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De formação essencialmente científica, com ênfase em biológicas, os veterinários se viram em 
maus lençóis quando perceberam que os consumidores não queriam mais apenas um doutor para 
o seu animalzinho de estimação, mas um administrador. O fenômeno das clínicas de pet shops, 
que passaram a exigir habilidades de vendas e marketing, ainda não repercutiu no currículo das 
escolas, mas acaba de ganhar uma resposta acadêmica no mercado: o primeiro curso de gestão 
de negócios voltado para os profissionais da área acaba de ser criado pela Nestlé Purina - divisão 
da empresa voltada para a alimentação de cães e gatos -, em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), através do programa GVpec da EAESP.  
 
Programado para iniciar no próximo dia 2, duas vezes por semana ao longo do mês de setembro, 
o curso inédito foi tão bem recebido pela categoria que as 40 vagas esgotaram-se em apenas um 
dia e já existem 400 interessados na fila de espera para as próximas turmas, em São Paulo e 
também no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e Recife, previstas para conclusão até 
o primeiro semestre do ano que vem: "O curso vai ajudar os veterinários a se enxergar como 
homens de negócio", o gerente de informações em veterinária para o Brasil da Nestlé Purina 
PetCare, Roberto Vituzzo, entusiasmado com a idéia de consolidar a parceria com a categoria 
pelos próximos anos.  
 
A intenção, continua o executivo, é de que o projeto piloto sirva de modelo na área. Por isso, 
antes de definir as disciplinas e o conteúdo programático, ficou decidido que a professora Inês 
Pereira, visitaria clínicas de diferentes portes para averiguar, in loco, as necessidades dos 
profissionais. Só depois desse trabalho de campo, realizado desde outubro do ano passado, a 
Nestlé e a FGV chegaram a um desenho ideal, que vai contemplar três tópicos principais: a gestão 
de clientes, financeira e de pessoas.  
 
No primeiro, entram em cena temas como relacionamento e uso do espaço da loja; na segunda 
fase, ganham relevo controles contábeis estabelecimento de preços de mercadorias e serviços, 
controle de estoques, análise de informação financeira e tomada de decisões, até que, na etapa 
final, os alunos adquiram noções de produtividade e competitividade, valor e foco do cliente, e 
mudanças e criatividade: "Trata-se de um curso básico, com informações gerais e introdutórias 
que despertem a curiosidade do aluno para outros assuntos", explica Inês Pereira. O curso, 
complementa ela, tem por intenção dar margem à criatividade dos profissionais e ao seu 
empreendedorismo, duas características desconsideradas nos cursos de graduação: "Eles se 
formam em escolas que não se propõem a educa-los como gestores", esclarece a professora.  
 
A expectativa não poderia ser mais positiva. Pronto para frequentar as aulas - todas presenciais e 
com presença mínima exigida de 80% -, o veterinário Zohair Salim Sayegh, de 56 anos, conta 
que viu sua clínica no Jardim Paulista crescer de quatro funcionários para 20 em apenas três anos, 
expandindo-se para além da clínica médica e cirúrgica, e agregando serviços de banho, tosa e 
produtos de embelezamento: "O veterinário tem de usar suas armas técnicas e científicas e 
agregar os aspectos gerenciais do negócio", ressalta ele, acrescentando que quer estudar também 
porque não quer perder mercado para comerciantes, interessadíssimos num mercado que 
cresceu, em média, 10% a 12% ao ano nos últimos cinco anos, segundo dados da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais. Atualmente, os pet shos respondem por 65% 
do volume de vendas de alimentos para cães e gatos.  
 
Nos bastidores do curso de gestão de negócios da Nestlé, está a marca Pro Plan, da categoria 
superpremium, e um programa de fidelidade criado especialmente para os veterinários: o VIP 
Program, lançado em julho, e que já conta com a adesão de cerca de dois mil profissionais. Foi 
com base nesse cadastramento que a empresa identificou e selecionou os alunos para o curso, 
inteiramente gratuito. Como a procura ainda é superior à oferta, Vituzzo explica que o critério de 
seleção passa por análise de currículo e da avaliação do profissional como formador de opinião na 



região em que atua. Embora não revele números de investimento ou expectativa no aumento de 
vendas dos produtos da marca, o executivo diz que se trata de um investimento alto. Se fosse 
pago pelo aluno, o curso custaria cerca de R$ 3,5 mil: "Queremos ser parceiros. O nosso ganho é 
de que a classe seja tão valorizada quanto os médicos de seres humanos".  
 
Além do curso de gestão, os membros do VIP Program poderão participar de um programa de 
educação continuada, de caráter mais técnico, em parceria com a Universidade de São Paulo 
(USP). Para alcançar mercados mais distantes e maior público, a empresa deve promover ainda 
os chamados "business meetings", no qual as aulas ganham formato de palestra. Tudo para 
preparar melhor os veterinários: "Os números ainda são hieróglifos para eles e agora isso vai 
mudar", brinca Vituzzo, com conhecimento de causa: ele se tornou um executivo, mas sua 
formação é em veterninária.  
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