
COMO ME DESTACO 
NO MEU SETOR?

Como bombar seu pet shop?



Apresentação

Kit de Ferramentas

Caro participante, cara participante, cada negócio possui características únicas, 
porém empresas de um mesmo setor têm muitas dúvidas e problemas em comum.
Esse material traz suporte teórico e ferramentas para que você aplique em sua 
empresa, não importando o tamanho que ela tenha.

Bons estudos!

O kit é composto por duas seções:
Relembrando – traz os principais conceitos e orientações sobre o tema de cada ação. 
Praticando – ações práticas com ferramentas e estratégias objetivas e de fácil aplicação.

No quadro “Coloque em prática!” há sugestões para você utilizar as ferramentas e estratégias em 
sua empresa.

Agora é com você!
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Qual é o DNA do seu negócio?
Você já parou para pensar sobre as seguintes questões:
• Sua empresa possui uma identidade organizacional?
• Sua empresa tem como alicerce seus sonhos?
• Suas atitudes refletem a visão de futuro que possui sobre seu negócio?

Durante o workshop, você refletiu sobre essas questões e esperamos que tenha passado a olhar 
sua empresa sob uma ótica diferente.
Falamos da importância de estabelecer um propósito para sua empresa, compartilhar 
dificuldades pertinentes ao mundo empresarial e debater os desafios e atitudes para inovar e ter o 
comportamento dos empreendedores de sucesso.

Uma empresa é um corpo vivo. Nasce, cresce, muda e responde a uma variedade de fatores 
externos. Não importa o tamanho, idade ou tipo: toda empresa possui um DNA distinto. O código 
genético interno que carrega todas as informações sobre a empresa.

O DNA da empresa é a identidade organizacional, que tem como alicerce Missão, Visão, Valores 
e Propósito.

O que você tem feito de “diferente” no seu negócio?
• O que você vende?
• Para quem você vende?
• Como se comunica com seu cliente?
• Quem são seus parceiros?
• Como está o seu mercado?
• Costuma mensurar seus resultados?
• Está feliz com eles?

Uma empresa é um corpo vivo!

Algumas reflexões entre o sonho e a realidade
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Praticando
Levantamento de dores/dificuldades

QUAIS SÃO SUAS DORES/  
DIFICULDADES EMPRESARIAIS? PRIORIZE AS TRÊS PRINCIPAIS 
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Comportamento dos  
empreendedores de sucesso
Quais características do comportamento empreendedor você possui?
Responda de forma bastante sincera a frequência com que praticam cada uma das atitudes.

CCE ATITUDE POUCO RARAMENTE SEMPRE

1

Age com proatividade, antecipando-se  
às situações

Busca a possibilidade de expandir seus negócios

Aproveita oportunidades incomuns para progredir

2

Não desiste diante dos obstáculos

Reavalia e insiste ou muda seus planos para 
superar objetivos

Esforça-se além da média para atingir  
seus objetivos

3

Procura e avalia alternativas para tomar decisões

Busca reduzir as chances de erro

Aceita desafios moderados, com boas chances 
de sucesso

4

Melhora continuamente seus negócios e  
seus produtos

Satisfaz e excede as expectativas dos seus clientes

Cria procedimentos para cumprir prazos e 
padrões de qualidade

5

Traz para si mesmo as responsabilidades sobre o 
sucesso e o fracasso

Atua em conjunto com as pessoas  
que trabalham com você para  
atingir os resultados

Coloca o relacionamento com os clientes acima 
das necessidades de curto prazo
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6

Envolve-se pessoalmente na avaliação do seu 
mercado

Investiga sempre como oferecer novos 
produtos e serviços

Busca orientação de especialistas para decidir

7

Persegue objetivos desafiantes e importantes 
para si mesmo

Tem clara visão de longo prazo

Cria objetivos mensuráveis com indicadores de 
resultados

8

Enfrenta grandes desafios agindo por etapas

Adequa rapidamente seus planos às mudanças 
variáveis do mercado

Acompanha os indicadores financeiros e os 
leva em consideração no momento da tomada 
de decisão

9

Cria estratégias para conseguir apoio para seus 
projetos

Obtém apoio de pessoas chave para seus objetivos

Desenvolve redes de contatos e constrói bons 
relacionamentos

10

Confia em suas próprias opiniões mais do que 
nas dos outros

É otimista e determinado, mesmo diante  
da oposição

Transmite confiança na sua própria capacidade

1. Busca de oportunidades e iniciativa 
2. Persistência 
3. Correr riscos calculados 
4. Exigência de qualidade e eficiência 
5. Comprometimento

6. Busca de informações 
7. Estabelecimento de metas
8. Planejamento e monitoramento
9. Persuasão e rede de contatos
10. Independência e autoconfiança
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As atitudes estão agrupadas por comportamento empreendedor. Se você marcou “sempre” nas 
três atitudes de um mesmo comportamento empreendedor, isso indica que você possui uma 
característica empreendedora desenvolvida.
As atitudes que foram marcadas como “sempre” devem ser monitoradas para serem mantidas.
As atitudes marcadas como “nunca” ou “raramente” devem ser desenvolvidas e o primeiro 
passo é justamente tomar conhecimento dessa deficiência.

