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4 

 

Este trabalho trata da implantação do MICRO Laboratório de Análise Clínica 

Veterinário, que visa atender às demandas das Clínicas Veterinárias, Veterinários, 

criadores, reprodutores, e outros laboratórios da cidade de Maceió e adjacências. 

A partir do estudo de temas referentes ao surgimento do empreendedorismo no 

Brasil, a identificação de oportunidades, o perfil de um empreendedor, entre 

outras questões relevantes e pertinentes à temática proposta, o presente Trabalho 

de Conclusão de Curso apresenta uma Proposta de Intervenção Empreendedora 

Inovadora, que no caso em pauta trata-se do MICRO Laboratório Veterinário que 

tem como missão contribuir para uma maior eficácia no atendimento aos clientes 

buscando oferecer um diferencial competitivo no atendimento através dos prazos 

de entrega dos resultados e a leitura visual de outros elementos que a máquina não 

detecta, mas que valorizarão os resultados. Para elaboração do mesmo realizou-se 

uma pesquisa de campo, com dez Clínicas Veterinárias existentes na cidade de 

Maceió (clientes), no sentido de investigar o grau de satisfação do 

empreendimento em relação ao seu público-alvo. Para construção da base 

conceitual, foram efetuados levantamentos bibliográficos, em livros, em material 

bibliográfico fornecido pelo próprio curso, e em sites da Internet. No 

desenvolvimento do presente estudo, verificou-se que o empreendedorismo atua 

como um fenômeno cultural, constituindo a expressão de hábitos, práticas e 

valores das pessoas. 

 

 

Palavras-chave: Proposta de Intervenção Inovadora; Empreendedorismo; 

Empreendedor; MICRO Laboratório Veterinário. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema econômico do país tem passado por muitas mudanças e a crise 

atingiu, de frente, os brasileiros, principalmente a classe média. Contudo, o 

mercado de serviços aos animais está em ascensão no Brasil e no mundo. Há um 

grande apelo das organizações de proteção aos animais e de um modo geral, das 

pessoas apaixonadas pelos bichinhos, das escolas, das leis que regulamentam o 

tratamento que eles merecem. Não é difícil observar as denúncias de pessoas que 

maltratam animais e são execradas da sociedade, através, principalmente, das 

redes sociais. 

Nesse nicho de mercado foi instalado na região de Maceió-AL a empresa 

MICRO Laboratório Veterinário, cujas atividades estão pautadas na realização de 

exames clínicos, cujo material é coletado nas clínicas, consultórios e hospitais 

veterinários da cidade. A concorrência é um fator estimulante, pois estamos 

sempre desenvolvendo um diferencial importante, como entrega de resultados em 

tempo hábil, visitas técnicas aos clientes, resultados com informações a mais que 

às solicitadas, prioridade nos resultados dos casos graves, etc. . 

As pessoas tendem a buscar algo que lhes traga forças para transpor as 

suas dificuldades, quer sejam profissionais ou existenciais. E, as empresas mais 

modernas buscam criar condições que favoreçam o bem-estar do seu colaborador 

para garantir maior produtividade. Como sabemos o mundo tecnológico tem 

levado as pessoas a ficarem cada vez mais sozinhas e às vezes a sua melhor 

companhia é seu animal de estimação. Existem até empresas que permitem que 

seus colaboradores levem o seu animal para o trabalho, onde são colocados em 

hotel para animais na própria empresa. Isso tem aumentado a produtividade da 

empresa tendo em vista a redução do nível de stress dos seus colaboradores. 

Nesse entremeio surge um crescimento do mercado de empresas que 

imprimem seus interesses aos cuidados e assistência aos animais, com altos 

investimentos em hotéis, creches, clínicas, hospitais, vestuários, brinquedos, 

alimentos, equipamentos, acessórios e laboratórios de análise clínicas. Outro 

aspecto também importante é a qualidade dos produtos e serviços implementados 

por essas empresas. 
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Diante das demandas da vida moderna surgiram também novas doenças e 

novas necessidades, inclusive doenças decorrentes da ociosidade, do pequeno 

espaço, enfim das limitações do animal, como stress, depressão, solidão, câncer, 

artrose, etc.. 

Nesse contexto, a presente proposta de empreendimento inovadora se 

justifica uma vez que, mediante tantas novidades do mundo moderno, a forma de 

relacionamento das pessoas com o seu animal de estimação ficou muito estreita e 

surge a necessidade de novos diagnósticos e tratamentos, conjuntura que motivou 

a concretização do empreendimento inovador em questão. 

Trata-se do MICRO Laboratório Veterinário cuja proposta é oferecer 

serviços com resultados mais imediatos e mais completos, o que faz com que o 

médico veterinário, solicitante, chegue ao diagnóstico mais rapidamente e um 

tratamento mais eficaz. 

O Laboratório encontra-se instalado na Clínica Quatro Patas e depois do 

estudo de mercado foram identificadas lacunas no atendimento às clínicas, 

consultórios e hospitais da região. Foi uma iniciativa inovadora à medida que se 

trata de um laboratório com equipamentos ultramodernos que possibilitam a 

realização de exames mais sofisticados e maior rapidez nos resultados finais, o 

que o diferencia dos demais concorrentes. 

Considerando que as microempresas são vistas como um dos pilares de 

sustentação da economia nacional e mundial, em função de seu número, 

abrangência, capilaridade e capacidade de adaptação aos novos desafios, o 

principal objetivo desse empreendimento é contribuir para uma maior eficácia no 

atendimento aos clientes buscando oferecer um diferencial no atendimento através 

dos prazos de entrega dos resultados e a leitura visual de outros elementos que a 

máquina não detecta, mas que valorizarão os resultados. 

Diante da relevância do tema proposto, a pesquisa buscará abordar alguns 

aspectos dessa complexa questão, buscando desenvolver uma reflexão acerca da 

importância do micro empreendedor para o desenvolvimento social, econômico e 

cultural do Brasil, como uma alternativa viável para enfrentar a questão do 

desemprego. É importante promover o fortalecimento das pequenas, micro e 

médias empresas, bem como o setor informal da economia que geram emprego e 
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renda nas áreas das atividades industriais, agro-industrial, comerciais e de 

prestação de serviços. 

Obedecendo ao rigor técnico estabelecido para os trabalhos de conclusão 

de curso, as investigações que foram realizadas para o desenvolvimento do  

mesmo tiveram por base a realização de uma pesquisa de campo sobre a satisfação 

do cliente em relação aos serviços oferecidos pelo MICRO Laboratório 

Veterinário, tendo como substrato teórico a realização de uma pesquisa 

bibliográfica orientada por meio de diversas fontes como: textos, artigos de 

revistas e jornais, livros e sites da internet. 

