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PDG SAÚDE VETERINÁRIA 



POSICIONAMENTO 
FDC

Ser parceirodo cliente:
Na Aprendizagem, no Conhecimento e nos Resultados.

Fazer com o cliente

Criar Valor para o cliente

Conviver com o cliente

Aprender com o cliente



PREMISSAS

COLABORAÇÃO

INTERATIVIDADE

SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

INOVAÇÃO

DINAMISMO

APLICABILIDADE



CONTEXTO e demanda

Informações da Abinpet. O Brasil tem a segunda maior população de
cães, gatos e aves canoras e ornamentais em todo o mundo e é o
terceiro maior país em população total de animais de estimação. São
54,2 milhões de cães, 23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes,
39,8 milhões de aves e mais 2,3 milhões de outros animais. O total é de
139,3 milhões de pets, o que demonstra a força potencial desse setor na
economia brasileira com um faturamento em 2019 de22,3 bilhões de
reais.
A maior fatia �cou por conta de Pet Food, que representou 73,9% do
faturamento, seguido por Pet Serv (17,7%) e Pet Care (8,4%). No mundo
todo, o maior mercado ainda são os EUA, com 40,2% dos US$ 124,6
bilhões totais. Atrás estão: Brasil (5,2%) e o Reino Unido (4,9%),
completando assim os três maiores mercados Pet mundiais.

Neste contexto, a ABHV que foi fundada em fevereiro de 2017 com o
objetivo de criar conceitos de referência para estruturação de clínicas,
hospitais e centros de diagnóstico para alcançar uma medicina
veterinária de alto nível, solicitou àFundação Dom Cabrala estruturação
do Programa de Desenvolvimento de Gestão em Saúde Veterinária.

O PDG SAÚDE VETERINÁRIA tem o objetivo de capacitar os proprietários
e gestores das clínicas, hospitais e centros diagnósticos no que se refere
ao ambiente de negócios veterinários, desenvolvendo aspectos
fundamentais da gestão da gestão.



•Entender o ambiente de negócios e desenvolver aspectos 

fundamentais da gestão veterinária.

• Proporcionar melhorias dos resultados e crescimento dos 

negócios;

•Desenvolver postura sólida diante dos desa�os, tendências e 

demandas do negócio;

•Incentivar o intercâmbio e a troca de experiências;

•Equilibrar demandas de curto prazo (resultado) 
x médio prazo (crescimento).



MODIFICAR

Workshop

•Atividade coletiva.

•Apresentação e aplicação dos conceitos e ferramentas.

•Trocas de experiências e melhores práticas.



CONTEXTUALIZANDO O  NEGÓCIO DA SAÚDE VETERINÁRIA
� Conhecendo o negócio da saúde veterinária;
� O mercado veterinário atual;
� Quais principais desa�os;
� Gestão de redes de cooperação;
� A importância da relação com o mercado e a indústria;

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE – VET. BASEADA EM VALOR 

• Estrutura: Educação médica e das equipes; Habilidades e atitudes;
• Processo: Adesão aos protocolos assistenciais; Adesão às normas 

da organização;
• Resultados: Benefícios entregues; Experiência assistencial; Custo 

da assistência; Resultados assistenciais.

Negócio e Exp. Cliente (16h)



CONSTRUINDO A ESTRATÉGIA 
� O empreendedor e o gestor;
� A importância da construção de uma cultura organizacional;
� Gestão e vantagem competitiva; 
� Analise Estratégica da clínica/ hospital/ área de atuação;
� Formulação: Missão, Visão e Valores; 
� Desenho da linha de visão e ferramentas de construção do 

mapa estratégico;
� Implementação da estratégia;
� Acompanhamento da implementação.

Gestão Estratégica (16h)



DESVENDANDO AS FINANÇAS
� Contabilidade Gerencial;
� DRE por Margem de Contribuição;
� Conceitos de Necessidade de Capital de Giro e Ciclo Financeiro;
� Gestão de custos;
� Fluxo de Caixa Base Direta e Indireta;

IMPOSTOS E OPORTUNIDADES
� Impostos;
� Diferentes tipos de tributação entre procedimentos clínicos e 

hospitalares (uma oportunidade no mercado veterinário);

Finanças & Impostos (16h)



MARKETING VETERINÁRIO
� Introdução à marketing de produtos e serviços;
• Desa�os em planejar e criar produtos e serviços;
• Entendendo o cliente: comportamento do consumidor;
• Métricas: quais ferramentas usar para captar insights do mercado;
• Marketing – do 1.0 ao 4.0 – a era da tecnologia;
• Mensuração das tecnologias e BI;
• Aspectos legais e éticos do marketing em saúde;
• Planejamento de marketing integrado ao planejamento estratégico;

OPERAÇÕES E PERFORMANCE DO NEGÓCIO

• Principais desa�os de liderança e corpo clinico nos serviços de saúde;

• Governança de gestão de corpo clinico e equipe  - perspectivas processuais, 
relacionais, qualidade e segurança;

• Revisão de processos: otimização de tempo e recurso;

• Qualidade em saúde e protocolos internacionais;

• Direito medico: a importância das revisões dos contratos de prestação de 
serviços.

• Estratégia de Acreditação.

