
Adotar os princípios da sustentabilidade é lucrativo e viável também para os 
pequenos negócios. Ser sustentável é reduzir desperdícios, ampliar o valor 
financeiro da sua empresa, promover o bem-estar das pessoas 
envolvidas e contribuir para o meio ambiente, promovendo um 
mercado mais justo e competitivo. Mais do que cuidado 
com o meio ambiente, a sustentabilidade é uma 
postura da empresa, cada vez mais exigida como 
fator de competitividade ao longo do tempo. 
É chegada a hora de transformar os 
negócios. Você aceita esse desafio? 

CONHEÇA ALGUMAS MEDIDAS QUE 
PODEM AJUDAR O SEU NEGÓCIO:

Sua empresa
mais competitiva

e su�entável
Clínicas veterinárias
e pet shops

PRESERVE UMA RELAÇÃO SUSTENTÁVEL
TAMBÉM COM A SOCIEDADE
Toda empresa tem a responsabilidade social de zelar pelo 
bem-estar de funcionários e de colaborar com a comunidade em 
que está inserida. Informe-se sobre os problemas da sua região, 
crie um canal de comunicação com seus colaboradores, siga as 
normas de boa convivência, promova eventos que incentivem a 
cidadania e tome parte em qualquer atitude que tenha um impacto 
positivo para o bem coletivo

www.sustentabilidade.sebrae.com.br

Fontes: The Green Petshop/ My Green Doctor/ Cecília 
Giovanna Moro: Gestão de Resíduos de Saúde em Uma 
Clínica Veterinária/ Spirale Consultoria em 
Sustentabilidade / Jaqueline Mendes dos Santos - 
Armazenamento de rações secas: Estudo de caso pet shop
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USE MODELOS ECONÔMICOS DE DUCHA PARA O BANHO DOS PETS
Mangueiras de acionamento fácil e com reservatório para xampu agilizam o banho e evitam o 
desperdício. Reserve a água morna para os dias mais frios, e também economize energia elétrica

PADRONIZE A QUANTIDADE DE XAMPU 
PARA EVITAR DESPERDÍCIO
Estabeleça um sistema de padronização de acordo com 
o tipo de serviço e o porte do animal. Use dosadores 
para facilitar a medição do xampu e de outros produtos

ATENTE PARA AS NORMAS QUE REGEM OS RESÍDUOS DO GRUPO A
Resíduos com possível presença de agentes biológicos representam risco de infecção. 
Separe materiais como vacinas, sobras de amostras de laboratório e carcaças em sacos 
resistentes e identificados. O tratamento e a disposição final de cada material devem 
seguir as regras determinadas pela Anvisa

ADOTE PRODUTOS AMBIENTALMENTE CORRETOS 
Linhas de xampus e sprays fabricados com matéria-prima natural 
e orgânica protegem os animais e o meio ambiente. Mantenha os 
pets longe de produtos que contenham derivados petroquímicos, 
pesticidas tóxicos ou conservantes nocivos. Dê preferência para as 
marcas que não fazem testes em animais

REALIZE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
E OFEREÇA PRODUTOS SUSTENTÁVEIS AOS CLIENTES
Donos conscientes retiram as fezes das calçadas. Isso pode ser feito com sacolas biodegradáveis. 
Também existem outros produtos eco friendly, como as “ecofraldas” para cadelas no cio ou para 
animais debilitados. O segmento de pets conta com produtos duráveis, biodegradáveis e feitos a 
partir de materiais orgânicos e reciclados, que já podem ser encontrados em forma de 
cosméticos, roupas, coleiras, acessórios, materiais de limpeza e até mesmo casinhas

LUCRE COM UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
Considere usar uma estação de banho e de tosa móvel. Uma van 
adaptada pode atender a vários moradores de um mesmo 
condomínio no mesmo dia, e evita o gasto de combustível com o 
transporte individual dos animais. Caso a sua empresa ofereça o 
serviço do tipo leva e traz, organize a logística e estipule horários 
para diminuir o número de viagens

ELABORE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)
Como todo serviço de saúde, clínicas veterinárias são obrigadas por lei a planejar cada 
etapa dos procedimentos de geração, classificação e disposição final de seus resíduos de 
acordo com o tipo e o grau de risco. Informe-se na Anvisa sobre as regras do seu negócio 
e procure regularizar seu negócio no órgão ambiental do seu município

INSTALE CÉLULAS DE AQUECIMENTO
SOLAR NOS LAVATÓRIOS
A energia do Sol pode ser aproveitada para esquentar a água usada na lavagem  
de cães e de gatos. O sistema é o mesmo usado em chuveiros de residências, e 
tem o investimento gradativamente compensado pela diminuição da conta de luz

FAÇA A LIMPEZA PENSANDO 
NA ECONOMIA DE ÁGUA E DE 
PRODUTOS QUÍMICOS
Ambientes com animais exigem 
limpeza constante, o que pode 
resultar em alto gasto de água e 
desperdício de desinfetante. Oriente 
os funcionários a aposentar a 
mangueira e a não cair na tentação de 
exagerar nos produtos químicos para 
mascarar o cheiro dos bichos

100% 
BIODEGRADÁVEIS, 
AS ECOFRALDAS 
SÃO PRODUTOS 
ECOFRIENDLY

GERENCIE COM CUIDADO O ESTOQUE
DE PRODUTOS PERECÍVEIS
Rações e petiscos estão sujeitos às variações de temperatura e de 
umidade, e exigem cuidados específicos de conservação. Além de 
comprar somente de fornecedores responsáveis, a pet shop precisa 
atentar para medidas de segurança, como o empilhamento de 
embalagens sobre paletas e o controle do estoque para evitar que 
esses itens passem da validade de consumo

DESCARTE CORRETAMENTE
VÍSCERAS E CORPOS DE ANIMAIS
O Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) publicou em 2013 a Resolução nº 1.015, 
que define, entre outros critérios, normas para 
a conservação e o descarte de restos de tecidos 
e cadáveres de animais. O texto estipula que 
hospitais e clínicas veterinárias devem manter 
equipamentos de refrigeração para a manuten-
ção do material até o recolhimento por um 
serviço especializado


