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om Em maio, a presença obrigató-
ria dos médicos veterinários nos pet 
shops foi colocada em cheque, após 
decisão do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). Não há nada defi nitivo 
ainda,  mas, independente disso, 
esses profi ssionais são peças im-
portantes para quem deseja lucrar 
mais. Elemento essencial na cadeia 
produtiva do mercado pet, o médico 
veterinário é um parceiro de extre-
ma importância para a geração de 
vendas e fi delização de clientes. É 
fundamental, portanto, estabelecer 
estratégias comerciais em conjunto 
com ele. 

Para Ricardo Oliveira, médico 
veterinário especialista em marke-
ting do mercado pet, a interação en-
tre o veterinário e o lojista sempre 
deve ser a de complementariedade, 
especialmente no caso em que há 
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uma relação contratual de prestação 
de serviços entre eles. “Isso é bom 
para o cliente, e demostra respeito 
pelo tempo e dinheiro dele”, enfa-
tiza. 

Ricardo observa que a relação 
lojista/ médico veterinário é muitas 
vezes confl ituosa, gerando reclama-
ções e demandas de ambos os lados. 
“Creio que os problemas começam 
a ocorrer quando ambos esquecem 
de colocar o cliente em primeiro lu-
gar”, avalia. Ele salienta que o médi-
co veterinário que for comissionado 
ou terceirizado para o atendimento 
clínico ambulatorial tem grande in-
teresse em querer fortalecer as ven-
das e o movimento da loja parceira. 
Quanto mais gente visitar a loja, afi -
nal, maior a quantidade de clientes 
em potencial. Já para o lojista, ter 
um bom médico veterinário é um 
importante diferencial de qualidade 
e de fi delização de sua clientela.

“Encare seu parceiro como al-
guém que tem o que você não tem, 
que sabe o que você não sabe, e que, 
portanto, pode ajudar muito na bus-
ca por melhores resultados”, acon-
selha Ricardo. O lojista, assim, tem 
que ver no médico veterinário al-
guém que tem o conhecimento téc-
nico, e que é respeitado pelo cliente 
devido a essa habilidade e que, dessa 
forma, pode proporcionar credibili-
dade e movimentar o seu negócio, 
explica o especialista. O médico ve-
terinário, por sua vez, deve ver no 
lojista alguém que conhece a clien-
tela, entende de negócios e tem uma 
mentalidade orientada para resulta-
dos. “As complementariedades são 
muito maiores do que os confl itos. É 

questão de saber ouvir a outra parte 
e achar soluções que sejam boas, em 
primeiro lugar, para os clientes. Se 
conseguirmos fazer isso, com certeza 
os ganhos serão expressivos para to-
dos os envolvidos”, afi rma Ricardo.

O médico veterinário pode 
acompanhar a produção e comer-
cialização de alimentos, atuar na 
área de vendas de medicamentos, 
vitaminas, vermífugos, vacinas e ou-
tros produtos, colaborando de forma 
ativa com as vendas da loja. O lo-
jista deve valorizá-lo e posicioná-lo 
como consultor para os clientes. 

“A palavra do veterinário 
tem um peso grande na decisão dos 
clientes e isso precisa, sem dúvida, 
ser valorizado e estimulado. Tenho 
certeza de que uma indicação dele 
é importante para todos os itens do 
estabelecimento, desde brinquedos 
até alimentos”, ressalta o consul-
tor do mercado pet, Jefferson Bra-
ga, que avalia o veterinário como 
peça-chave para a loja se destacar 
da concorrência. “Alguns locais 
chegam a comissionar o veterinário 
por indicações e vendas. O mundo 
está em franca mudança e seria legal 
considerar a atuação desse profi ssio-
nal de maneira mais abrangente”, 
completa.

Devido à sua capacidade téc-
nica, o veterinário está apto a sanar 
praticamente qualquer dúvida dos 
clientes a respeito de medicamentos 
e alimentos para pets. Por dominar 
o assunto, ele pode proporcionar 
um atendimento qualifi cado, com 
explicações didáticas, tornando-se 

um ótimo diferencial para a loja. Ao 
transmitir segurança ao consumi-
dor, o profi ssional pode até mesmo 
alertá-lo caso ele esteja optando por 
um produto não indicado para seu 
pet. 

