização quais profissionais estão mais próximos ao cliente de forma 

atender a demanda rapidamente. Após o acionamento do profissional, ele se deslocará 

até o cliente para realizar o atendimento. Desta forma, os bichinhos não se estressam 

com o deslocamento e a espera em local desconhecido e seus donos ganham na 

praticidade de receber um profissional em sua residência.  

No mercado atual, não existe nenhum aplicativo que localize profissionais do ramo pet 

para atendimento à domicilio. Desta forma, a EasyPet vem para atender clientes que 

preferem este tipo de atendimento ou, por alguma limitação, não podem sair de casa. 

De acordo com Michael Porter (2004), a Cadeia de Valor da EasyPet é composta por 

atividades de apoio e atividades primárias. Como atividades de apoio, a EasyPet 

possui:  

 Arranjo Físico: escritório onde será a sede da empresa, este será o local de 

trabalho dos funcionário para gestão do funcionamento do aplicativo e para 

recebimento de parceiros e clientes, sempre que necessário. 

 Recrutamento e Seleção: atividade responsável pela captação dos profissionais 

que irão atuar no atendimento direto aos clientes e captção dos funcionários 

internos responsáveis pelo gerenciamento das atividades 

 Financeiro: área responsável pela gestão dos recursos da empresa, seja para 

compras de materiais ou para pagamento de funcionários diretos e indiretos, 

benefícios, impostos e manutenção da empresa. 

 Jurídico: composta por um advogado externo que possa defender os interesses 

da firma sempre que necessário. 
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Como atividades primárias, a EasyPet possui: 

 Tecnologia para Aplicativo: Para desenvolvimento do aplicativo, produto principal 

da EasyPet, uma empresa especializada ficou como responsavel. Será feito todo 

o desenvolvimento para que os clientes consigam acessar de todos os lugares e 

que possa ser baixado das pricnipais plataformas de celulares.  

 Médicos Veterinários, Adestradores e Cuidadores: são os profissionais que irão 

atender o cliente em sua residencia. Não serão funcionários da EasyPet, e sim 

prestarão o serviço fornecido pelo aplicativo. 

 Marketing: área responsável pela divulgação, captção e fidelização de clientes. 

Fará toda a comunicação da EasyPet com seus clientes e profissionais. 

 Serviços: será o serviço final prestado ao clientes, seja ele uma consulta, 

medicação, serviço de petcare ou adestramento. Será o benefício o valor final 

entregue ao cliente. 

 Operações: área responsavel pelo gerenciamento de problemas com relação ao 

aplicativo ou com relação aos serviços prestados. Garantirá o atendimento de 

forma a resolver todos os tipos de dúvidas ou problemas encontrados. 

Figura 4 - Cadeia de Valor de Porter (1989;2004) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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O Mercado Pet brasileiro está constantemente em crescimento. Atualmente, o mesmo 

está na 3º posição no ranking mundial de maior faturamento e possui a 4ª maior 

população animal do mundo, de acordo com o IBGE4. 

Além disso, é um setor que teve o faturamento de R$ 18 bilhões em 2015, crescendo 

7,6% com relação ao ano anterior (dados extraídos da ABINPET5 - Associação 

brasileira da indústria de Produtos para Animais de Estimação). 

2.2.2. Mapa Estratégico – Balance Scorecard 

A criação do mapa estratégico utiliza a teoria de Kaplan e Norton (2004) e possui as 

seguintes perspectivas: 

 Financeira: 

o Relevância no Mercado: a empresa nasce com o objetivo de possuir 

grande representatividade no mercado, oferecendo serviços 

especializados e de qualidade com um atendimento diferenciado. 

o Competitividade nos Negócios: ser competitivo em questões de preço e 

tipo de serviço prestado, conquistando grande parcela de mercado, seja 

com clientes adeptos à tecnologia ou com clientes migrados das formas 

tradicionais de atendimento para o atendimento exclusivo da EasyPet. 

 Clientes: 

o Serviços Diferenciados: oferecer aos clientes serviços diferentes dos da 

concorrência através do atendimento de qualidade, conhecimento e 

confiabilidade do profissional. Todos os prestadores de serviços da 

EasyPet são capacitados para atender qualquer tipo de cliente, a qualquer 

horário, tudo no local em que melhor for para o cliente, seja na residência 

ou em outro local solicitado. De forma a medir este ponto, a EasyPet terá 

um indicador de desempenho para mensurar a satisfação do cliente com o 

aplicativo e com os profissionais que atenderão seus pets. 

o Agilidade: através dos serviços de geolocalização, oferecer atendimento 

de qualidade e de uma forma rápida com o profissional mais próximo dos 

                                                           
4
 http://www.abep.org/blog/tendencias-de-mercado/ibge-revela-que-o-pais-tem-mais-cachorros-de-

estimacao-do-que-criancas 
5
 http://abinpet.org.br/site/mercado/ 
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clientes. Para mensurar a agilidade no tratamento de cliente e na 

resolução de problemas, haverá um indicador para medir a velocidade 

com que questionamentos e solicitações feitas pelos clientes são 

respondidas. 

 Interna: 

o Inovar em Processos de Negócios: unir em uma única plataforma 

profissionais de diversas especialidades com fácil localização, rápido 

atendimento, confiabilidade e fácil manuseio da ferramenta. Além da 

inovação no processo, a intenção é oferecer um aplicativo que não 

apresente erros ou “bugs” de funcionamento. 

o Marketing: garantir que a divulgação da ferramenta seja feita em grande 

escala de forma a atingir os profissionais para se cadastrarem no 

aplicativo e o consumidor final. De acordo com as ações de marketing 

realizadas, haverá um indicador para mensurar o retorno na quantidade 

de profissionais inscritos no aplicativo. 

 Aprendizado e Inovação: 

o Equipes de alto desempenho: possuir funcionários capacitados e 

especializados para o atendimento dos clientes e profissionais experientes 

para a área organizacional e estratégica. A qualidade dos serviços 

prestados será mensurada através de avaliaçãoes dos clientes. 

o Consolidar e disseminar a cultura organizacional: garantir que todos os 

funcionários, possuam o conhecimento e pratiquem a cultura 

organizacional da EasyPet. 

2.2.3. Análise e Diagnóstico da Viabilidade Estratégica 

O mercado em que está inserida a EasyPet, mercado Pet, está em constante 

crescimento, superando até mesmo a crise financeira do Brasil nos anos de 2015 e 

2016 e apresentando crescimento real de 7,8%, de acordo com o G1 Notícias (TAIT, 

2016). Mesmo sendo um mercado com poucas barreiras à entrada ou saída, é um 

mercado muito amplo que contempla diversos tipos de produtos e serviços. Analisando 

todos os possíveis concorrentes, não foi identificado nenhuma empresa como a 

EasyPet, com grande plataforma de profissionais e com atendimento a domicilio. 
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De forma a complementar a análise estratégica, de acordo com pesquisa de mercado 

realizada, 86,3% dos entrevistados como possíveis clientes usariam o aplicativo para 

buscar profissionais para atendimento do seu Pet e 60% dos entrevistados como 

possíveis profissionais especializados divulgariam seus serviços no aplicativo. 

Com todas essas analises, a EasyPet é uma empresa estrategicamente viável. 
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3. VIABILIDADE OPERACIONAL 

3.1. Plano Operacional 

3.1.1. Fluxograma dos Processos Operacionais  

O processo operacional mais importante na empresa é o atendimento ao cliente, pois a 

valorização e um bom atendimento ajudam a manter os clientes. Na figura 5 está 

apresentado como irá funcionar o processo quando algum cliente tiver algum problema 

ou dúvida e precisar entrar em contato com a EasyPet para resolvê-lo. 

Figura 5 - Fluxograma de Atendimento ao Cliente 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

3.1.2. Layout e Arranjo Físico 

Não haverá uma loja ou espaço físico para atendimento dos clientes, todo contato será 

virtual ou via telefone dos profissionais com os clientes. Porém será necessário um 

escritório para acomodar os funcionários, a sede será em um prédio comercial 

localizado na região do ABC, em Santo André com aproximadamente 55m².  
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A previsão será de em torno cinco funcionários que farão desde o suporte de 

atendimento aos possíveis problemas gerados até o controle das finanças da empresa.  

Pesquisado em empresas imobiliárias e de construção, o layout apresentado na figura 5 

encontrado fica bem adequado à necessidade da empresa, com uma sala exclusiva 

para reuniões de todos e os postos de trabalho próximos para uma comunicação rápida 

que ajuda a resolução de problemas.  

Figura 6 - Modelo de Layout do Escritório 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

3.1.3. Capacidade da Prestação de Serviço 

Pelo serviço ser oferecido via aplicativo disponível em lojas online diversas pessoas de 

quaisquer localidades podem acessar. Não há uma limitação da capacidade da 

prestação de serviços visto que a interação principal será entre o cliente final e o 

fornecedor de serviços.  

De acordo com os cálculos feitos para previsão da demanda, estima-se que 

aproximadamente 14.045 pessoas farão o download do aplicativo a partir do 
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investimento de marketing feito de R$39.000,00 no primeiro ano de vida da empresa. 