Para que o leitor tenha uma maior compreensão do tema proposto, buscou- 

se dividi-lo em três capítulos: 

No primeiro capítulo faz-se a apresentação da  temática  proposta,  onde  

se tratou sobre questões como: o surgimento do empreendedorismo no Brasil, o 

perfil do empreendedor, a identificação de oportunidades, apresentação do 

problema, o objetivo geral bem como o diferencial do negócio. 

Já o segundo capítulo tratou sobre a intervenção proposta, aborda-se então 

questões como: definição do negócio, definição do cliente-alvo, visão, missão e 

valores da empresa, modelo de gestão, análise SWOT, estratégia empresarial e 

Plano de Marketing. 

No terceiro capítulo a abordagem se concentra na pesquisa de satisfação, 

resultado e discussão sobre os dados coletados. 

Por fim, tem-se a conclusão, onde se enfocou as questões que mais se 

destacaram nas circunstâncias investigadas. 

Espera-se que a leitura desse Trabalho de Conclusão de Curso se constitua 

em um momento de prazer e aprendizado, e que esta fomente novos campos de 

pesquisa sobre a temática abordada. 
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CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 
 

Existem muitas características que compõem o perfil de um empreendedor, 

com certeza não é necessário possuir todas elas para se aventurar em um 

empreendimento, mas com certeza, para que se obtenha êxito no empreendimento, 

mais do que capital, é preciso ter definição e determinação do que é e o que deseja 

atingir. Nesse contexto, o presente capítulo trata do surgimento do 

empreendedorismo no Brasil, o perfil do empreendedor, Identificação da 

Oportunidade, Apresentação do Problema, A iniciativa Empreendedora, Estrutura 

Organizacional, O diferencial do Negócio. 

 
1.1 O Surgimento do Empreendedorismo no Brasil 

 
 

No Brasil, o empreendedorismo passou a receber maior atenção a partir da 

década de 1990, com a criação do Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena 

e Média Empresa e da SOFTEX – Sociedade Brasileira para Exportação de 

Software.  Essas instituições vêm desempenhando atividades voltadas a auxiliar  

os pequenos e novos empreendedores no gerenciamento de seus negócios 

(HALICKI, 2012). 

Paralelamente às ações dessas instituições, o Governo Federal direcionou 

investimentos para a criação de cursos e programas de capacitação, a exemplo do 

EMPRETEC, que segundo dados do Sebrae, até o ano de 2016 já havia  

capacitado cerca de 230 mil pessoas, em 9,8 mil turmas distribuídas pelos 27 

Estados da Federação e do Projeto Jovem Empreendedor, coordenado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com o Sebrae, com o objetivo de 

criar oportunidade de geração de ocupação e renda para jovens, por meio da 

capacitação e acesso ao crédito (SEBRAE, 2016). Além dessas ações 

governamentais, diversos cursos foram criados nas universidades brasileiras, 

voltados para o ensino do Empreendedorismo. 

O conjunto dessas ações tem contribuído para manter as médias e 

pequenas empresas por mais tempo no mercado, promovendo a geração de 
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emprego e renda e contribuindo para o crescimento econômico do país. 

O momento atual, segundo esclarece Dornelas (2005, p.9), 

 
pode ser chamado de a era do empreendedorismo, pois são os 

empreendedores que estão renovando conceitos econômicos, 

criando novas relações de trabalho e gerando riqueza para a 

sociedade. 

 

Nesse   contexto,   o   empreendedor,   segundo   Halicki   (2012,   p.32), 

“é a pessoa que faz algo diferente, que inova, que é criativo, que não se acomoda, ou não 

se conforma com uma situação. Está sempre buscando melhorar tudo à sua volta”. 

A razão motivadora para alguém tomar a decisão de iniciar uma atividade 

empreendedora é um dos temas mais relevantes no estudo do empreendedorismo, 

haja vista que a taxa de empreendedorismo por oportunidade reflete o lado 

positivo da atividade empreendedora do país. Essa parcela de empreendedores é 

aquela que iniciou sua atividade visando melhorar sua condição de vida, ao 

observar uma oportunidade para empreender. Já o outro lado da atividade 

empreendedora é aquela composta por pessoas que empreendem diante de uma 

necessidade (GRECO et al, 2008). 

No caso da proposta empreendedora em pauta, trata-se do MICRO, 

Laboratório Veterinário, cuja iniciativa empreendedora se enquadra perfeitamente 

na taxa de empreendedorismo por oportunidade, refletindo o lado positivo do 

empreendedorismo no país. 

 
1.2 Perfil do Empreendedor 

 
 

Para Dornelas (2005, p.2) “empreendedor é aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos 

calculados.” Os empreendedores são apontados como pessoas com capacidades, 

habilidades e atitudes próprias, que formam suas características de identificação. 

Assim sendo, os componentes comuns entre todas as definições de 

empreendedor, conforme esclarecem Baggio e Baggio (2014, p.2) : 

 
Tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que 

faz; utiliza os recursos disponíveis de forma criativa 
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transformando o ambiente social e econômico onde vive; aceita 

assumir os riscos e a possibilidade de fracassar. 

 

Nesse sentido, o bom empreendedor, segundo Baggio e Baggio (2014, 

p.60) “ao agregar valor a produtos e serviços, está permanentemente preocupado 

com a gestão de recursos e com os conceitos de eficiência e eficácia”. 

Pode-se assim dizer, com base nos autores consultados, que a 

autoconfiança, criatividade, determinação, dinâmica, otimismo e dedicação e 

senso crítico, que lhe permite analisar os pontos fracos do seu negócio, são 

qualidades indispensáveis ao empreendedor. Ou seja, são pessoas resilientes, com 

capacidade de guiar o próprio destino. 

No passado acreditava-se que ser empreendedor era nato do indivíduo, ou 

seja, algumas pessoas já nasciam dotadas para atitudes empreendedoras. Hoje, no 

entanto, acredita-se que o indivíduo pode assimilar técnicas que poderão auxiliar 

bastante para que um empreendimento tenha sucesso e uma longa vida no 

mercado. Entretanto os empreendedores recebem influências de origem 

diversificadas, ou seja, podem receber influência genética, familiar, pelas 

experiências profissionais anteriores e pelo ambiente econômico. Ressalta-se, 

entretanto, que, para ser um empreendedor, necessariamente o indivíduo não 

precisa possuir todas essas virtudes, mas a presença de grande parte delas denota 

um perfil voltado ao empreendedorismo (NASCIMENTO, LEITE; ZAIDAN, 

2011). 

Para ser empreendedor, no entanto, além das qualidades acima citadas, é 

preciso possuir habilidades técnicas e administrativas. É necessária habilidade 

para gerenciar pessoas e crises, haja vista que clientes, mercado e fornecedores 

são dinâmicos e influenciam com igual dinamismo a organização. 

