
 

 

 

Sempre é tempo de qualificação 

Clínicas Veterinárias e pet shops participam da Rede Vet para aprimoramento do trabalho 

 

Wanessa Rodrigues 

Em 20 anos de existência, a Bicho de Estimação, que compreende Clínica Veterinária e Pet 

Shop, sempre se primou pela qualidade. O segredo, segundo Rosianne Stecca, veterinária 

e proprietária do local, é não deixar de buscar qualificação e aprimoramento de gestão. A 

empresa, que tem duas unidades em Goiânia, é uma das 17 empresas que participam da 

Rede Vet, organizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás). 

 

Rosianne conta que participa da Rede Vet desde a sua fundação, há mais de três anos. 

Segundo ela, o objetivo do grupo, composto por veterinários que têm clínicas, é promover 

o bem-estar do animal por meio do aprimoramento do trabalho do profissional da área. 

Além disso, trabalhar com a conscientização da população sobre a posse responsável, com 

a orientação de que os animais precisam de atendimento profissional adequado e dentro 

de uma estrutura correta.  

 

Por isso, segundo a empresária, a própria rede proporciona aos seus integrantes 

condições de se estruturar melhor e estimula a melhoria de padrões. “Essa qualificação e 

estruturação faz parte da modernidade do mercado”, diz. Ela lembra que, atualmente, as 

mudanças são muito rápidas e é preciso se qualificar, tanto no que diz respeito ao 

atendimento quanto na gestão empresarial, para acompanhar, com qualidade, essas 

alterações de mercado. 

 

Rosianne salienta que a empresa tem de estar habilitada para se adequar às exigências e, 

consequentemente, tornar-se referência. Em seu empreendimento, por exemplo, os 

funcionários passaram por cursos de qualificação no Sebrae Goiás, com treinamento de 

atendimento ao público. Além disso, ela diz que, por meio da Rede Vet, a empresa 



 

 

 

aprimorou a área de gestão, justamente por ter conhecimento das exigências atuais de 

mercado. 

 

O curso realizado no último semestre, segundo conta Rosianne, foi voltado à gestão, 

atendimento, vendas e vitrinismo. As empresas que compõem a Rede Vet realizam ações 

em conjunto (como na aquisição de produtos), mas também individuais, pois, como são 

estabelecimentos que estão há tempos no mercado, cada um tem sua identidade. “O que 

procuramos permear é o padrão, ou seja, todos trabalharem no mesmo sentindo, para 

oferecer um serviço de qualidade.”  

 

Estrutura  

O trabalho desenvolvido por meio da Rede Vet vai de encontro à visão da empresa Bicho 

de Estimação, que é alcançar cada vez mais excelência em prestação de serviços 

especializados e vendas de produtos diferenciados no mercado Centro-Oeste. O 

estabelecimento oferece Pet Store de animais de estimação, estética e embelezamento 

para cães e gatos; clínica 24 horas com veterinários especialistas; hospedagem e venda de 

animais (filhotes de cães, gatos, peixes e tartarugas). 

 

Serviço:  

Bicho de Estimação 

Loja 1  

Av. T-1, nº 2.610, Setor Bueno 

Telefone: (62) 3941-1011 

e-mail: estimacaoadm@gmail.com 

 

Loja 2  

Shopping Flamboyant - Loja P84A  

Telefone: 62 3942-1011 

mailto:estimacaoadm@gmail.com


 

 

 

e-mail: bichoestimacao.flamb@gmail.com 

 

Informações à imprensa: 

Oficina de Comunicação: (62) 3225-4899 

Agência Sebrae de Notícias (ASN Goiás): (62) 3250-2268 
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