Com a manutenção dos investimentos, de cerca de R$36.0000,00 a partir do segundo 

ano é estimado que sejam conquistados quase 8.300 novos clientes por ano. 

3.1.4. Plano Logístico e de Estocagem 

A distribuição do serviço via aplicativo será por meio das principais lojas virtuais, a Play 

Store (para aparelhos Android) e a Apple Store (para aparelhos iOS), que juntos 

somam aproximadamente 94,8% dos aparelhos do Brasil, de acordo com o estudo da 

Kantar (2015). Com esse alto número é possível atingir um grande público pois de 

acordo com a pesquisa de mercado feita, cerca de 86% das pessoas que possuem 

algum animal de estimação têm interesse em usufruir de um aplicativo que localize 

facilmente os serviços que o pet precisa e 60% dos profissionais entrevistados possuem 

interesse em divulgar seus serviços em um aplicativo como o oferecido 

O aplicativo estará disponível para download gratuito em ambas lojas e haverá 

divulgação do serviço em pet shops e consultórios veterinários a fim de mostrar ao 

público alvo a existência do serviço e o uso por esse tipo de indicação poderá gerar em 

bônus ou descontos para o cliente.  

Por tratar-se de uma empresa somente de serviços não haverá estocagem de 

materiais, todo material usado pelos profissionais será de inteira responsabilidade dos 

mesmos. 

3.1.5. Indicadores Chave de Performance (KPIs) 

Os KPIs tem como objetivo mensurar o desempenho dos principais processos da 

empresa, colaborando para o alcance de seus objetivos.  

Por meio dos KPIs os funcionários conseguem conhecer e se tornarem ainda mais 

envolvidos nos processos demonstrando o quanto seus esforços complementam o 

sucesso da organização.  

Em questão da EasyPet os principais indicadores serão a partir dos processos de 

atendimento, satisfação do usuário, controle e resolução rápida dos problemas. Cada 

indicador tem um determinado período para ser calculado e os resultados devem ser 
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reportados ao gestor e apresentados aos demais funcionários para que caso esteja em 

declínio do desejado sejam tomados planos de ações a fim de solucionar. 

Tabela 1 - Indicadores KPI 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

3.1.6. Política e Controle de Qualidade  

O controle de qualidade será feito pelos próprios usuários onde clientes e profissionais 

avaliarão uns aos outros após o término do serviço prestado pelo aplicativo.  

De início haverá algumas perguntas sobre o serviço prestado e os clientes terão que 

dar uma nota de zero a dez em questão de pontualidade, cordialidade, nível de 

conhecimento do profissional, nível de resolução do problema e a satisfação do preço 

em relação ao serviço, pesquisa completa no apêndice A. As perguntas serão 

obrigatórias todas as vezes que o cliente contratar o serviço, independentemente de ser 

o primeiro atendimento ou recorrente. 

A avaliação terá como base um processo criado pela Universidade de Havard, o Net 

Promoter Score, mais conhecido como NPS. Adotado por diversas empresas do mundo 

por sua simplicidade, flexibilidade e confiabilidade, esse método tem o objetivo de 
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mensurar o grau de satisfação e fidelidade do cliente com a empresa. O processo 

consiste em duas perguntas básicas, que estarão ao final da pesquisa, que questionam 

em uma escala de zero a dez o quanto o cliente recomendaria o serviço a amigos e 

familiares e a outra é a justificativa da nota. A ideia é que se o cliente recomenda a 

empresa provavelmente teve uma experiência positiva e se não recomendar a 

experiência não foi tão agradável.  

Com base nas notas de 0 a 10 os clientes serão classificados de três formas: 

Promotores, Neutros e Detratores, conforme ilustrado na figura 7:  

Figura 7 - Classificação das Notas – NPS 

 

Fonte: www.satisfacaodeclientes.com.br 

O ponto crucial é cuidar para que o número de clientes detratores esteja sempre em 

baixa para manter uma base de clientes satisfeitos e o modelo de negócio sustentável. 

De acordo com respostas dadas é possível calcular a satisfação e a “probabilidade de 

recomendar” que é feito: 

Net Promoter Score = % CLIENTES PROMOTORES – % CLIENTES DETRATORES = 

%NPS.  



48 
 
 

Com o cálculo da % de NPS é possível classificar as empresas em quatro níveis que 

exemplificam o quão bem a empresa está em relação a satisfação dos clientes:  

 Zona de Excelência – NPS entre 75 e 100 

 Zona de Qualidade – NPS entre 50 e 74 

 Zona de Aperfeiçoamento – NPS entre 0 e 49 

 Zona Crítica – NPS entre -100 e -1 

A EasyPet só manterá inscritos os profissionais que obtiverem a média de notas acima 

de 7,5 para cada tipo de serviço prestado que seja garantida a qualidade e 

confiabilidade da empresa. 

Também será feita uma avaliação dos profissionais para os clientes, para que a 

atribuição da nota valha pontos promocionais para os clientes e se o profissional 

voltaria a atender o cliente e qual a justificativa para sua nota. A pesquisa está 

disponível no apêndice B. 

3.2. Análise e Diagnóstico da Viabilidade Operacional 

A parte operacional partirá de um sistema de aplicativo que funcionará em aparelhos 

que possuam o sistema Andoid (Google) ou IOS (Apple). No caso do gerenciamento 

interno a operação será viável devido a tecnologia utilizada, o que facilita os controles 

internos de usuários utilizando aquele serviço. 

Indo diretamente para a parte operacional, a empresa será uma espécie de prestadora 

de serviços em que conectará o cliente com o profissional da área. Sendo assim a 

EasyPet será um conector que quando o cliente solicita o serviço via aplicativo a 

empresa identifica o profissional mais próximo que esteja apto a atender aquele 

chamado. 

A operação terá como objetivo controlar os serviços que serão fornecidos pelo 

profissional, controlar o funcionamento do aplicativo para que o mesmo não acabe 

ficando fora do ar por algum motivo inesperado, controlar os sistemas de pagamentos 

oferecidos assim como entradas e saídas e buscar com que a operação flua conforme a 

demanda solitadada pelos clientes. 
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A precificação do serviço será tabelada e podendo ser estimada pelo cliente antes do 

momento da contratação. O pagamento será cobrado via cartão de crédito. 

O processo utilizado pela empresa será viável para pessoas com problemas 

emergenciais, ou com situações rotineiras com os seus animais de estimação. Será 

oferecido um atendimento que evite filas, esperas, agendamento de consultas ou 

serviços em geral. 

O oferecido pela EasyPet se parecerá muito com o que conhecemos hoje como o 

aplicativo Uber, onde podemos encontrar um serviço de táxi com preços reduzidos e 

qualquer hora do dia, com profissionais cadastrados e aptos para exercerem aquela 

função e atenderem uma região ampla.  

Baseado nesse serviço que hoje em dia funciona, a EasyPet busca seu lugar no 

mercado com os serviços para pessoas com dificuldades de disponibilidade de horário 

para efetuarem o que é necessário em seu pet em qualquer momento do dia e também 

em momentos emergenciais.  
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4. VIABILIDADE MERCADOLÓGICA  

4.1. Plano de Marketing 

4.1.1. Perfil Médio do Cliente Consumidor  

A EasyPet focará o seu serviço para pessoas que tenham animais de estimação em 

geral e buscam um serviço rápido e prático para o seu pet. O perfil do cliente 

dependerá do tipo de serviço que ele procura para o seu animal e da frequência com 

que esse serviço será necessário ou solicitado. 

Clientes com dificuldades em encontrar um veterinário ou algum outro serviço 

relacionado a pet poderão acionar o aplicativo e chamar um especialista nesse serviço 

em qualquer momento do dia, inclusive em casos emergenciais. 

O aplicativo abrange pessoas com restrição de tempo, pessoas que buscam uma 

facilidade nesses serviços evitando filas e esperas, pessoas que encontrem serviço de 

qualidade, sendo possível até o atendimento prévio dentro da sua própria casa, entre 

outros. 

4.1.2. Características Principais do Serviço  

O serviço principal oferecido pela EasyPet será a localização de profissionais da área 

de veterinária e pet care por meio de um aplicativo rápido e fácil. O cliente se 

cadastrará no aplicativo com as características de seu animal de estimação e buscará 

um profissional, que será inscrito previamente, de acordo com sua necessidade. O 

encontro do profissional adequado acarretará em um atendimento personalizado, 

residencial e no horário da necessidade ou urgência.  

O diferencial da EasyPet será a união de diversos serviços como de veterinária, 

petsitter, dogwalker, adestrador e entre outros, em um só aplicativo buscando pelos 

profissionais disponíveis em suas proximidades, ideal para emergências como uma 

consulta médica em caso de acidente onde, em um processo comum, há a necessidade 

de remoção do animal e se direcionar ao hospital, o que muitas vezes pode ser um 

grande empecilho por conta de horários e gravidade da situação.  
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4.1.3. Matriz BCG  

Foi utilizada a matriz BCG, observada na Figura 8, para analisar cada serviço oferecido 

pela EasyPet, relacionando-os em cada quadrante de acordo com suas características 

de crescimento no mercado e participação relativa de mercado e assim delimitado 

estratégias para cada um deles.  