Compartilhar práticas pre-
ventivas também ajuda a fi delizar 
os clientes. As orientações, afi nal, 
sempre são embasadas em aspectos 
técnicos e atingem um ponto sensí-
vel do consumidor: a saúde do ani-
mal. Entre os exemplos estão os cui-
dados típicos de algumas estações 
do ano, como inverno ou verão, ou 
particularidades das raças, além dos 
períodos de vacinas. 

Para não arranhar sua cre-
dibilidade, o veterinário não deve 
estimular a compra desnecessária 
de produtos. Além de ser questio-
nável do ponto de vista ético, o 
cliente pode perder a confi ança no 
profi ssional e se sentir enganado. 
“Creio que tudo passa por saber as 
necessidades dos clientes. Veja bem, 
serviço extra não quer dizer serviço 
supérfl uo ou desnecessário”, atenta 
Ricardo. “Cabe dizer que a palavra 
fi nal é do cliente e, em alguns ca-
sos, mostrar uma solução diferente, 
um produto ou serviço extra, pode 
ser explorado como conhecimento 
e não apenas como abordagem co-
mercial”, acrescenta Jefferson.

Ricardo recomenda catego-
rizar as indicações em termos de 
necessidade/ urgência. Um Poo-
dle certamente se benefi ciará de 
um produto para limpeza contra as 
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manchas de lágrima ácida, exem-
plifi ca. “Isso ele pode recomendar 
praticamente para todo Poodle que 
atender, pois quase todos eles pos-
suem esse problema em maior ou 
menor grau”, orienta. Nem todo 
animal, porém, precisará de uma ra-
ção para controle de peso, ou esse 
produto deverá ser recomendado 
preventivamente, por exemplo. 

Nutrir um real interesse pelo 
cliente e seu pet, portanto, é de 
suma importância, é preciso con-
versar e conhecê-los. A prática con-
tribui para criar valor aos olhos do 
cliente. “Certamente as recomen-
dações que puderem ser embasa-
das na real necessidade/ solução de 
problemas para os clientes são bem-
-vindas. Quanto mais conhecermos 
o animal e o seu proprietário, maior 
a possibilidade de encontrar pontos 
que podem melhorar a qualidade de 
vida de ambos, com produtos e solu-
ções interessantes”, diz Ricardo. 

Jefferson alerta que a presen-

ça do médico veterinário contribui 
para a qualifi cação do atendimento 
da loja. “Ele pode treinar a equipe 
de atendentes para que a linguagem 
no estabelecimento seja única. In-
formações básicas e também algu-
mas importantes podem ser dadas 
ao pessoal da linha de frente, para 
corroborar suas explicações e até 
mesmo facilitar sua conversa com os 
clientes”, explica.

Ricardo ressalta que na rela-
ção lojista, veterinário e cliente é 
importante estabelecer práticas nas 
quais todos são benefi ciados. Ele 
lembra que um dos grandes proble-
mas que os médicos veterinários têm 
nesse tipo de loja é o cliente preferir 
tirar uma dúvida com o balconista 
ou pedir a famosa ‘olhadinha’. Isso 
sem dúvida é difícil de se contornar. 
O cliente, afi nal, buscará sempre ter 
o máximo retorno por seu tempo e 
dinheiro, ou seja, resolver o proble-
ma da forma mais rápida possível, 
no caso com o balconista. “Eu só 
vejo uma saída para essa situação, 
e passa por duas posturas básicas: 
reconhecer que ela sempre existe e 
sempre existirá, e tentar revertê-la 
em nosso favor.”

Ricardo orienta a treinar esse 
balconista muito bem, para que não 
só ele seja capaz de fazer recomen-
dações apenas baseadas nas carac-
terísticas dos produtos, como con-
siga reconhecer situações em que 
os animais necessitam de um apoio 
veterinário, disponibilizando bons 
argumentos para o atendente con-
vencer o consumidor a marcar uma 
consulta veterinária. “Muitos tipos 
de compensação/ incentivo podem 

ser pensados para fazer essa relação 
andar favoravelmente tanto para 
a loja como para o médico veteri-
nário, e dentro dos limites legais”, 
analisa Ricardo, enfatizando que 
os atendentes não podem oferecer 
consultas e nem dar diagnósticos, 
pois é ilegal.  