 
1.3 Identificação da Oportunidade 

 
 

A decisão de empreender e criar o MICRO Laboratório Veterinário se deu 

a partir da visualização da oportunidade de mercado no setor de serviços em saúde 

animal, considerando que, conforme a Pesquisa Nacional de Saúde - PNS, 

realizada, em 2013, pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
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44,3% dos lares brasileiros possuem, pelo menos, um cachorro e 17,7% ao menos 

um gato. Revela ainda a pesquisa, que no Brasil, existem 52,2 milhões de cães, e 

22,1 milhões de gatos (PNS, 2013). 

Conforme é possível observar, trata-se de um público grande, sendo, 

portanto também grande, a demanda por produtos e serviços, afinal, esse é um 

mercado crescente, considerando que a maioria dos donos de animais de 

estimação se esforça para oferecer aos seus bichinhos cuidados que, até bem 

pouco tempo atrás, eram restritos aos seres humanos, como: acupuntura e 

tratamentos à base de homeopatia e quimioterapia. Já há, inclusive, uma boa 

variedade de planos de saúde criados especialmente para atender a esse público. 

A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação – Abinpet, com base nos 132,4 milhões de animais de estimação, 

existentes no país, entre gatos, cachorros, aves, peixes e diversos tipos de répteis, 

conforme levantamento de 2013, realizado pelo IBGE, indicava que em 2015 o 

setor atingiria R$ 17,9 bilhões em faturamento, correspondendo a um aumento de 

7,4% sobre 2014. (ABINPET, 2015.). 

Nesse nicho de mercado, entram em cena os laboratórios veterinários, com 

serviços que vão de  radiografia  a  exames  hematológicos, urinálise, glicose, 

entre outros. 

Nesse contexto, a decisão de instalar um laboratório se deu após uma 

análise utilizando como ponto de partida a  SWOT, ferramenta esta que  facilitou 

o conhecimento das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que influem nos 

negócios possibilitando o planejamento e a projeção de soluções competitivas 

mais eficientes. 

 
1.4 Apresentação do Problema 

 
 

A proposta de intervenção em pauta trata-se do MICRO Laboratório 

Veterinário, cuja iniciativa empreendedora se enquadra perfeitamente no perfil de 

empreendedorismo por oportunidade, refletindo o lado positivo do 

empreendedorismo no país. Pode-se então dizer que as oportunidades que se 

apresentam são: possibilidades de crescimento uma vez que este é o único 
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laboratório existente na região; ter facilidade de acesso às clínicas por já conhecê- 

las através do trabalho realizado como colaborador; em relação à logística há 

oportunidade de redução de custos através do uso de motocicletas terceirizadas 

para entregas e coletas, em vez da aquisição de moto própria e contratação de 

empregado para esta função e também por meio eletrônico o que nos permite 

trabalhar diferentemente da concorrência. 

Outro dado importante que pode ser considerado como oportunidade: o 

alto número de animais de estimação que as pessoas estão adotando no Brasil, 

viabilizando todos os segmentos voltados para o mercado pet. 

O ponto fraco do empreendimento é a falta de experiência com vendas dos 

envolvidos, com duas implicações: por um lado existem concorrentes antigos no 

mercado, com maior experiência e bem mais estruturados e com uma grande rede 

de contatos (fornecedores e prestadores de serviços), por outro lado, pode-se 

observar uma desconfiança por parte dos clientes, pelo fato do empreendimento 

ser novo no mercado, dirigido por jovens profissionais recém-formados. 

Porter, adotou um modelo que denominou diamante da competitividade, 

segundo Braga (2011, p.01) no qual lista 5 forças de mercado, uma adequada 

análise de oportunidades e ameaças: 

 
1) Nível de concorrência entre os competidores; 

2) Poder de barganha de clientes; 

3) Poder de barganha de fornecedores; 

4) Ameaça de entrada de novos concorrentes no mercado; 
5) Ameaça de produtos substitutos que concorram com o 

negócio. 

 

Com relação ao nosso empreendimento acredita-se que a concorrência 

entre os competidores é a mais significativa dentre estas cinco forças, haja vista 

que os laboratórios que estão no mercado há mais tempo já têm uma carteira de 

clientes constituída e no momento de crise econômica que estamos enfrentando no 

país a perspectiva de crescimento do mercado é baixa, devido a estagnação do 

mercado. 

Daí, a busca em superar essas ameaças propiciando maior atenção aos 

clientes: visitando, oferecendo desconto, entregando resultados no prazo 

solicitado, fazendo a coleta na hora que o cliente precisa, sem levar em 
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consideração o horário para almoço e à noite permanecendo aberto até as 20 

horas, para garantir um serviço diferenciado em relação aos demais laboratórios 

que atendem na região. 

 
1.5 A iniciativa Empreendedora 

 
 

O MICRO Laboratório Veterinário está localizado na Av. Menino Marcelo 

nº 9401 – Salas 01 e 02 no bairro da Serraria em Maceió – Alagoas. A empresa 

funciona com um médico veterinário, um auxiliar de laboratório e um motoqueiro. 

A iniciativa de instalar um laboratório veterinário nesse local se deu após a 

identificação do potencial do mercado da região, para atender às demandas dos 

bairros circunvizinhos, devido à carência desse equipamento. Há dois anos 

funcionando, o empreendimento tem apresentado um crescimento em seu 

faturamento, em 20% (vinte) por cento ao ano. 

O laboratório trabalha com vários tipos de exames e cada um com prazos 

diferenciados e inferiores aos da concorrência, por exemplo: Hematologia, 

Parasitologia, Citologia e Bioquímica – 24 horas; Microbiologia – 48 horas a 15 

dias; Citologia para TVT e Oncótica – 48 horas, tendo sempre o cuidado de 

manter os critérios que definem a propaganda do negócio, inclusive posto na 

missão da empresa: prazos menores de entrega dos resultados sem comprometer a 

precisão dos resultados. Investindo em um diferencial o MICRO Laboratório 

adotou um serviço de pós venda, ou seja, quando, por alguma razão esse prazo 

deixa de ser cumprido e isso venha prejudicar o diagnóstico, telefonamos para o 

cliente e propomos uma negociação: devolvemos o valor correspondente ao 

exame ou guardamos o credito do cliente para ser usado em outros trabalhos. 

Além da pontualidade nos prazos de entrega, o laboratório acrescenta ao 

resultado, de alguns tipos de exames, informações que são observadas  

visualmente no material e que possivelmente auxiliarão no diagnóstico. 

 
1.6 Estrutura Organizacional 

 
 

A estrutura organizacional representa, de acordo com Spagnol e Fernandes 
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(2004, p. 157), “a maneira como uma empresa se organiza, mostrando claramente 

a divisão das tarefas, a distribuição da autoridade e como ocorre o fluxo de 

comunicação no ambiente organizacional.” 