Figura 8 - Matriz BCG 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 Vaca Leiteira: neste quadrante, será posicionado o serviço de consultas 

veterinárias, pois não demandarão grandes investimentos pelo aplicativo e será 

usado como base, já que os lucros deste produto terão a maior geração de 

caixa. 

 Estrela: neste quadrante, será posicionado o serviço dog walker, pois dos 

serviços no pet service é aquele mais usual, exigindo grandes investimentos de 

marketing e caso o crescimento do mercado seja reduzido o preço aumentará e 

assim se tornará uma “vaca leiteira”. 

 Ponto de interrogação: neste quadrante serão posicionados os serviços de 

adestramento e petsitter por possuírem participação baixa no mercado. Exigem 

grandes investimentos e possuem baixo retorno, com possibilidade de se tornar 

um “abacaxi” em pouco tempo. Além de existirem outros produtos similares no 

mercado, como hotéis para cães, day care e colônia de férias para animais, que 

oferecem todos os serviços em um único período. 



52 
 
 

Após a análise de cada serviço na matriz mencionada, conclui-se que os serviços de 

adestramento e petsitter devem aumentar a participação no mercado, mesmo que 

signifique renunciar lucros de curto prazo, pois, a participação destes serviços precisa 

crescer para se tornarem estrelas e os serviços de consultas veterinárias e dog walker 

devem ser mantidos, a fim de continuarem rendendo grandes fluxos positivos de caixa. 

4.1.4. Segmentação de Mercado  

O nível de segmentação de mercado adotado pela EasyPet será de Marketing de nicho, 

focado naqueles consumidores que procuram benefícios distintos, destinados a 

cuidados para seus animais de estimação por meio de aplicativos. 

Os usuários do aplicativo estarão dispostos a pagar o preço equivalente a comodidade 

de receber um profissional do ramo e esse preço pode ser maior. Este nicho de 

mercado, gera receita por meio da especialização dos serviços.  

O segmento de animais de estimação é grande e possui muitas opções de serviços 

oferecidos de diferentes maneiras, atraindo muitos concorrentes. Porém o nicho 

específico de aliar serviços para pet com tecnologia, é pequeno.  

A segmentação do mercado dos consumidores será a Segmentação Comportamental, 

baseada em variáveis comportamentais do tipo benefício: consumidores que procuram 

agilidade e praticidade no momento de contratar profissionais para prestar serviços 

para seus animais de estimação, além de um preço justo e rapidez, por se tratar de 

pessoas próximas ao local onde precisa do atendimento.  

Ao selecionar o mercado-alvo, foi analisado o segmento atuante de acordo com os 

cinco critérios de utilidade: 

 Mensurável: O mercado de serviços para animais de estimação pode ser 

mensurável em quantidade de animais que aumentaram durante os anos.  

 Substancial: O segmento atenderia a maior parte de tipo de animais do mercado 

de pets: cães e gatos. O grupo de compradores é homogêneo, pois são clientes 

que necessitam de algum cuidado com seu animal e estão dispostos a adquiri-

los perto de qualquer local escolhido.  

 Acessível: A aplicação mobile torna a acessibilidade aos serviços maiores. 
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 Diferenciável: Por se tratar de um serviço aplicado a terceiros, a empresa 

entraria em um mercado independente por seus clientes profissionais. Também 

por não comercializar qualquer tipo de acessório, equipamento, produtos de 

higiene, saúde e alimentação, este mercado não precisa administrar estocagem, 

perecibilidade e logística. 

 Acionável: O uso do aplicativo abrange possibilidades de se moldar de acordo 

com as tendências do mercado, sendo possível fazer parcerias ou se adaptando 

a qualquer tipo de nova tecnologia. 

Assim a EasyPet atuará na concentração de um único segmento para pets, oferecendo 

serviços para animais de estimação através de um aplicativo mobile e não atuando no 

mercado de venda de acessórios, por conter estocagem e logística ou comida para 

animais, por ser perecível. 

Porém, concentrar-se em um único segmento pode gerar riscos para a empresa. Um 

concorrente ou uma nova tecnologia pode tirar os aplicativos para celulares de uso ou a 

tendência a possuir animais de estimação pode diminuir a longo prazo, assim a 

EasyPet deve manter-se como parceira de veterinários e cuidadores, flexibilizando sua 

tecnologia de acordo com o mercado e as necessidades dos clientes. 

4.1.5. Determinação do Preço  

A determinação dos preços será baseada na análise da programação de demanda dos 

clientes, a função custo e o preço dos concorrentes. 

A EasyPet terá como objetivo da determinação de custo a maximização do lucro atual, 

ou seja, estimar a demanda e os custos ligados a preços alternativos e escolher o preço 

que maximizará o lucro corrente, o fluxo de caixa ou o retorno sobre o investimento. 

(Kotler e Keller; 2012) 

O primeiro ponto levantado para determinação do preço dos serviços é a demanda no 

setor descrita detalhadamente no Capítulo 02 de viabilidade estratégica. 

Outro ponto levado em consideração para determinação do preço são os custos 

variáveis e fixos no negócio, sendo os custos fixos (ou custos indiretos): 
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 Manutenção mensal do aplicativo com a empresa terceirizada; 

 Serviço mensal de Help Desk; 

 Aluguel; 

 Condomínio; 

 Salários e encargos dos funcionários internos na administração; 

 Limpeza. 

E os custos variáveis: 

 Porcentagem de pagamento ao serviço dos profissionais; 

 Taxas bancárias no uso do pagamento com cartões no aplicativo. 

O último ponto levantado para estimar o preço dos serviços cobrados no aplicativo será 

o levantamento do preço na concorrência. 

A concorrência foi analisada com base em uma média de preço de consulta que cada 

veterinário cobra com seus serviços, conforme pode ser analisado no Gráfico 15, isso 

porque eles possuem a opção de realizar seu serviço avulsamente ou por clínicas: 

Gráfico 15 - Preço por consulta veterinária 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Logo, a estimativa de preço será de R$101,00 a R$200,00 por consulta. 

Os demais serviços serão foram analisados com atuantes no mercado de pets e 

gerados uma média de valores, conforme exposto na tabela 2: 
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Mais de R$ 300,00
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Tabela 2 - Média de preço da concorrência 

Média de Preços na concorrência 

Serviços 

Dog Walker (01 passeio/ 1 hora) R$ 40,00 

Petsitter (diária) R$ 55,00 

Adestramento (01 aula / 01 hora) R$ 120,00 

Fonte: Elaborado pelos autores (Anexo B) 

Estes valores serão usados como preços fixos final de cada serviço oferecido pelo 

aplicativo. 

No processo de venda, assim que concluída a contratação do serviço pelo consumidor 

final, ele realizará o pagamento via cartão de crédito previamente cadastrado no 

aplicativo.  

Após a transação financeira do valor estipulado, toda a quantia será entrada de caixa 

na companhia. O financeiro fará um desconto de 15%6 de taxa de contribuição em cima 

de cada operação contratada pelo cliente e o restante será acumulado e pago ao 

profissional correspondente na próxima semana. 

4.1.6. Estratégias Promocionais  

4.1.6.1. Promoção de Comércio 

A divulgação do aplicativo será feita em links patrocinados na rede social Facebook e 

anúncios na ferramenta de busca Google, por meio do GoogleAdwords.  

Na ferramenta GoogleAdwords, os clientes visualizarão o anúncio da EasyPet por meio 

das palavras-chave: Aplicativo, Pet, Veterinário, Consulta, Animais, Petsitter, 

Adestramento e DogWalker. 

 

 

4.1.7. Fluxograma da Experiência de Compra  

                                                           
6
 Taxa estipulada de acordo com a pesquisa de campo aplicada com profissionais do ramo, os quais em 

sua maioria estão dispostos a contribuir com 15% do seu serviço para o aplicativo. 
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A partir do processo de como os clientes e profissionais usarão o aplicativo, foi 

desenvolvido um fluxograma com essa experiência de compra, que está apresentado 

na figura 9. 

Todo contato será via aplicativo onde será possível definir as preferências do pet para 

os clientes e buscar pelas qualificações apresentadas pelos profissionais, onde farão a 

negociação do atendimento. Pelo app também será feito o pagamento, via cartão de 

crédito e haverá uma pesquisa de satisfação ao final a fim de contribuir com melhorias 

para os profissionais e empresa. 

Figura 9 - Experiência de Compra 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

4.1.8. Estratégia de Fidelização de Clientes  

A empresa busca uma fidelização demonstrando não somente a qualidade no 

atendimento, mas a praticidade e a eficiência na execução de cada serviço solicitado 

pelo cliente em questão. Contando que a Easypet também tem como cliente os 
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profissionais que fazem parte da carteira de trabalho da empresa que tem a facilidade 

de conseguir seus clientes através do que o aplicativo lhes proporciona. 

A grande fidelização com os clientes que possuem seus pets é a praticidade e 

comodidade que o aplicativo proporciona para as pessoas qua necessitam desse tipo 

de serviço e não possuem um amplo tempo disponível para ir atrás deles, então 

acabam em busca de algo que seja mais rápido e eficiente. Por outro lado, para os 

outros clientes que são os profissionais que fazem parte da carteira da empresa, a 

praticidade parte da construção de uma lista de novos clientes que são oferecidos pelo 

aplicativo o que ajudará bastante em geração de serviço para o profissional. 