Há consumidores que conhe-
cem a loja por meio de uma consulta 
veterinária, geralmente o profi ssio-
nal foi indicado por algum conheci-
do. Novamente, é importante esta-
belecer uma relação em que ambos 
ganhem. “Um acordo simples com o 
dono da loja, no qual o cliente com 
a receita do veterinário daquele es-
tabelecimento tenha alguma forma 
de benefício, é um bom começo”, 
recomenda Ricardo. 

Para Jefferson,  em qualquer 
lugar cabe o pensamento de cresci-
mento conjunto e saudável, e nesse 
ambiente não é diferente. “Falar aos 
clientes sobre itens da loja não é cri-
me nem pecado e pode ser um bom 
caminho para o conceito que ofere-
ce ao cliente uma solução completa 
de produtos e serviços em um único 
local.” 

É muito importante, portanto, 
que haja um sentimento de equipe, 
ou seja, o médico veterinário não 
pode e nem deve esconder seus 
clientes da loja. “O profi ssional deve 
incentivar ativamente para que eles 
façam as compras de suas receitas 
no estabelecimento. Se a loja in-
centivar com a parte dela, dando 
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descontos e tratamento VIP para 
os clientes do médico veterinário, 
ajuda e muito”, completa o espe-
cialista, acrescentando que também 
deve haver um acordo entre a loja e 
o médico veterinário, para que este 
se sinta motivado a fortalecer essa 
parceria. 

O veterinário também é im-
portante para fi delizar o cliente que 
visita o setor de banho e tosa da loja. 
“Ele pode contribuir muito, seja aju-
dando a estabelecer protocolos sani-
tários e de conduta no banho e tosa, 
seja treinando os banhistas para, por 
exemplo, reconhecer determinados 
indícios de problemas de pele”, sa-
lienta Ricardo. “Além disso, deve 
fazer com que se cumpra a lei de uso 
dos EPIs, visto o risco legal de não 
se usar e, principalmente, esclarecer 
a real importância para a saúde dos 
profi ssionais”, acrescenta Jefferson.

O profi ssional pode treinar 
e orientar, com dicas simples, os 
funcionários responsáveis pelos ser-
viços de higiene e estética. Dessa 
forma, é possível alertar os tutores 
dos animais evitando, assim, pos-
síveis mal entendidos. “Teríamos 
uma oportunidade interessante: 
problemas observados pelo banhista 
deveriam ser expostos aos proprietá-

rios, já oferecendo uma espécie de 
pacote no qual a consulta seria me-
tade do preço, por exemplo, e o tra-
tamento fornecido pela loja com um 
desconto signifi cativo”, recomenda 
Ricardo. Dessa forma, ele explica, o 
cliente perceberia uma efetiva van-
tagem em comprar o combo ‘loja + 
médico veterinário’. O consumidor 
teria vantagem fi nanceira, comodi-
dade e segurança no tratamento. 

Ricardo destaca que, para a 
loja, é bom abrir mão de uma par-
te dos ganhos. Isso porque o cliente 
passa a ter vantagens claras, aumen-
tando sua fi delização. Também tem 
a sensação de que a empresa é full 
service na prestação de serviços, au-
mentando a percepção de uma loja 
diferenciada. Além disso, diminui 
signifi cativamente a reclamação 
por problemas de pele decorridos do 
banho. “Para o médico veterinário, 
vale muito a pena, pois ele estaria 
evitando a ‘olhadinha’, colocando-
-a já dentro do pacote. É melhor 
ganhar menos do que não ganhar 
nada”, explica o especialista, lem-
brando que cada cliente do banho e 
tosa atendido dessa maneira, se bem 
trabalhado, tem tudo para se tornar 
um cliente ativo e regular.

“A palavra é sinergia; atuar 
como um todo gerando possibilida-
des múltiplas por meio do que se 
oferece”, fi naliza Jefferson.
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