Agora é o momento de organizar as informações levantadas em um quadro. Isso vai ajudá-lo a 
definir suas próximas ações. 

Painel de Necessidades
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Suas ações de comunicação 
online e offline refletem a sua 
identidade organizacional?
Vamos relembrar?

Como era a experiência de compra antigamente e como ela acontece agora?

��������

����

������

�������

�
	���������
���������	���

��������	�	���
����	��	��������

�������	������

8Como bombar seu pet shop?



Primeiras ações de marketing: por onde começar

Momentos da verdade

PASSOS JÁ FIZ NÃO OBSERVAÇÕES

Criar site com  
layout responsivo

Realizar em:

Criar identidade 
visual

Realizar em:

Marcar consultório/
Pet shop no  
Google Maps

Realizar em:

Os momentos da verdade são aqueles em que o cliente entra em contato com a empresa e seu 
pessoal. São nessas ocasiões que ele forma a imagem da empresa. Esses momentos podem ser 
trágicos ou encantados. Tudo depende da experiência que você proporciona ao seu cliente.
Como valorizar essa experiência? Mapeando a jornada do seu consumidor.
A jornada do consumidor é o processo pelo qual o cliente passa até realizar uma compra e 
consumir o serviço. É uma ferramenta de mapeamento muito utilizada para compreender melhor 
o comportamento do consumidor e permitir que a empresa adote ações ainda mais focadas nos 
momentos de contato dele com o negócio. Ela é composta essencialmente por sete etapas:

• Consciência da necessidade – momento em que o consumidor se dá conta de que necessita 
adquirir um produto ou serviço para suprir algum desejo ou demanda.

• Consideração inicial – consumidor busca maneiras de solucionar sua necessidade de 
consumo. São comuns pesquisas na internet, consultas a amigos e familiares, bem como a 
materiais publicitários de diferentes mídias. 

• Engajamento – fase em que o consumidor entra em contato com as empresas que despertaram 
seu interesse. Ele avalia preços, promoções, opiniões de outros compradores da marca e 
possíveis reclamações.

• Interesse – consumidor avalia prós e contras de empresas selecionadas. Acessa fontes de 
informações que ofereçam indicadores de credibilidade da marca.
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• Compra – concretização do ato de compra. Neste momento, é importante oferecer experiência 
agradável e facilidade para pagamentos de forma a evitar falhas ou desistências.

• Entrega – momento “máximo” da experiência de consumo, pois o cliente espera satisfazer suas 
demandas e até mesmo ter surpresas positivas. A agilidade e eficiência na prestação do serviço 
pode fazer toda a diferença.

• Retenção – esta é a etapa de pós-venda, quando a empresa tem a possibilidade de agir para 
fidelizar o cliente e incentivá-lo a novas compras e a indicar para outros consumidores.

Estratégia ACM – Atração, Conversão e Manutenção de clientes

Dicas para ATRAÇÃO:
• Ter uma fachada chamativa
• Mapear o entorno
• Estar presente no Google Maps/ Google Meu Negócio
• Investir em divulgação, links patrocinados, redes sociais, e-mail marketing
• Criar programas de relacionamento, tipo “amigo indica amigo”
• Criar eventos promocionais em datas comemorativas relacionadas ao 

negócio (Dia de São Francisco e Assis, Dia do Médico Veterinário)
• Gerar informações relevantes, e-books, podcasts, blog, vídeos no Youtube

Dicas para CONVERSÃO:
• Treinar bem a equipe
• Investir em um bom atendimento
• Usar depoimentos de clientes como ferramenta de conversão

Dicas para MANUTENÇÃO:
• O que você faz para que o cliente continue comprando de você?
• E para que ele te indique?
• Quanto é investido para manter o cliente?
• Como é feito esse investimento?

Conquistar um novo cliente custa até cinco vezes mais do que manter um atual.
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Praticando

ATRAÇÃO CONVERSÃO MANUTENÇÃO

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

Agora pare e pense! Reflita quais ações de atração, conversão e manutenção você já faz ou 
poderia fazer em seu negócio?

VOCÊ ESTÁ PRONTO?

Aqui você utilizou algumas ferramentas que certamente irão ajudá-lo no momento 
de gerir seu pet shop. Agora, é só começar a colocar em prática de verdade.  
E vamos juntos, o Sebrae está sempre com você nessa caminhada.

Até a próxima!
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