Pode-se definir organização da empresa, conforme Oliveira (2004 p.24, 

apud Perioto (2017, p.01) como “ a ordenação e o agrupamento de atividades e 

recursos, visando ao alcance de objetivos e resultados estabelecidos.” 

De acordo com Pinto  (2002,  p.42),  “uma  organização  é  o  resultado,  

de uma construção humana intencional ao alcance de objetivos”. Sendo assim, 

esclarece o mesmo autor (2004, p.42) “necessita distribuir autoridade e 

responsabilidades entre seus membros a fim de possibilitar que eles consigam 

concatenar seus esforços no sentido de alcançar os objetivos organizacionais”. 

Atualmente, fazer opção por formas mais participativas de gestão tem sido 

uma prática crescente no ambiente corporativo. Esse tipo de pratica não considera 

a ação gerencial como um sistema de vencedores e vencidos e sim como uma 

forma de gerar harmonia no grupo valorizando os interesses comuns com o 

propósito da empresa 

Os vários desenhos organizacionais são representados por gráficos,  que 

são os fluxogramas e /ou organogramas que, conforme esclarecem Spagnol e 

Fernandes (2004, p.160): 

 

Representam as áreas de trabalho de uma empresa e suas inter- 

relações, podendo ser visualizadas mediante a utilização de 

símbolos, geralmente retângulos, que mostram os cargos 

ocupados e suas linhas de ligação, evidenciando, assim, o grau 

de subordinação entre as pessoas alocadas nos diversos setores. 

 
Nesse contexto, a administração participativa, é um processo no qual se 

prioriza a interação entre gerente e subordinados e representa o engajamento das 

pessoas na gestão da empresa. 

 
1.7 Objetivo Geral 

 
 

Realizar uma Intervenção Inovadora em um Laboratório Veterinário de 

Análises Clínicas em Maceió-Al, por meio de uma pesquisa de satisfação do 
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cliente, no sentido de realizar um diagnóstico sobre o nível de satisfação em 

relação aos prazos de entrega dos laudos, qualidade do atendimento e fidelidade 

dos clientes. 

 
1.8 O diferencial do Negócio 

 
 

Diante das demandas da vida moderna surgiram também novas doenças e 

novas necessidades, inclusive doenças decorrentes da ociosidade, dos espaços 

mínimos que vivem os animais, enfim, das limitações do animal, que provocam 

stress, depressão, solidão, tristeza, câncer, artrose, etc.. 

Mediante tantas novidades do mundo moderno, a forma de relacionamento 

das pessoas com o seu animal de estimação ficou muito estreita e a necessidade de 

novos diagnósticos, tratamentos, equipamentos levaram os proprietários do Micro 

Laboratório a pensar em oferecer serviços com resultados mais imediatos e mais 

completos, que possibilitarão ao médico veterinário, solicitante, realizar um 

diagnóstico mais acertado e consequentemente prescrever um tratamento mais 

eficaz. 

Mediante o exposto problematiza-se a seguinte questão: Como atingir o 

melhor grau de satisfação do cliente? Para tanto, realizou-se uma intervenção por 

meio de uma pesquisa de satisfação do cliente, no sentido de se diagnosticar as 

falhas, que por ventura existam, nos serviços oferecidos, para que, diagnosticado  

o problema seja possível encontrar a solução correta, sempre na busca da 

qualidade e excelências dos serviços oferecidos. 
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CAPÍTULO 2 - INTERVENÇÃO PROPOSTA 

 

A expansão dos mercados tem sido acompanhada pelo crescente e rápido 

desenvolvimento tecnológico de processos produtivos mais complexos e custosos, 

reduzindo o ciclo de vida de produtos e requerendo a utilização de todos os 

recursos disponíveis para viabilizar a produção de bens e serviços. Nesse 

contexto, o presente capítulo trata de diversos aspectos pertinentes à proposta de 

intervenção inovadora em um laboratório veterinário de análises clínicas em 

Maceió-Al, como Definição do Negócio, Definição do público-alvo, Declaração 

da Visão, Missão e Valores da Empresa, Análise de SWOT, Plano de Marketing e 

Estratégia de Promoção. 

 
2.1 Definição do Negócio 

 
 

A empresa é o MICRO Laboratório de Análise Clínica Veterinário. No 

gerenciamento do empreendimento tem-se o cuidado de manter os critérios que 

definem a propaganda do negócio, inclusive posto na missão da empresa: prazos 

diferenciados de entrega dos resultados. Como a principal diferença é o prazo de 

entrega, tem-se o maior compromisso em cumprir os prazos dos serviços 

oferecidos. 

 
2.2 Definição do Cliente –Alvo 

 
 

Os usuários dos serviços oferecidos pelo Micro Laboratório Veterinário 

são as Clínicas Veterinárias, Médicos Veterinários, Criadores, Reprodutores, bem 

como outros Laboratórios e Hospitais da na região que não dispõem de 

Laboratório. 

 
2.3 Declaração da Visão, Missão e Valores da empresa 

 

2.3.1 Visão da empresa 
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Tornar- referência em Diagnóstico Laboratorial Veterinário, na cidade de 

Maceió, focando no atendimento ao seu cliente, na qualidade e controle dos 

exames e no bem estar do animal. 

2.3.2 Missão da empresa 

 
Atender à sua clientela com a máxima agilidade e eficiência, através de 

exames seguros e modernos para prover diagnósticos precisos a seus clientes e 

pacientes. 

2.3.3 Valores da empresa 

 

Ética; Respeitabilidade; Integridade; Profissionalismo e Trabalho em 

Equipe. 

 
2.4 Modelo de Gestão 

 

Atualmente, fazer opção por formas mais participativas de gestão tem sido 

uma prática crescente no ambiente corporativo. Na verdade, a sociedade 

contemporânea tem adotado uma postura democrática cada vez mais acentuada, 

em suas diversas organizações sociais, seja na família, na escola, e em outros 

agrupamentos sociais, observa-se uma repartição de poder cada vez maior. 

Nesse contexto, a administração participativa, é um processo no qual se 

prioriza a interação entre gerente e subordinados e representa o engajamento das 

pessoas na gestão da empresa; é na verdade uma evolução do processo 

democrático, ou seja, constitui-se em uma forma de administração onde  as 

pessoas tenham reais possibilidades de participar, sem que isso signifique a 

anulação dos centros de poder. Nela o profissional é envolvido, estimulado e 

desejoso de contribuir, num clima de confiança mútua entre as partes. 

Sobre o tema Motta (2001, p.179), comenta que: 

 
A participação mobiliza a inteligência da empresa, valoriza o 

potencial das pessoas, permite que exprimam suas ideias e 

emoções, desenvolvam relações pessoais e organizacionais mais 

autênticas e, enfim, se tornem profissionais mais autônomos e 

competentes. 