O atendimento personalizado e de acordo com o que o cliente necessita será um ponto 

forte de fidelização com o cliente por parte da empresa. A Easypet sempre buscará 

atender todos os clientes dentro de sua carteira de trabalho. 

Ao longo da gestão a empresa oferecerá promoções e planos para seus clientes, 

aumentando ainda mais o elo entre cliente x empresa. As promoções partirão de 

cupons de descontos, número de utilização do aplicativo, acumulo de pontos por parte 

do solicitante, entre outros. 

Esses pontos irão trazer uma proximidade maior entre a empresa e os seus clientes, o 

que fará com que o cliente se lembre da qualidade do serviço e das vantagens que ele 

poderá oferecer em diferentes momentos de necessidade. 

4.1.9. Gestão da Marca  

4.1.9.1. Marca e Logotipo 

A criação da marca surgiu a partir de uma percepção da necessidade das pessoas que 

precisam ou preferem um serviço diferenciado para seu animal de estimação. A Easy 

Pet busca o crescimento de sua marca diante dos seus clientes oferecendo qualidade e 

responsabilidade em cada atendimento oferecido. 

O maior objetivo da marca será atender de forma rápida, prática e eficiente todos os 

seus clientes independente do horário em que for solicitado o serviço. 

A marca busca seu espaço no mercado por meio do uso da tecnologia, algo que esta 

em crescimento a cada dia no país, trazendo o público cada vez mais para perto da 
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empresa e fazendo a marca Easypet se tornar um nome forte no ramo em que esta 

inserida. 

A figura 10 representa o logotipo da empresa, que será usado para representar a 

EasyPet, e o ícone do aplicativo que estará no smartphone dos usuários para fácil 

identificação.  

Figura 10 – Marca e Logotipo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

4.1.9.2. Posicionamento da Marca 

O posicionamento da empresa partirá de sistemas semelhantes aos já conhecidos, 

porém essa posição será tomada de uma maneira diferente por ser em um segmento 

aonde esse tipo de tecnologia ainda não foi inserida. A Easypet tem como função 

alavancar a marca de uma forma em que os clientes sejam fiéis e sendo assim 

tornando o posicionamento sempre em alto nível evitando o crescimento dos 

concorrentes. 

A empresa criará algo que pode ser muito utilizado e de uma maneira simples de ser 

acessada. O diferencial partirá disso, uma vez que hoje em dia o mundo digital se 

tornou um diferencial e os serviços que são oferecidos por esse meio veem se 

diferenciando de concorrentes comuns que mantém a mesma simplicidade de sempre. 

Desse modo, não é encontrado nenhum tipo de serviço parecido oferecido hoje para 

esse tipo de cliente, logo isso trará uma grande vantagem para o crescimento da 

Easypet 
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Sendo assim o serviço se destacará e atenderá pessoas com necessidade de serviço e 

até pessoas que criem uma determinada fidelização devido a confiança que poderá ser 

passada. 

4.1.9.3. Tipificação da Estratégia da Marca 

Segundo as estratégias genéricas competitivas de Michael Porter (1980), a empresa 

buscará a maior diminuição possível de seus custos, diminuindo os gastos internos, 

mas ao mesmo tempo buscando desenvolver estratégicamente preços e um marketing 

efetivo para conseguir a atração por parte do cliente final. 

O investimento em propagandas e marketing será o maior ponto que a empresa irá 

trazer, uma vez que, por ser um aplicativo a maior parte dos usuários serão 

encontrados via internet fazendo com que o diferencial da empresa seja fazer com que 

o marketing atinja o maior número de visualizações possíveis em cada anúncio. 

Pesquisas de mercado também serão feitas ao longo do funcionamento do aplicativo 

para sempre estar buscando a diferenciação entre os possíveis concorrentes que a 

empresa enfrentará. 

O foco da Easypet será a conexão entre veterinários e donos de animais de estimação. 

Nosso produto principal serão as consultas a domicílio, em que o cliente não precisará 

sair de sua residência para ter o atendimento no seu pet. Dessa forma, a empresa 

consegue ter uma diferenciação no seu principal produto devido ao fato que as clínicas 

não oferecem serviços desta maneira tornando a Easypet como um algo diferencial e 

prático para o cliente. 

4.2. Análise e Diagnóstico da Viabilidade Mercadológica 

O mercado para animais de estimação está em constante crescimento devido ao 

número de pets em ascensão a cada ano. A demanda por aplicativos que facilitem a 

vida de usuários de smartphone também cresce, mostrando assim uma oportunidade 

de ingressar no ramo e unir ambos os mercados. 

A viabilidade mercadológica se aplica no portfólio de serviços oferecida pela EasyPet, 

pois estes são diversos e se posicionam de maneiras diversificadas no mercado de Pet 

Service e também por se tratar de um ramo com concorrentes para comparação de 
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preços, aplicabilidade de promoções, ações nos diferentes tipos de clientes, 

composição consistente de nicho, competição, canais para parcerias e oportunidade de 

mercado para ingressar com uma marca forte aliada a tecnologia, praticidade e 

excelência. 

Contudo, o posicionamento de segmentar-se somente em um tipo de mercado pode 

gerar riscos caso o comportamento dos clientes se modifique a longo prazo ou caso 

novas tendências de mercado sejam incorporadas.  

Desta maneira, estudos constantes de oportunidades devem ser feitas a fim de ocupar 

lacunas no mercado e manter-se sempre próximo aos clientes, almejando aumentar a 

gama de serviçose ampliando as opções de segmentação, assim o risco de mudança 

de comportamento não será mais uma ameaça ao desempenho da companhia.  
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5. VIABILIDADE DO CAPITAL HUMANO 

5.1. Projeção dos Colaboradores 

5.1.1. Descrição das Atividades com base no fluxograma de processos 

Baseando-se no fluxograma do processo de contratação do aplicativo, inicialmente 

todos os usuários devem baixar o aplicativo na loja virtual do sistema operacional 

correspondente ao seu smartphone. Para os donos dos animais de estimação devem 

realizar o cadastro com as informações pessoais e do animal de estimação, selecionar 

o serviço desejado, buscar no mapa o profissional mais próximo, contatar o prestador 

de serviço, iniciar o chat no aplicativo informando detalhes da solicitação, combinar data 

a hora do serviço, aguardar a chegada do profissional, serviço será realizado. Ao final 

do processo será efetuada a cobrança via cartão de crédito e por fim o cliente 

responderá a pesquisa de satisfação sobre o serviço e o profissional. Para os 

profissionais, eles deverão se cadastrar indicar suas qualificações e especialidades, 

efetuar a validação do CRMV caso seja médico veterinário, aguardar o acionamento do 

serviço, aceitar o serviço, marcar data e horário, executar o serviço, realizar a avaliação 

do cliente, receber pelo serviço. 

Qualquer eventual problema ou dificuldade que posso surgir no processo de 

contratação, deve ser reportado à EasyPet através do preenchimento de um formulário 

no aplicativo. O responsável pela análise e resoulção do problema é o Analista de 

Atendimento. 

O responsável pelo atendimento ao cliente é o porta-voz da empresa, sempre em 

contato direto com o público. Deve identificar o problema do cliente, informar o prazo 

para resolução, preencher um formulário de problema ou dúvida, informar a assistência 

técnica do aplicativo a existência do problema, desenvolver uma solução e informar o 

cliente e confirmar se foi resolvido.  Para esse tipo de tarefa são imprescindíveis 

características como o bom relacionamento interpessoal, capacidade para ouvir os 

clientes e atendê-los em suas necessidades imediatas, e pró-atividade para antecipar o 

desejo do cliente ou solucionar possíveis problemas. 
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5.1.2. Organograma 

A figura 11 representa o organograma da EasyPet, trata-se de um organograma enxuto 

e com funções bem defininidas. 

Figura 11  – Organograma EasyPet 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

- Funcionários Próprios: 

 Diretor Comercial e Adminstrativo: definir políticas, objetivos específicos e metas 

para os segmentos da área comercial, planejando, gerenciando e controlando as 

atividades incluindo pesquisas e estudos sobre tendências no mercado, campanhas 

promocionais, nível do atendimento realizado, estudo e análise da concorrência que 

facilitem a tomada de decisão. Será o responsável pelos demais funcionários da 

EasyPet. 

 Analista de Marketing: analisar e acompanhar o plano mercadológico anual 

considerando variáveis como produto, preço, promoção e ponto de distribuição, 

objetivando consolidar a marca, o conceito e a imagem da empresa na comunidade. 
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 Analista de Atendimento: participar do planejamento das atividades de 

relacionamento junto ao público em geral, analisando as diversas situações, propondo a 

adoção de políticas de atendimento, atender as chamadas de clientes para solucionar 

dúvidas com relação ao atendimento dos profissionais e para sanar dúvidas. Será 

responsável, também, por verificar a certificação dos prestadores de serviços médicos, 

consultando seu CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária). 

 Analista Financeiro: analisar e acompanhar atividades econômicas e financeiras, 

envolvendo ações de tesouraria, previsão e fluxo de caixa e contas a pagar e receber. 