Marketing & Performance (16h)



GESTÃO COM PESSOAS & LIDERANÇA

� Alinhar pessoas: criando alinhamento com a ideologia e produzindo 
sentido;

� Engajar pessoas: criando compromisso e comprometimento com os 
objetivos da organização;

� Desenvolver pessoas: ampliando habilidades de comunicação e 
interação;

� Gerir pessoas: desenvolvendo a autonomia das pessoas;
� Feedback;
� Equipes de Alta Performance;
� Liderança Transformacional.

Gestão com Pessoas (16h)



GOVERNANÇA E SUCESSÃO PREMISSAS
� Fundamentos e Princípios de Governança e Sucessão;
� Decisões Estratégicas, Gestão e Sucessão;
� Cultura, Sucessão, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

PROPÓSITO: VETOR DE SUCESSO PARA AS EMPRESAS

• A Transformação do mundo empresarial;
• A importância do desenvolvimento de Softskills nas 

empresas;
• Práticas que interferem no crescimento das empresas;
• Colaboradores engajados, empresas de sucesso;
• A importância do propósito nas instituições: um valor 

necessário para empresas e pro�ssionais; 
• Gestão integral: gestão material e  gestão emocional.

Governança & Propósito (16h)



CRONOGRAMA SUGERIDO

Gan� Chart

NOME DA TAREFA DATA* DIAS HORAS LOCAL STATUS

NÉGÓCIO 11/03/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

EXPERIÊNCIA DO PACIENTE 12/03/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

GESTÃO ESTRATÉGICA 08/04/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA 09/04/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

FINANÇAS 13/05/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

FINANÇAS 14/05/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

MARKETING 10/06/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

PERFORMACE 11/06/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

PESSOAS 05/08/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

PESSOAS 06/08/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

GOVERNANÇA 16/09/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

PROPÓSITOS 17/09/2021 1 8 HOTEL MERCURE NÃO INICIADO

* P.S.: As datas podem sofrer alteração devido a situação do Covid-19. Informaremos o mais breve possível caso haja 
necessidade e/ou qualquer alteração.

Data de início
Data de Término

Horário dos encontros:
sexta-feira, 17 de setembro de 2021
quinta-feira, 11 de março de 2021

Quinta - Das 14h às 22h | Sexta - Das 8:30 às 18:30



São José dos Campos, 07 de dezembro de 2020.

CAMPUS ALOYSIO FARIA
Av. Princesa Diana, 760
Alphaville Lagoa dos Ingleses
34.018-006 – Nova Lima (MG)

CAMPUS BELO HORIZONTE
Rua Bernardo Guimarães, 3.071
Santo Agostinho
30140-083 – Belo Horizonte (MG)

CAMPUS SÃO PAULO
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184 
Vila Olímpia – 15º andar
04548-004 – São Paulo (SP)

CAMPUS RIO DE JANEIRO
Praia de Botafogo, 300 – 3º andar
Botafogo
22250-040 – Rio de Janeiro (RJ)

ASSOCIADOS REGIONAIS
A FDC trabalha em parceria com 
associados regionais em todo o 
Brasil. Consulte o associado mais 
próximo à sua região.

Marcus Campos
Sócio Diretor da CMP



ANEXO - SOBRE A FDC



SOBRE A FDC



GERAÇÃO DE CONHECIMENTO



DIFERENCIAIS DA FDC
• Conexão entre teoria e prática;

• Formação acadêmica com experiência empresarial;

• Mais de 40 anos de experiência na formação de  executivos, gestores públicos, empresários, 
empresas  e organizações dos mais diversos segmentos;

• Alianças estratégicas e acordos de cooperação com renomadas instituições na  Europa, Estados Unidos, Canadá, China, 
Índia, Rússia e América Latina;

• Acesso a modernas ferramentas e a geração conjunta de conhecimento, como a troca de experiências entre
participantes, professores, organizações e outras escolas de negócios.

• Nossa �loso�a –trabalhar COM o cliente e não apenas para ele – respeita a identidade das organizações, a peculiaridade
dos segmentos em que atuam e a dinâmica dos mercados.

• Graças a esses e inúmeros outros esforços, a FDC se tornoureferência internacional, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação e capacitação: recebemos anualmente em nossos
Programas cerca de

• 30.000 executivos.



FDC
NO MUNDO
Possui alianças e parcerias estratégicas
que ampliam a sua atuação global,
falando do mundo para o Brasil
e do Brasil para o mundo.



FDC 
VISTA PELO MUNDO

A FDC está há 14 anos entre as
melhores escolas de negócios do
mundo pelo Ranking Financial
Times de Educação Executiva,
ocupando, em 2019 , o 10º lugar
geral e a melhor escola de negócios
do Brasil e da América Latina.



PROGRAMAS ABERTOS FDC



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



CAMPUS ALOYSIO FARIA
Av. Princesa Diana, 760
Alphaville Lagoa dos Ingleses
34.018-006 – Nova Lima (MG)

CAMPUS BELO HORIZONTE
Rua Bernardo Guimarães, 3.071
Santo Agostinho
30140-083 – Belo Horizonte (MG)

CAMPUS SÃO PAULO
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184 
Vila Olímpia – 15º andar
04548-004 – São Paulo (SP)

CAMPUS RIO DE JANEIRO
Praia de Botafogo, 300 – 3º andar
Botafogo
22250-040 – Rio de Janeiro (RJ)

ASSOCIADOS REGIONAIS
A FDC trabalha em parceria com associados 
regionais em todo o Brasil. Consulte o associado 
mais próximo à sua região.