21 
 

 

 

 
 

Convém nesse sentido esclarecer que na estrutura organizacional, o poder 

hierárquico é diminuído porque os conhecimentos e informações importantes 

passam a pertencer à pessoa diretamente subordinada aos dirigentes, como 

também à pessoa fora do controle hierárquico. 

Diferente da maneira de administrar do passado, onde as decisões eram 

concentradas na direção geral da empresa, hoje a criatividade, observações e 

críticas dos colaboradores são valorizadas e até estimuladas. Ressalta-se também 

que, na atualidade, em função da consciência crítica mais acentuada, as 

manifestações individuais e grupais, são mais livres e aceitas. 

A participação é um meio de adaptação da organização a um ambiente 

conflitivo, de acordo com Motta (2001, p.174), “ ela sempre preenche uma  

função positiva, não se sustentando, normalmente, os argumentos de que a 

participação causa ineficiência ou retração econômica”. 

Nesse contexto o modelo de gestão administrativa adotado pela empresa 

em questão está subsidiado em concepções gerenciais contemporâneas, nas quais 

as relações interpessoais são mais valorizadas, tentando diminuir os níveis 

hierárquicos e aproximar as chefias dos seus colaboradores, ou seja, o modelo de 

gestão participativa. Além disso, estratégias como reuniões são utilizadas para 

estimular a abertura do diálogo, propiciando a troca de informações de forma 

democrática. Isso tem gerado decisões compartilhadas e mais próximas dos reais 

problemas, favorecendo a agilidade do processo de trabalho. 

 
2.5 Análise de SWOT 

 
 

Análise de SWOT é uma ferramenta estratégica muito utilizada, segundo 

Canton et al (2008, p.16) “para analisar os pontos fortes (Strenghts), pontos fracos 

(Weaknes), oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) de uma empresa. 

Deve ser realizada frequentemente, ao menos uma vez ao ano.” 

Os pontos fortes e fracos, estão, conforme esclarece Canton et al (2008, 

p.16),“relacionados ao ambiente interno, ou seja, estão ao alcance e 

controle da organização. Já as oportunidades e ameaças estão relacionadas com o 

ambiente externo, ou seja, estão fora do alcance e controle da organização.” 
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Força, é algo que a empresa faz bem ou que, diz ainda Canton et al (2008, 

p.16), “constitua uma característica que aumente a sua competitividade, 

competências, ativos físicos, ativos humanos, ativos organizacionais, ativos 

intangíveis, capacidades competitivas, atributos específicos, entre outros”. 

O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da empresa, já que 

ele é o resultado de estratégias de atuação definidas pela própria empresa. Desta 

forma, quando a empresa percebe um ponto forte deve ressaltá-lo ainda mais; 

quando percebe um ponto fraco, deve agir para controlá-lo ou minimizar seu 

efeito. 

Em primeiro lugar, é importante fazer uma relação de quais são as 

variáveis que devem ser monitoradas, por exemplo, no nosso caso: capacidade de 

atendimento, demanda pelos produtos oferecidos, satisfação do público com o 

atendimento, crescimento do número de consumidores, dedicação dos 

funcionários, qualidade do produto etc.. 

Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Isso 

não significa que não seja útil conhecê-lo. Apesar de não poder controlá-lo, é 

possível monitorá-lo e procurar aproveitar as oportunidades da maneira mais ágil 

e eficiente e evitar as ameaças enquanto for possível. 

Diversos fatores externos à organização podem afetar o seu desempenho. 

São as mudanças no ambiente externo que podem representar oportunidades ou 

ameaças ao desenvolvimento do plano estratégico de qualquer organização. As 

mudanças no ambiente externo sempre afetam, de maneira homogênea, todas as 

organizações que atuam numa mesma área geográfica e num mesmo mercado e, 

desta forma, representam oportunidades ou ameaças iguais para todo mundo. 

Assim sendo observa-se, em relação ao MICRO Laboratório Veterinário, 

no ambiente interno e no ambiente externo. 

 
2.5.1 Ambiente Interno 

 

 Força – Equipe unida e motivada, haja vista o avanço da gestão 

participativa, na qual os colaboradores são convidados a opinar no 

sentido do sucesso da empresa, através de atributos como: Boa 

comunicação; Ética; Respeitabilidade; Integridade e Profissionalismo . 
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 Fraqueza – Por ser uma empresa recém-instalada falta à equipe 

conhecimento sobre o comportamento de outras empresas que operam 

no mesmo ramo. 

 
2.5.2 Ambiente Externo 

 

 Oportunidades  –  Ter  facilidade  de  acesso  às  clínicas  veterinária   

da região; ter uma boa logística: baixo custos e rapidez nas entregas e 

coletas de material para exames; 

 Ameaças – Desconhecimento da qualidade dos serviços prestados pelos 

concorrentes, instalados na região. 

 
2.6 Estratégia Empresarial 

 

A proposta empreendedora em questão apresenta o MICRO Laboratório 

Veterinário, que visa atender às demandas das Clínicas Veterinárias, criadores, 

reprodutores,  outros  laboratórios  da   cidade   de   Maceió   e   adjacências.   

Esse Laboratório já esta funcionando e a cada dia passa por ajustes para melhor se 

adequar às necessidades dos clientes. 

Em funcionamento desde 2015, o MICRO Laboratório Veterinário tem 

buscado nortear-se pelos preceitos éticos, pelas metas de excelência técnica, pela 

confiabilidade nos seus serviços e por um atendimento humano e personalizado. 

Sempre em busca da inovação e o aprimoramento, com base nas 

necessidades dos médicos e clínicas veterinárias, o MICRO Laboratório 

Veterinário está sempre motivado a encontrar novas soluções para um 

atendimento rápido e eficiente. Nesse sentido a empresa mantém uma equipe de 

colaboradores capacitados e atualizados, promovendo o acesso às novidades 

diagnósticas a sua clientela. 

O MICRO Laboratório Veterinário entende a dificuldade que existe em 

Maceió de realizar diagnóstico microbiológico e proporciona exames dessa 

natureza com qualidade e agilidade e para tanto conta com uma equipe pequena, 

mas qualificada e comprometida em concluir bem o seu trabalho e atender melhor 

a sua clientela. 
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2.7 Plano de Marketing 

 
Nenhuma organização pode sobreviver no mundo moderno a menos que 

planeje o futuro. Um plano de Marketing, conforme Schebelesk e Massuquet 

(2013, p.2) “identifica  as oportunidades  capazes  de  gerar  bons  resultados para 

a organização, demonstrando como  se  inserir  com  eficácia,  para  obter  

posições desejáveis nos mercados”. 

Assim o Plano de Marketing consiste no Planejamento feito 

periodicamente onde se analisa os diversos ambientes do marketing e se 

estabelece objetivos e estratégias de produto e mercado. 