Contribuir para o desempenho econômico da empresa através de levantamentos e 

analises de informações e resultados financeiros. 

- Funcionários Terceirizados: 

  Contabilidade: empresa terceirizada responsável pela parte burocrática da 

contratação dos funcionários e da confecção dos holerites; criação do Contrato Social e 

apuração dos impostos. 

 Limpeza: responsável pela manutenção do escritório, garantindo um ambiente de 

trabalho limpo e organizado. 

 Jurídico: advogado externo para auxiliar na tratativa com clientes e prestadores 

de serviços, garantirá a integridade de contratos entre a EasyPet e parceiros e a 

segurança da empresa. 

 Desenvolvedor do Aplicativo: responsável pela criação do aplicativo que será 

disponibilizado pelo cliente, bem como a manutenção do mesmo e disponibilização de 

relatórios para análise interna. 

5.1.3. Competências Requeridas para as Atividades 

Todos os funcionários da empresa EasyPet deverão ter comprometimento, saber 

trabalhar em equipe, serem inovadores, principalmente ter um bom relacionamento com 

clientes e colegas de trabalho e serem graduados em suas respectivas áreas. 

O Diretor comercial e administrativo será o sócio da empresa que deverá possuir 

espírito de liderança, ser um ótimo negociador e solucionador de problemas, ter 

conhecimento sobre gestão de pessoas, área financeira e comercial. Deve estar 
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preparado para auxiliar todos os funcionários e clientes em qualquer situação, seja 

técnica, pessoal, comercial ou financeira. 

Para que o analista de atendimento tenho sucesso em suas atividades, é essencial 

possuir outros cursos focados para o relacionamento com clientes. O perfil ideal é um 

funcionário com alta capacidade de resolução de problemas, execução e 

acompanhamento dos processos gerados pelo atendimento. 

Para o cargo de analista de marketing o funcionário deve ser dinâmico, e capaz tanto 

de realizar desde tarefas operacionais a situações estratégicas da área, ter uma 

excelente comunicação verbal e escrita, saber lidar com pessoas, ser criativo e possuir 

conhecimento do mercado de pets. 

O analista financeiro deve possuir domínio em matemática básica e financeira aplicada, 

conhecer ferramentas que auxiliam suas atividades cotidianas como por exemplo o 

pacote Office, deve ter experiência em elaboração de relatórios que competem a saúde 

financeira da empresa e saber expô-los para a diretoria visando o auxílio na tomada de 

decisão. 

5.2. Plano de Gestão de Pessoas 

5.2.1. Recrutamento e Seleção 

O funcionário designado como diretor será o responsável pela identificação da 

necessidade de uma nova contratação. Após isso, ele deverá solicitar à agência 

vinculada a EasyPet a abertura da vaga ressaltando o prazo, motivo de contratação, o 

perfil do candidato e as qualificações necessárias para o cargo em questão. A agência 

será responsável pelo recrutamento, seleção dos colaboradores e agendamento de 

entrevista dos selecionados com o diretor da EasyPet, em caso de contentamento com 

os candidatos selecionados pela agência a contratação do mesmo é realizada pela 

agência diretamente com a contabilidade terceirizada.  

5.2.2. Formas de Remuneração e Curva Salarial 

Foi feita uma pesquisa, para identificar a curva salarial dos principais cargos da 

EasyPet, pensando como uma empresa de pequeno porte, que atuará na região do 

Grande ABC, e todos os cargos cotados serão de analista júnior, por não demandarem 
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responsabilidades gerenciais, com exceção do diretor comercial, que terá um cargo de 

alta responsabilidade. Sendo assim haverá quatro cargos definidos, que são:  

- Analista de atendimento: que terá o salário mais baixo da empresa, R$ 1.400,00, por 

ser um cargo que não demande tanto conhecimento e experiência, o responsável por 

esse cargo terá como objetivo atender única e exclusivamente os clientes.  

- Analista de marketing: terá sua faixa salarial de R$ 1.900,00, um cargo que não exige 

tanta confiança, pois será responsável por divulgar os serviços da EasyPet através dos 

canais de comunicação.  

- Analista financeiro: é um cargo que demanda muita confiança, pois lidará com dados 

muitos monetários da empresa. Sendo assim, sua faixa salarial será de R$ 2.200,00 

- Diretor comercial: cargo com maior responsabilidade para EasyPet, pois ele será 

responsável por administrar todos os processos internos da empresa, incluindo a 

gestão dos demais funcionários, investimentos a serem feitos, negociação com 

fornecedores. Seu salário será de R$ 6.500,00. 

Gráfico 15 – Curva Salarial da Easy Pet 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

5.2.3. Políticas de Treinamento e Desenvolvimento 
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A identificação de uma necessidade de treinamento e desenvolvimento poderá ser 

oriunda de uma melhoria de processos e/ou otimização dos recursos institucionais, 

qualidade e agilidade no atendimento e resolução de problemas, satisfação do público 

interno e externo, motivação dos colaboradores, ascensão profissional, eficácia da 

comunicação, inovação tecnológica e/ou necessidades institucionais específicas. A 

solicitação do treinamento poderá ser requerido pelo gerente ou pelo próprio 

colaborador e poderá ser interno ou externo. Além disso, a aprovação do treinamento 

deverá ser feita pelo diretor da EasyPet.  

5.2.4. Gasto com Treinamento e Desenvolvimento 

Os treinamentos necessários para todos os funcionários serão focados na 

funcionalidade do aplicativo ministrado pelo desenvolvedor do mesmo, onde o custo já 

é incluso na contratação dos serviços. Estes treinamentos serão de acordo com cada 

área e serão ministrados pelo diretor, explicando e especificando as tarefas, obrigações 

e regras de cada área. Além destes dois treinamentos, haverão treinamentos para a 

diretoria focado em liderança com objetivo de desenvolver competências relativas à 

técnica de liderança e motivação das equipes, tendo em vista a melhoria da 

produtividade nos processos construtivos e na redução dos conflitos nas relações de 

trabalho.  

Para o marketing será oferecido um curso de Mobile Marketing que tem o objetivo de 

reflexão aprofundada sobre os novos comportamentos dos consumidores e as novas 

formas de se realizar negócio no contexto mobile.  

No setor de atendimento ao cliente terá um treinamento focado em desenvolver 

competências que permitam realizar e apoiar as rotinas do setor visando à qualidade do 

atendimento.  

A tabela 3 mostra as informações completas referentes aos treinamentos descritos: 

Tabela 3 - Custos com Treinamentos 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

5.2.5. Gasto com Rotatividade e Absenteísmo 

Segundo o estudo feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul7, a taxa de 

rotatividade média das empresas é 5,5%, considerando que a EasyPet terá cinco 

funcionários, e prevendo uma rotatividade de funcionários a cada quatro meses, pois 

deve-se calcular (número de funcionários) X (índice médio para todos os cargos). A 

partir dessa estimativa, no quarto mês o cálculo chegará a 100%, mostrando que será 

previsto uma rotatividade nesse mês.  

Esse é considerado um índice alto, devido ao analista de atendimento ocupar um cargo 

que prevê mais stress, devido à alta quantidade de atendimento e inúmeras ao telefone, 

faz com que esses fatores sejam cruciais para esse cargo possuir um alto índice.  

Essa rotatividade a cada semestre resultará em um custo de R$ 4.362,09 (salário médio 

da empresa R$ 2.680,00). Neste está incluso que a rescisão será R$ 2.680,00 salário 

referente ao mês menos o INSS (11% do salário) R$ 294,80, valor referente ao 13º de 

R$ 893,33, R$ 1.191,11 referente as férias, em salario família (média de 2 filhos) de R$ 

1.212,64. Custos calculados de acordo com o site Cálculo Exato8, usando o salário 

médio, período médio de rotatividade, e média de dois filhos por funcionários. 

5.2.6. Modelo Cultural 

Com base no modelo de Hofstede a delimitação cultural da empresa segue cinco 

pilares. O Índice de Distância do Poder descreve como os membros menos poderosos 

de uma sociedade aceitam e esperam certa desigualdade de poder. Na EasyPet 

                                                           
7
 https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29781/000775467.pdf?sequence=1 

8
 http://calculoexato.com.br/Menu.aspx 
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ocorrerá um baixo índice, minimizando a desigualdade, todos possuirão os mesmos 

direitos e aumentará o acesso aos superiores. 

O Individualismo versus Coletivismo explica que em uma sociedade individualista, os 

membros tendem a tomar decisões de forma independente e se preocupam consigo e 

com seus familiares mais próximos. Por outro lado, nas sociedades coletivistas, os 

laços grupais são fortes e a família inclui toda a extensão familiar. Neste tópico, a 

EasyPet terá o foco no coletivismo, mantendo o foco em todas as pessoas, evitando 

conflitos diretos e estabelecendo harmonia na relação entre os funcionários. 

O Índice de Aversão à Incerteza explica como os membros de uma sociedade se 

sentem ao lidar com situações desconhecidas. As pessoas tendem a evitar riscos e 

situações inesperadas. A situação desconhecida cria grande ansiedade e estresse. O 

foco da empresa será estimular seus funcionários a possuírem um baixo nível de 

aversão de incerteza com isso as diferenças de opinião serão aceitas, diminuindo o 

índice de stress em relação a esse assunto.  