O Plano de Marketing adotado pelo MICRO Laboratório Veterinário, 

consiste em três estratégias de promoção, que visa ampliar a oferta de serviço, 

atingindo maior número possível de clientes na região onde esta localizado seu 

ponto de distribuição, ou seja, no bairro da Serraria e regiões circunzinhas, com 

melhores preços e uma boa campanha de divulgação. 

 
2.7.1 Estratégia de Promoção 

 
 

A empresa dispõe de um Diretor Gestor que tem a função de gerenciar o 

planejamento de mercado, propaganda, relações públicas, promoção de vendas e 

merchandising. Além de identificar novas oportunidades de mercado e avaliar a 

concorrência. 

Marketing é um fator-chave de sucesso nos negócios. O termo marketing, 

não deve ser entendido na sua antiga concepção de fazer uma venda – “vender” –, 

mas sim na atual concepção de manifestar as necessidades do cliente. A 

propaganda é uma ferramenta de marketing, ou seja, são os meios que uma 

empresa usa para se aproximar de seus consumidores promovendo seus produtos 

e/ou serviços. 

Nesse sentido o MICRO Laboratório Veterinário adotou três estratégias,  

de Marketing, abaixo relacionadas, preços, distribuição e vendas e comunicação, 

com a finalidade de atingir mais clientes e fidelizar os clientes já existentes: 



25 
 

 

 

 
 

a) Estratégia de Precificação 

 
Para a determinação do preço de venda dos serviços foram considerados 

dois fatores: os custos para realização dos exames e preços praticados pela 

concorrência. 

 

b) Estratégia de Vendas e Distribuição 

 
A empresa conta com um ponto de vendas, que é o próprio local onde esta 

instalado, haja vista o potencial do mercado da região e dos bairros 

circunvizinhos. 

 

c) Estratégia de Comunicação 

 
A qualidade do trabalho faz sua própria divulgação, além das visitas às 

clínicas veterinárias, mensagens eletrônicas através de redes sociais, mídias de 

comunicação áudio visual, brindes para fidelizar e fortalecer a marca (ímãs, 

necessaire, folder, caneta, etc.), que trará mais rapidamente um retorno positivo. 

Considerando que a internet está em toda parte nas escolas, nas empresas, 

nas residências, enfim em todos os lugares, o MICRO Laboratório Veterinário 

também está utilizando o Facebook, (Figura 1), no sentido de ampliar sua 

comunicação com velhos e novos clientes. 
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Figura 1 – Página do MICRO Laboratório Veterinário no Facebook 
 

Fonte: https://www.facebook.com/microlabveterinario/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 

 

 
 

Nesse sentido a empresa também aderiu à internet, pois através das redes 

sociais, pode acompanhar a opinião do seu público, saber o que ele pensa sobre o 

produto, suas preferência, podendo interagir com ele, corrigir falhas e melhorar a 

qualidade dos serviços. 

https://www.facebook.com/microlabveterinario/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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3 PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO EM 

RELAÇÃO A INTERVENÇÃO INOVADORA (MICRO 

Laboratório Veterinário) 

 

 
A pesquisa é um instrumento científico, por meio do qual é possível se 

obter as informações necessárias para a realização de um diagnóstico, o mais 

próximo possível da veracidade sobre um determinado fenômeno. No caso em 

pauta se busca diagnosticar possíveis falhas no atendimento dos prazos para 

entrega dos laudos, a qualidade do atendimento e fidelidade do cliente do MICRO 

Laboratório Veterinário, no sentido de, detectado o problema, se encontrar a 

solução. 

 
3.1 Procedimentos Metodológicos 

 
A componente metodológica é um aspecto essencial em qualquer processo 

de investigação, haja vista que serve como roteiro durante o desenvolvimento da 

pesquisa. Assim sendo, no presente capítulo faz-se uma breve  contextualização 

da problemática em estudo, as questões de investigação e os objetivos. Descreve- 

se também o tipo de estudo, as variáveis, a amostra, os instrumentos de coleta de 

dados e os procedimentos efetuados, bem como a previsão do tratamento 

estatístico. 

 
3.2 Tipo de pesquisa 

 
A pesquisa é um processo formal, com método de pensamento reflexivo, 

que se constitui num caminho para se conhecer e/ou aprofundar o conhecimento 

sobre  determinado  assunto.  Conforme   esclarecem   Marconi   e   Lakatos 

(2000, p.63), a pesquisa é uma atividade, voltada para a solução de problemas 

teóricos ou práticos com o emprego de processos científicos, parte, pois de uma 

dúvida ou problema e, com uso do método científico busca uma resposta ou 

solução. 

O estudo em questão baseia-se em pesquisa teórica e trabalho de campo 

mediante utilização da pesquisa bibliográfica, por meio de livros, revistas, teses, 
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monografias e sites da internet. Pode-se dizer que o método é o meio de se testar 

teorias. Albuquerque (2007, p. 38), argumenta que: 

 
O fato já existia antes de ser formulada a teoria, mas esta é 

quem vai confirmar se aquele era de fato, um fenômeno causal, 

isto é, que se repetem todas as vezes que a mesma causa o 

antecede ao acaso [...]. 

 

Nesse sentido, a metodologia, é um instrumento do pesquisador, pois, 

segundo Alves (2003, p. 59), “é através da especificação dos caminhos a serem 

adotados que se torna possível delimitar a criatividade e definir como, onde, com 

que, quanto e de que maneira se pretende captar a realidade e seus fenômenos”, ou 

seja, a metodologia adotada é o caminho percorrido para se atingir o objetivo 

desejado. 

Sendo assim, quanto aos objetivos a presente pesquisa foi classificada 

como exploratória, haja vista que nesse tipo de pesquisa, segundo Alves 

(2007, p.52), “o autor tem como objetivo tornar mais explícito o problema, 

aprofundar as ideias sobre o objeto de estudo,” diz ainda a citada autora que “a 

pesquisa bibliográfica e o estudo de caso são exemplos de pesquisa exploratória.” 

Esse tipo de pesquisa  é  também  descritiva,  pois,  conforme  Alves 

(2007, p.52), ”adota-se como procedimento coleta de dados, com uso da entrevista 

e da observação, e como recursos, os questionários e/ou formulários, entre outros. 

” O desenho desta pesquisa é, portanto, do tipo exploratório-descritivo. 

É um estudo de natureza qualitativa, cujas características, conforme Alves 

(2003, p.56), são as seguintes: 

 O pesquisador procura captar a situação ou fenômeno em toda 

sua extensão; 

 Trata de levantar possíveis variáveis existentes e na interação, 

o verdadeiro significado da questão; 

 O pesquisador colhe informações, examina cada caso 

separadamente e tenta construir um quadro teórico geral 

(método indutivo). 