Masculinidade versus Feminilidade explica que em sociedades com alta masculinidade, 

as pessoas são impulsionadas pela competição e pelos resultados. Em sociedades com 

baixa masculinidade ou com características de feminilidade, as pessoas estão focadas 

em construir boas relações e garantir uma melhor qualidade de vida para todos. 

Visando bons relacionamentos e resultados concretos e crescentes, frisando a 

necessidade de harmonia entre os dois, a EasyPet possui uma mescla entre 

masculinidade e feminilidade em sua cultura organizacional. 

Ao analisar o pilar de orientação a longo ou curto prazo, é possível observar que as 

sociedades com orientação em longo prazo incentivam as pessoas a investirem e 

serem econômicos. Ser persistente e cauteloso tem suas recompensas. As sociedades 

que têm orientação em curto prazo respeitam as tradições, mas incentivam a gastar e a 

obter lucros imediatos. A orientação da EasyPet estará voltada tanto para o curto 

quanto para o longo prazo. Em algumas situações será necessário que os funcionários 

tenham paciência para que o resultado seja alcançado lentamente. Já em outros casos, 

os esforços estarão voltados para o resultado rápido. 

5.3. Análise e Diagnóstico da Viabilidade do Capital Humano 
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Analisando as necessidades operacionais da empresa, serão necessários cinco 

funcionários nas funções de analista de marketing, analista financeiro, dois analistas de 

atendimento e o diretor geral que serão capazes de gerir toda a demanda, visto que, 

inicialmente, será uma empresa de pequeno porte. Desta forma, com os treinamentos 

necessários e atendendo os pré-requisitos de contratação, o capital humano da 

EasyPet será totalmente capaz de fazer a empresa progredir.   
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6. VIABILIDADE FINANCEIRA 

6.1. Plano Financeiro 

6.1.1. Indicadores e Preceitos Básicos 

Após o cálculo da demanda, realizado no item 2.1.1.4. Previsão e mensuração da 

demanda foi feito um rateio levando em consideração os serviços oferecidos e a 

importância percebida de cada um deles na pesquisa de mercado. Com isso, 

estabeleceu-se que as consultas serião responsáveis por 50% da demanda, 

adestramento por 20%, petsitter e dogwalker por 15% cada.  

Como a EasyPet é apenas uma intermediadora entre o cliente e o prestador de serviço, 

ela possui como faturamento apenas 20% do valor total do serviço prestado. Com base 

nesse rateio da demanda e na porcentagem retida da transação, foi possível chegar ao 

valor de faturamento anual.  

Foi definido que, a partir do segundo ano os sócios retirarão 35%, sendo 5% destinado 

para cada um dos sete sócios, do resultado líquido do exercício informado no item 

6.1.6. Demonstrativo dos resultados para os próximos cinco anos.   

Utilizando o faturamento calculado no tópico 6.1.5. Estimativa do faturamento para os 

próximos cinco anos foi elaborado um fluxo de caixa que mostra os valores de 

investimento inicial mais a receita do exercício descontando-se os custos fixos e 

variáveis, tributos do simples nacional e as retiradas dos sócios, obtendo-se o saldo de 

fluxo de caixa.   

6.1.2. Cálculo do Investimento Total 

A Easypet terá um investimento inicial de R$ 150.000,00 sendo necessário o valor de 

R$ 74.000,00 para as aquisições dos ativos como movéis, equipamentos de 

informática. Incluso nesse valor de R$ 74.000,00 está o valor de R$ 50.000,00 referente 

ao software em que será utilizado. O restante de R$76.000,00 será alocado como um 

investimento para que possa cobrir os prejuízos e despesas do caixa nos primeiros 23 

meses inaugurais da empresa. 
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6.1.3. Cálculo do Capital de Giro 

Quanto ao capital de giro, a Easypet necessitará dos seguintes valores nos próximos 5 

anos para que a empresa consiga manter todas as suas operações em pleno 

funcionamento conseguindo realizar as operações de caixa, despesas e custos, desta 

forma buscando otimizar o seu dinheiro que gira para concluir o fluxo operacional. 

Tabela 4 – Capital de Giro 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

6.1.4. Estimativa dos Custos Fixos e Variáveis 

Os custos variáveis são compostos apenas pela tarifa cobrada pela adquirente, que é 

de 5,5% do valor total de cada transação paga por meio do aplicativo à EasyPet mais 

R$0,69 por transação efetuada. Baseando-se no calculo da demanda, descrito no item 

2.1.1.4 Previsão e Mensuração da Demanda, de acordo com a previsão da demanda 

calculada, os custos variáveis da EasyPet são indicados na tabela 4. 

Tabela 5 - Custos Variáveis

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Os custos fixos da EasyPet variam entre R$414.444,96 e R$479.184,37, incluindo 

aluguel, despesas para funcionamento, despesas com empresas terceiras e a mão de 

obra, que é a única que sofre alteração devido a contratação de dois novos funcionários 

para o atendimento até 2021. As despesas administrativas são apresentadas na tabela 

6, e as com pessoal, na tabela 6. 

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL CAPITAL DE GIRO 773.898,98 1.105.372,39 1.524.572,34 2.020.395,57 2.197.675,44 

Custos Variáveis (em R$) 2017 2018 2019 2020 2021

Despesas Pagamento (5,5% Cartão de 

Crédito)
183.757,15 422.893,16 664.546,39     906.199,62     1.147.852,86 

Taxa Pagamento (0,69 por operação) 26.122,57    60.117,70    94.470,67       128.823,64     163.176,61     

Total 209.879,72 483.010,86 759.017,06     1.035.023,26 1.311.029,47 
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Tabela 6 - Despesas Administrativas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Tabela 7 - Despesas com Pessoal 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

6.1.5. Estimativa do Faturamento para os Próximos 5 Anos 

Como mostrado anteriormente, a empresa EasyPet será uma intermediadora de 

negócios no mercado de animais de estimação. Para calcular o faturamento anual da 

empresa, foi tomado como base 20% do valor total das transações realizadas no ano 

conforme tabela 8. 

Tabela 8 - Faturamento 

Despesas Administrativas (em R$) 2017 2018 2019 2020 2021

Aluguéis 25.800,00    25.800,00    25.800,00       25.800,00       25.800,00       

Seguro Aluguel 5.500,00      5.500,00      5.500,00         5.500,00         5.500,00         

Energia elétrica 1.428,00      1.428,00      1.428,00         1.428,00         1.428,00         

Telefone 1.380,00      1.380,00      1.380,00         1.380,00         1.380,00         

Acessoria Contábil 3.600,00      3.600,00      3.600,00         3.600,00         3.600,00         

Acessoria Jurídica 12.000,00    12.000,00    12.000,00       12.000,00       12.000,00       

Internet 1.440,00      1.440,00      1.440,00         1.440,00         1.440,00         

Material de Escritório 9.840,00      9.840,00      9.840,00         9.840,00         9.840,00         

Água e Esgoto 720,00         720,00         720,00            720,00            720,00            

Anúncio Facebook 19.500,00    16.500,00    16.500,00       16.500,00       16.500,00       

Anúncio Google 19.500,00    16.500,00    16.500,00       16.500,00       16.500,00       

Limpeza 8.400,00      8.400,00      8.400,00         8.400,00         8.400,00         

Manutenção Software 15.000,00    15.000,00    15.000,00       15.000,00       15.000,00       

Total 124.108,00 118.108,00 118.108,00     118.108,00     118.108,00     

Despesas com Pessoal (em R$) 2017 2018 2019 2020 2021

Folha de pagamento 160.800,00 160.800,00 160.800,00     160.800,00     160.800,00     

INSS a recolher 17.040,00    17.040,00    17.040,00       17.040,00       17.040,00       

FGTS Folha 12.864,00    12.864,00    12.864,00       12.864,00       12.864,00       

Férias 17.867,56    17.867,56    17.867,56       17.867,56       17.867,56       

FGTS Férias 1.429,40      1.429,40      1.429,40         1.429,40         1.429,40         

13º salário 13.400,00    13.400,00    13.400,00       13.400,00       13.400,00       

Convênio Médico 35.688,00    35.688,00    35.688,00       35.688,00       35.688,00       

Vale Transporte 9.648,00      9.648,00      9.648,00         9.648,00         9.648,00         

Vale Refeição 21.600,00    21.600,00    21.600,00       21.600,00       21.600,00       

Total 290.336,96 290.336,96 290.336,96     290.336,96     290.336,96     
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Fonte: Elaborado pelos autores 

6.1.6. Demonstrativo dos Resultados para os Próximos 5 anos 

Para confeccionar o demonstrativo do resultado anual da empresa EasyPet foi utilizado 

o faturamento calculado anteriormente, as despesas e custos fixos e variáveis visto nos 

capítulos anteriores, a tributação do Simples Nacional9 e a tabela de depreciação10. 

Informações do demonstrativo de resultados expostas na tabela 9. 