 
Essa pesquisa tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias. Seu 

planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
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3.3 Instrumento de Pesquisa 

 
Os recursos a serem utilizados variam, consideravelmente, em função do 

tipo de pesquisa adotado. Na pesquisa em pauta utilizou-se a coleta de dados 

através da aplicação de questionários constituídos de um rol de 4 (quatro) 

perguntas, fechadas ou estruturadas. 

Conforme Albuquerque (2007, p.77), “as vantagens da pergunta fechada 

são a facilidade e a rapidez na computação, mas há várias desvantagens. Muitos 

parâmetros vão fugir, deixando lacunas na apuração do resultado.” Já nas 

perguntas abertas ou não estruturadas, segundo orientação de  Albuquerque  

(2007, p.78), “a grande vantagem é o resultado da investigação chegar muito 

próximo da realidade [...]. As desvantagens são a dificuldade na computação e a 

demora do resultado.” 

 
3.4 População e Amostra 

 
 

Foram investigados 10 (dez) Médicos Veterinários, que atendem em 

Clínicas Veterinárias localizadas no bairro da Serraria e adjacências, Município de 

Maceió, Estado de Alagoas, selecionadas por conveniência entre as Clínicas e 

Hospitais Veterinários existentes na região, que utilizam e ou já utilizaram os 

serviços do MICRO Laboratório Veterinário. 

Os critérios de inclusão adotado para escolha do objeto de pesquisa foi ser 

um estabelecimento comercial pet que ofereça atendimento médico veterinário, 

que utilize, ou já tenha utilizado os serviços do MICRO Laboratório Veterinário e 

cuja localização seja no bairro da Serraria e/ou adjacências. 

O critério de exclusão adotado foi ser um estabelecimento comercial pet 

que não ofereça atendimento médico veterinário. 

 
3.5 Procedimentos 

 
 

A pesquisa foi realizada, no período de abril de 2017 a maio de 2017. No 

dia 02 do mês de abril de 2017, iniciou-se a realização das visitas aos 
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estabelecimentos selecionados para solicitação da devida autorização do 

proprietário ou gerente do estabelecimento para a realização da pesquisa. 

Após a autorização, no mesmo dia, marcava-se um encontro com o médico 

veterinário do estabelecimento, para a aplicação do questionário, o que acontecia 

na mesma semana da primeira visita. 

Nesse momento forneciam-se as devidas explicações sobre todas as etapas 

da pesquisa, informação acerca do caráter voluntariado, do anonimato das 

respostas e da confidencialidade dos dados. 

 
3.6 Tratamento dos Dados 

 

Com o tratamento estatístico buscou-se transformar os dados coletados em 

informação, ou seja, organizar a informação obtida para que pudessem ser 

analisados e tratados a fim de fornecerem respostas às questões de investigação 

previamente colocadas. 

Os dados colhidos, por meio da aplicação de questionários, foram 

categorizados, incorporando elementos das respostas dos entrevistados acerca das 

variáveis pesquisadas e para uma melhor compreensão do leitor sobre o fenômeno 

investigado, foram exibidos em forma de tabelas e gráficos. Após isto foram 

analisados à luz do referencial teórico. 

 
3.7 Resultados e Discussão 

 
 

Nesse item a pesquisadora irá realizar, com os dados coletados durante a 

pesquisa, os relatos das observações e todas as informações disponíveis. Esta fase, 

de acordo com Albuquerque (2007, p.65), “exige do pesquisador alguns 

procedimentos, tais como: classificar, organizar e interpretar as informações. ” 

Como recurso metodológico utilizou-se questionário constituído por um 

rol de 4 (quatro) perguntas que foram respondidas na presença da pesquisadora. 

Para mostrar a importância analítica dos dados, os mesmos são apresentados em 

forma de gráficos, o que facilitará a compreensão das respostas obtidas no 

trabalho de campo. 
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3.6.1 Como você avalia nossos prazos de entrega de laudos? 

 

 
As inovações decorrentes do mundo globalizado refletiram em novas 

atividades forçando as empresas a adequarem-se à nova realidade, tornando-se 

mais eficientes, menos burocráticas e mais comprometida com a qualidade. 

Nessa direção, de acordo com os resultados apresentados no Gráfico 1 

evidencia-se que 90% (noventa) por cento, dos 10 (dez) médicos veterinários 

entrevistados responderam que os prazos de entrega dos laudos são excelentes e 

apenas 10% responderam que os prazos de entrega dos laudos são bons. 

Tal resultado demonstra que o empreendimento esta cumprindo sua missão 

que é atender a sua clientela com máxima agilidade e eficiência, através de 

exames seguros e modernos para prover diagnóstico preciso e confiáveis. 

 

 
 

Gráfico1 – Prazos de entrega de laudos 
 

 
 

 
 

Excelente Bons 
 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2017. 

10% 

90% 
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3.6.2 Como você avalia a qualidade do nosso atendimento? 

 
 

Considera-se cliente todo indivíduo que entra em contato com a empresa 

para solicitar um produto e ou serviço, ou mesmo simplesmente falar com um 

funcionário para solicitar uma informação. Assim, é importante que os 

funcionários estejam sempre alerta para não discriminar alguém que no futuro 

poderá vir a ser um cliente. 

Quanto ao resultado da pesquisa em relação ao atendimento observou-se, 

pelos dados coletados que 80% (oitenta) por cento avaliam o atendimento como 

Excelente enquanto que 20% (vinte) por cento, avalizam como Bom. 

O resultado decorre do fato de que, apesar do MICRO Laboratório 

Veterinário ser considerado excelente quanto aos prazos de entrega dos laudos, 

possui uma área para recepção pequena, uma vez que esta instalado em um espaço 

onde já funciona uma Clínica Veterinária. Observa-se aí a necessidade de um 

espaço mais adequado, que proporcione mais conforto aos animais e aos seus 

acompanhantes ou donos. 

 

Gráfico 2 – Qualidade do atendimento 
 

 
 

 

Excelente Bom 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2017 

20% 

80% 
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3.6.3 Qual sua frequência no MICRO Laboratório Veterinário? 

 

 
O resultado dos dados coletados demonstram que mais de 60% (sessenta) 

por cento dos médicos veterinários entrevistados que enviaram exames para 

realização de análise laboratorial no MICRO Laboratório Veterinário, repetiram 

essa atitude mais de uma vez por semana, evidenciando o grau de satisfação, 

confiabilidade e fidelidade do cliente e 30% (trinta ) por cento enviaram exames 

uma vez por semana, o que representa também um bom índice de confiança e 

fidelidade. 

Os dados, no entanto revelaram que 10% (dez) por cento dos clientes que 

enviaram exame para análise laboratorial repetiram essa atitude apenas uma vez 

por mês. Nesse caso, carece de uma melhor investigação, se esse índice decorre da 

insatisfação  do  cliente,  ou  simplesmente  do  fato  de  o  cliente não ter tido 

necessidade dessa demanda. Nesse sentido é interessante ser realizada, no futuro, 

outra pesquisa, na qual possa ser verificado se essa parcela de clientes costumam 

escolher o MICRO Laboratório ou o concorrente. 