Tabela 9 - Demonstrativo dos Resultados

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

6.1.7. Estimativa do Fluxo de Caixa Futuro para os Próximos 5 anos 

Para a realização do fluxo de caixa, foi utilizado como base todas as entradas e saídas 

da empresa calculados anteriormente conforme mostra a tabela 10. 

                                                           
9
 http://www.normaslegais.com.br/legislacao/simples-nacional-anexoIII.html - Acesso em 08/11/2016. 

10
 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15004 – Acesso 

em 08/11/2016. 

2017 2018 2019 2020 2021

Faturamento (em R$) 668.207,80 1.537.793,30 2.416.532,33 3.295.271,36 4.174.010,39
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Tabela 10 - Fluxo de Caixa 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

6.1.8. Cálculo e Análise dos Indicadores de Viabilidade Financeira 

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas 

obrigações. Sendo de grande importância para a administração da continuidade da 

empresa, as variações destes índices, como podem ser observados na tabela 11, são 
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fortemente aceitáveis, pois giram em torno de 1,30 à 1,90 o que significa que a 

empresa tem capacidade de pagar suas obrigações em dia.  

Tabela 11 - Liquidez 

Índice 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquidez geral 1,338074 1,646251 1,981622 2,17347 2,695871463 

Liquidez 

corrente 
1,018028 1,583968 1,935635 2,138006 2,663104158 

Liquidez seca 1,018028 1,583968 1,935635 2,138006 2,663104158 

Liquidez 

imediata 
0,063307 0,169239 0,312933 0,447825 0,70065192 

Fonte: Elaborado pelos autores 

De acordo com os indicadores de atividade, o ciclo operacional da empresa demonstra 

que o giro do ativo, para uma empresa de prestação de serviços, quanto maior melhor, 

tendo como base a medida máxima 1. Desta forma, os índices mostrados na tabela 12 

indicam que o ativo total da empresa está sendo usado com eficiência. 

Tabela 12 - Atividade 

Índice 2017 2018 2019 2020 2021 

Giro do ativo total 0,71350341 0,859365 0,818876 0,777642 0,727947 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Como pode ser observado na tabela 13, nos dois primeiros anos os índices de 

endividamento são mais altos do que nos três últimos. Indicando assim a capacidade 

da empresa de se endividar no começo e depois, por aumentar a demanda, aumentar a 

autonomia financeira da mesma.   

A cobertura de juros indica que, índices acima de 3 e mais próximos de 5 são mais 

aceitáveis, podendo analisar que a partir do segundo ano a empresa possui uma boa 

margem de segurança. 

Tabela 13 - Endividamento 

Índice 2017 2018 2019 2020 2021 

Endividamento Geral 0,747342832 0,607441 0,504637 0,460094 0,370938 

Autonomia financeira 2,957932436 1,547387 1,018722 0,852174 0,589667 

Cobertura de juros 0,580661942 3,30874 3,892053 3,664525 6,050586 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Na tabela 14 indica os valores dos índices de retorno do investimento, margem de lucro 

bruto e líquido da EasyPet nos próximos cinco anos.  
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O retorno do investimento começa a aparecer a partir do segundo ano, indicando que a 

empresa ganhará nos últimos quatro anos uma média de R$7,91 centavos por reais de 

investimento nos ativos.  

A margem de lucro bruto da EasyPet está em 68,59%, podendo indicar a porcentagem 

de vendas que permanece após a empresa deduzir o valor dos bens vendidos, ou seja, 

quanto maior a porcentagem melhor.  

O índice mede o sucesso de uma empresa em relação ao lucro obtido com as vendas. 

Desta forma, indica-se que no primeiro ano a empresa não conseguirá ter lucro, mas, a 

partir do segundo ano a mesma já consegue obter um lucro considerável 28,90% e, ao 

longo dos próximos três anos, a porcentagem aumenta para quase 50%. 

Tabela 14 - Rentabilidade 

Índice 2017 2018 2019 2020 2021 

Retorno do investimento -0,21127454 2,963372 6,145431 8,93838 13,61846 

Retorno do capital 

próprio 
-0,13393415 0,632779 0,630588 0,58603 0,566333 

Margem do lucro bruto 0,685906516 0,685907 0,685907 0,685907 0,685907 

Margem de lucro liquido -0,04742713 0,289054 0,381462 0,406873 0,489402 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Como já previsto pelo faturamento o ROE, retorno obtido sobre o investimento dos 

acionistas, a partir do segundo ano se torna um grande retorno, o mesmo cai nos 
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próximos anos pela diminuição de novos usuários do aplicativo, ficando assim com uma 

base de dados maior resultando em uma pequena queda na demanda.  

Tabela 15 - Alavancagem 

Índice 2017 2018 2019 2020 2021 

ROE -0,13393415 0,632779 0,630588 0,58603 0,566333 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Como pode ser observado na tabela 10 do item 6.1.7. Estimativa do fluxo de caixa 

futuro para os próximos cinco anos, o tempo de payback da EasyPet é de 1 anos e 7 

meses, ou seja, serão necessários 19 meses para a EasyPet pagar os custos e 

investimentos feitos.  

A taxa interna de retorno (TIR) da EasyPet é de 216,30%, ou seja, gerará um retorno de 

216,30% ao ano. E um valor presente líquido (VPL) de R$2.637.488,71, ou seja, quanto 

os futuros pagamentos somados ao custo inicial estariam valendo atualmente. 

Além disso, o ponto de equilíbrio da empresa é uma demanda de 5.618 transações, o 

cálculo foi feito com base no custo fixo anual (R$414.445), mais os custos variáveis 

(0,69 por transação + 5,5% de imposto por transação).  

6.2. Análise e Diagnóstico da Viabilidade Financeira 

Entrando em um mercado em constante ascensão e com uma ideia inovadora, a 

EasyPet possui grande tendência de aceitação e crescimento. Por ser uma empresa de 

pequeno porte, a mesma não necessita de um investimento muito alto, sendo 

necessário apenas R$150.000,00.  

De acordo com as previsões de faturamento e demanda calculadas, a empresa será 

capaz de obter lucro a partir do segundo ano de atuação no mercado e conseguindo 
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pagar todos os seus investimentos em 19 meses, gerando um retorno para os sócios a 

partir do segundo ano. 

Durante os próximos cinco anos, seguindo a previsão de demanda e de faturamento 

calculadas, não será necessário nenhum empréstimo para que as operações da 

empresa continuem. Desta forma, a EasyPet conseguirá suprir todos os seus custos de 

atividade apenas com o investimento inicial, demonstrando sua rentabilidade e sua 

viabilidade de investimento.  
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7. VIABILIDADE DO NEGÓCIO 

7.1. Construção de Cenários para a Conjuntura da Organização 

 Cenário pessimista 

A EasyPet pensou em um cenário pessimista, no qual a probabilidade de download 

será de 3%. Com isso, não conseguirá atingir um grande público, sendo eles donos de 

Pets, com essa baixa utilização do mesmo, não trará visibilidade para que os 

veterinários procurem o aplicativo, e não se cadastrem no mesmo, pois foi percebido 

por eles, que o número de clientes que eles podem ter é muito baixo. Sendo assim o 

investimento que eles teriam não seria bom, podendo trazer prejuízos. E assim a 

EasyPet não teria clientes suficientes para ter lucro. E seu retorno sobre seu 

investimento será apenas no seu 3 ano de existência, sendo seu lucro anual muito 

abaixo do esperado. 

 Cenário provável 

Um cenário provável que a EasyPet prevê, é que após os investimentos em marketing, 

os donos de Pets comecem a ter maior conhecimento do aplicativo, e a probabilidade 

de download será de 5%. Sendo assim, os mesmos comecem a contratar os serviços 

da empresa. Com isso, os veterinários comecem a ver o que é um investimento que 

podem ter um retorno bom, pois iram divulgar seus serviços através das procuras que 

os donos de Pets irão fazer. Sendo assim teríamos uma quantidade boa dos dois tipos 

de cliente que EasyPet pode ter, que os donos de Pet serão atrativos para os 

veterinários. Através desse provável cenário, foi estuado que o retorno sobre o 

investimento ocorrerá a partir do segundo ano de existência. 

 Cenário otimista 

O cenário otimista que EasyPet pode prever, é que, após a divulgação do seu aplicativo 

a probabilidade de download será de 7%. Os donos de pet procuram serviços que 

facilitem a correria do seu dia-a-dia, e sempre estão cuidando dos seus animais de 

estimação, devido a quantidade de donos de Pets utilizando o aplicativo, os veterinários 

irão perceber esse crescimento e potencial do aplicativo, e se cadastrarão no mesmo 

para conseguirem capturar clientes por um outro meio, fazendo com que os cadastros 
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de profissionais que cuidam da vida de animais aumentem o portfólio da EasyPet. E 

assim o principal investimento a ser feito é através da captação de clientes que 

possuem animais de estimação, para que os profissionais da área vejam esse atrativo, 

para prestarem seus serviços através do aplicativo. Através desse cenário otimista que 

a EasyPet estou, ela terá seu retorno sobre investimento já no seu primeiro ano de 

investimento.  