 
Gráfico 3 – Frequência no MICRO Laboratório Veterinário 

 

 

 

 

 

 

Uma vez por semana Mais de uma vez por semana Uma vez por mês 
 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2017. 
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30% 
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3.6.4 Por que você escolheu o MICRO Laboratório Veterinário? 

 
Os dados reforçam o resultado anterior que mediu o nível de satisfação, 

onde 80% (oitenta) por cento, ou seja, 8 (oito) dos 10 médicos veterinários 

entrevistados admitem que procuram os serviços do MICRO Laboratório 

Veterinário pela qualidade de seu atendimento, 10% (dez) por cento pela 

conveniência e 10% (dez) por cento pela proximidade. 

Tal resultado demonstra que o empreendimento esta atuando dentro de sua 

visão que é tornar-se referência em Diagnóstico Laboratorial Veterinário, na 

cidade de Maceió, focando no atendimento ao cliente, na qualidade e no controle 

dos exames e no bem estar do animal e de seus proprietários.. 

 

Gráfico 4 – Preferência pelo MICRO Laboratório Veterinário 
 

 
 

 

 
Qualidade do serviço Coveniência Proximidade 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2017. 

 

3.7 Análise dos Resultados 

 
Através da análise das respostas obtidas constata-se que o empreendimento 

vem atuando dentro da estratégia correta, buscando ter seu diferencial competitivo 

na excelência dos serviços oferecidos e no atendimento à clientela, agindo dentro 

da Ética, Respeitabilidade; Integridade; Profissionalismo e Trabalho em Equipe. 

10% 

10% 

80% 
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CONCLUSÃO 

 
Neste Trabalho de Conclusão de Curso de Educação Empreendedora, 

verificou-se que o empreendedorismo atua como um fenômeno cultural, 

constituindo a expressão de hábitos, práticas e valores das pessoas, sendo 

necessário esclarecer que o seu objeto de estudo não é a empresa, e sim o 

Empreendedor, abrangendo dimensões como a criação de empresas e geração do 

auto-emprego, reforçando o compromisso com o meio social, a ética e a 

cidadania. 

Foi uma iniciativa inovadora à medida que se trata de um laboratório com 

equipamentos ultramodernos que possibilitam a realização de exames mais 

sofisticados e maior rapidez nos resultados finais, o que o diferencia dos 

concorrentes. 

A maior parte dos empreendimentos busca concretizar uma oportunidade, 

embora, o dia a dia da atividade econômica muitas vezes frustre essa expectativa, 

desmotivando o empreendedor a seguir adiante com o empreendimento. Segundo 

Chér (2014, p. 2), “Superar um dia após o outro. Acordar cedo e se atirar em uma 

jornada sem hora para terminar. Respirar fundo e enfrentar tudo e todos. Trabalhar 

e acreditar. Não desistir.” Essa atitudes fazem do empreendedor um ser diferente. 

A intervenção, por meio da pesquisa e do diagnóstico realizado e com base 

nos dados coletados, evidenciou-se que a oportunidade observada para a 

instalação do MICRO Laboratório Veterinário foi bastante exitosa, haja vista que 

o empreendimento vem atuando dentro da estratégia fundamentada e 

comprovadamente acertada, tanto para abertura quanto para a manutenção do 

empreendimento. 

Dentro dos resultados da intervenção realizada, conclui-se que a estratégia 

adotada tem-se buscando firmar o diferencial competitivo do empreendimento na 

excelência dos serviços e do atendimento à clientela, agindo dentro da Ética, 

Respeitabilidade; Integridade; Profissionalismo e Trabalho em Equipe, cumprindo 

a missão estabelecida pela empresa, que é oferecer serviços com resultados mais 

imediatos e mais completos, o que faz com que o médico veterinário, solicitante, 

tenha um diagnóstico mais rapidamente e um tratamento mais eficaz. 
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CONSDERAÇÕES FINAIS 

 

Os empreendedores são apontados como pessoas com capacidades, 

habilidades e atitudes próprias, que formam suas características de identificação. 

Entretanto, hoje já se tem a certeza que a teoria do dom, que defende a tese 

de que cada um nasce vocacionado para exercer e executar determinadas tarefas, 

já esta superada, considerando que o treinamento e a capacitação pode possibilitar 

a aprendizagem de novos conhecimentos, de novas técnicas e estratégias com as 

quais qualquer pessoa pode se qualificar para exercer aquilo que se propuser. 

Nessa direção o curso de Educação Empreendedora oferecido pela 

Pontifícia Universidade Católica/ SEBRAE, possibilita, através da elaboração de 

uma proposta de Intervenção Inovadora, uma experiência real de como criar e 

manter no mercado, uma empresa . 

Para tanto, o curso traz em sua grade curricular, aulas teóricas e práticas, 

criação de vídeos, projetos, etc., nos quais o aluno pode demonstrar suas próprias 

ideias, com orientação on line através de professores, tutores, conteudistas, 

orientadores, Coordenação e todas as instituições envolvidas,  que  possibilitaram 

a oportunidade de receber feedback direto sobre seus trabalhos, ao tempo em que 

realizaram as devidas correções e as adequações necessárias ao bom andamento 

do curso. 

Diante do exposto, considero que o curso foi bastante proveitoso, 

qualificando o aluno para a orientação em sala de aula e proporcionando 

conhecimentos de novos caminhos pelos quais o empreendedor deve percorrer 

para obter sucesso em seu negócio, seja qual for sua área de atuação. 

No caso em pauta, o MICRO Laboratório Veterinário, cujos resultados 

apontam para o sucesso, graças a utilização, na prática, dos conhecimentos 

teóricos adquiridos no decorre do curso, demonstra e comprova a qualidade do 

mesmo em sintonia com os fatos reais do dia a dia do empreendedor. 
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1)  Como você avalia nossos prazos 2) 1) Como você avalia a qualidade 

de entrega de laudo?:  do nossos atendimento?: 

3) Com 

serviços 

Veteriná 

) Por que você escolheu o Micro 

aboratório Veterinário? 

 

 

 
 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 

Este questionário tem a finalidade de coletar dados sobre a qualidade do 

atendimento do MICRO Laboratório Veterinário, para complementar o Trabalho 

de Conclusão de Curso sobre Proposta de Intervenção Inovadora, da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro.- PUC Rio, no ano de 2017. 
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que  frequência  você usa   os 4 

do Micro Laboratório L 

rio? 

 

Uma vez por Semana 

Mais de uma vez por Semana 

Uma vez por Mês 

Outras respostas 

 

Qualidade do serviço 

Qualidade do atendimento 

Pela Conveniência 

Pela Proximidade 

Outras respostas 

 