7.2. Análise SWOT 

A análise SWOT foi utilizada com o intuito de comparar os recursos da EasyPet (ou a 

falta deles) com o ambiente interno, identificando as forças e fraquezas e ao ambiente 

externo ao identificar as oportunidades e ameaças, a partir da tabela 16: 

Tabela 16 - Análise SWOT 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 Forças 

Os preços dos serviços estabelecidos pela EasyPet são competitivos no mercado, pois 

foram baseados em uma média dos serviços já impostos pelos concorrentes e na 

AMEAÇAS 
 

- Insegurança dos 
consumidores 
- Ameaça de novos 
concorrentes 

FRAQUEZAS 
 

- Dependência dos 
profissionais 
- Segmentação em um único 
mercado 
- Aproximação do profissional 
com o cliente final 

OPORTUNIDADES 
 

- Expansão do mercado mobile 
- Expansão do mercado pet 
- Grande número de 
profissionais para animais 
- Busca de comodidade para 
animais domésticos 

FORÇAS 
 

- Preços competitivos 
- Diversificação 
- Vantagem tecnológica 
- Não perecibilidade e  sem 
custo de estocagem 
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estimativa que o próprio prestador de serviço está habituado a cobrar. Assim o 

consumidor fará a comparação dos preços e concluirá que o valor é usual e que vale a 

pena consumir. 

A diversificação também é outro ponto a favor do ambiente interno da companhia, pois 

a tecnologia além de oferecer inovação, praticidade e conforto, abrange oferta e 

demanda de serviços para animais de estimação, o que não é visto no mercado hoje 

em dia. Os veterinários também não possuem meios práticos de captação de serviço, 

atraindo mais consumidores.  

As novas funcionalidades em aplicativos também são uma força. A EasyPet terá sua 

base tecnológica pronta e poderá se habituar a qualquer novidade no mercado, seja em 

funcionalidades novas ou novos requerimentos vindos do mercado. 

E o serviço oferecido não terá valores gastos com estocagem ou deslocamento, esses 

serão de responsabilidade dos próprios profissionais assinantes.  

 Fraquezas 

A dependência dos profissionais do ramo pet é uma fraqueza dentro da organização, 

pois para suprir a demanda e para oferecer cada vez mais um portfólio maior de 

serviços, é necessário atrair este público específico e mostrar a oportunidade em 

investir no aplicativo, além de não oferecer uma taxa elevada de contribuição. 

O posicionamento em segmentar-se em somente um tipo de mercado pode gerar riscos 

caso o comportamento dos clientes seja modificado a longo prazo ou caso novas 

tendências sejam incorporadas. 

E há o risco de que a aproximação do profissional com o cliente final faça com que se 

crie um vínculo entre os dois sem a utilização do aplicativo. O profissional poderá 

atender informalmente com o cliente e obter o lucro total sobre o seu serviço. 

 Oportunidades 

A expansão do mercado de aplicativos mobile é crescente, juntamente com a 

quantidade de animais de estimação que cresce a cada ano no Brasil e a quantidade de 

veterinários atuando no estado de São Paulo (evidenciado com detalhes no Capítulo 2). 
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A junção entre as duas oportunidades cria uma taxa alta de crescimento para a 

empresa. 

O mercado pet também começou a focar em uma classe mais alta, que trata de seus 

animais de estimação como tratam seus filhos, então qualquer nova facilidade para 

suprir a necessidade de seus pets é obtida como oportunidade. 

 Ameaças 

No mercado mobile, os consumidores apresentaram-se inseguros com aplicativos que 

sejam contratados para serviços domésticos e pagos com cartão de crédito, o que pode 

ser uma ameaça caso eles obtenham experiências insatisfatórias com outras soluções.  

A ameaça de entrada de novos concorrentes também é relativamente alta, devido ao 

crescimento no número de consumidores e na alta procura por aplicativos que facilitem 

os hábitos de usuários, o mercado chama a atenção e apresenta uma barreira baixa, 

entrando e saindo concorrentes a todo o momento. 

A partir destes pilares, a EasyPet utilizará de informações que levarão a tomadas de 

decisão mais conscientes ao longo do lançamento da aplicação móbile e na 

implementação do plano de negócios, visando um maior alcance e maior lucro. 

7.3. Análise do Valor Vitalício do Cliente 

Segundo Kotler e Keller o valor vitalício do cliente, tem o intuito de maximizar seus 

lucros, descrevendo o valor presente do fluxo de lucros futuros. Foi usada uma taxa de 

desconto de 10%, pois foi analisado, que não é um capital alto a ser investido, e possui 

um risco relativamente baixo. 

Foi encontrado que o valor vitalício do cliente será de R$ 3.814.408,53. Para o cálculo 

de cada ano, foi usado o faturamento, custos variáveis, taxa de desconto, a 

probabilidade do cliente estar ativo, e o custo de aquisição do aplicativo, os valores ano 

a ano estão apresentados na tabela 17.  

Para encontrar o valor vitalício do cliente, deve-se subtrair a demanda de cada ano 

pelo, o custo variável, multiplicado a taxa de redesconto, esse valor encontrado, deve 

ser dividido pela diferença entre o custo de aquisição do aplicativo e a probabilidade do 
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cliente estar ativo. Esse cálculo deve ser feito para cada ano, e o somatório de todos os 

anos representa o valor vitalício do cliente.  

 

Tabela 17 - Valor Vitalício do Cliente 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

7.4. Considerações Finais sobre o Negócio 

Foi mostrado desde o início com a pesquisa de campo que há um interesse do cliente 

final e do profissional no serviço proposto pelo aplicativo e que existe um mercado a ser 

explorado, tanto no ramo de animais de estimação, quanto na tecnologia aplicada, 

refletindo em uma oportunidade de lucro.  

A ideia é estrategicamente bem posicionada. Chegou-se a essa conclusão através do 

estudo do mercado feito com a teoria das cinco forças de Porter, principalmente em 

relação a substituição do produto, sendo este difícil pois não existe atualmente um 

concorrente direto do aplicativo. Também é bem posicionada em sua vantagem 

competitiva em conceder inovação, praticidade e conforto aos usuários.  

Em sua análise operacional, ter um aplicativo que seja totalmente armazenado no 

servidor da empresa terceirizada faz com que se tenha a vantagem em a administração 

monitorar somente a parte comercial, mercadológica e financeira, focando assim nos 

lucros e resultados. Os eventuais problemas técnicos e de desempenho são de 

responsabilidade da contratada.  

O portfólio dos serviços oferecidos é diverso e se posiciona de diferentes maneiras no 

mercado explorando diferentes necessidades dos clientes e profissionais.  Há 

concorrentes para uma referência em preço e também canais de parceria para 

divulgação de promoções e ações, além de uma análise apurada do capital humano 

necessário na empresa que indicou que com poucos funcionários ela irá progredir e se 

desenvolver. 

Ano 0 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04

Cálculo anual 224.996,85R$      575.335,88R$  821.908,40R$  1.018.894,71R$   1.173.272,69R$   

Valor vitalicio do cliente 3.814.408,53R$   
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Por fim a análise sobre a viabilidade financeira retornou valores positivos e crescentes a 

partir do segundo ano de negócio, fazendo com que todo o valor investido seja 

compensado gerando seus primeiros lucros e também reunindo bases sólidas de 

ambiente interno e externo para boas tomadas de decisão. 

Deste modo, o plano de negócio sobre o aplicativo “EasyPet” e sua sede administrativa 

apresenta grande viabilidade de execução, pois reúne sinergia entre os pilares 

gerenciais 
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ANEXOS 

Anexo A – Proposta Técnica/Comercial QX3 
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Anexo B – Tabela de Preços de Serviços 
 

Preço dos Concorrentes - Demais Serviços 

Matilha Feliz 

Dog Walker (01 passeio/ 1 hora) R$ 45,00 

Petsitter (diária) R$ 40,00 

My Pet’s Nanny 

Dog Walker (01 passeio/ 1 hora) R$ 45,00 

Petsitter (diária) R$ 55,00 

Pet Anjo 

Dog Walker (01 passeio/ 1 hora) R$ 35,00 

Petsitter (diária) R$ 70,00 

Cão Cidadão 

Adestramento (01 aula/01 hora) R$ 90,00 

André Barreto – Educação Canina 

Adestramento (01 aula/01 hora) R$ 150,00 

Cão Social 

Adestramento (01 aula/01 hora) R$ 125,00 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Pesquisa dos Clientes Avaliando os Profissionais 

Em uma escala de 0 a 10, qual a nota que você daria ao profissional que te atendeu de 

acordo com os quesitos abaixo: 

Pontualidade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cordialidade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nível de 
conhecimento 

do serviço 
prestado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nível de 
resolução do 

problema 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfação do 
preço em 
relação ao 

serviço 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o serviço deste profissional a 
seus amigos e familiares? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Justifique, brevemente, sua nota sobre a indicação: 
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Apêndice B - Pesquisa dos Profissionais Avaliando os Clientes 
 

Em uma escala de 0 a 10, qual a nota que você daria ao cliente te atendeu de acordo 

com os quesitos abaixo: 

Pontualidade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cordialidade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Complexidade 
do problema 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Em uma escala de 0 a 10, o quanto você estaria disposto a atender esse cliente 
novamente? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Justifique, brevemente, sua nota: 
 

 

 


