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Sustentabilidade é mais do que adotar o marketing verde para atrair clientes.
A empresa que investe no meio ambiente e na sociedade evita multas, 
cultiva uma imagem positiva no mercado, diminui custos e cria um 
público de consumidores mais satisfeitos. Diminuir o impacto 
causado na natureza e retribuir à comunidade é mais do 
que uma responsabilidade social ou uma obrigação 
legal – é um bom negócio!

CONHEÇA ALGUMAS MEDIDAS
QUE PODEM AJUDAR O SEU
NEGÓCIO A SER MAIS
SUSTENTÁVEL
E LUCRATIVO:

Sua empresa
mais competitiva

e su�entável

CONHEÇA SEU PÚBLICO, CRIE UM
AMBIENTE AGRADÁVEL E VENDA MAIS
Um bom serviço começa com um gestor que entende as necessidades
do cliente e cria uma imagem positiva ao atender de forma eficiente à 
comunidade que acolheu seu negócio. Participe de campanhas de 
conscientização e promova eventos que incentivem a cidadania

A ECONOMIA É SUA E VOCÊ AJUDA O PLANETA
Quando o empresa atende às exigências de manejo de resíduos sólidos, do uso 
consciente da água e de economia de energia, ela faz mais com menos

ATENÇÃO
A mudança de hábitos é importante, mas seguir a legislação e as normas de segurança no 
trabalho é essencial. Faça as avaliações de impacto e de desempenho ambiental, e se informe 
sobre as exigências para obter as licenças e autorizações para o seu tipo de negócio. Também 
não deixe de consultar o Sebrae sobre medidas sustentáveis para a sua empresa

www.sustentabilidade.sebrae.com.br

Fontes: SEBRAE/ Otser/ Associação 
Brasileira de Reciclagem/ Unesp
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INSTALE INTERRUPTORES E 
ECONOMIZE ELETRICIDADE
Em grandes áreas como galpões, nem 
sempre todas as lâmpadas precisam 
ficar acesas ao mesmo tempo. Dividir o 
sistema de iluminação de acordo com as 
estações de trabalho permite que as 
luzes sejam acionadas separadamente

VENDA A SERRAGEM
E AS MARAVALHAS
Há um mercado que compra e utiliza as 
sobras do corte da madeira. Até mesmo 
a serragem mais fina pode ser recolhida 
por meio de um sistema de exaustão, 
que também evita que o material seja 
aspirado pelos funcionários.

USE A TECNOLOGIA CONTRA O 
DESPERDÍCIO
Existem softwares que planejam o corte 
da madeira para o melhor aproveitamento 
das chapas. O programa de computador 
combina as medidas necessárias e 
determina onde o material
deve ser secionado

20%
MATERIAL 

DESPERDIÇADO 
COM CORTES 

NÃO-PLANEJADOS

PROTEJA OS FUNCIONÁRIOS 
E EVITE ACIDENTES
O manuseio de ferramentas e 
substâncias perigosas exige o 
equipamento de proteção individual 
(EPI) completo. Escolha óculos, 
calçados, roupas e luvas de acordo 
com o risco da atividade.
Os funcionários também precisam 
passar por treinamento de segurança

Indústria
moveleira

CONQUISTE CLIENTES 
COM O USO DE MATERIAL 
CERTIFICADO
Madeiras com o selo do Forest 
Stewardship Council (FSC) têm 
garantida a procedência de uma 
extração legalizada e 
ambientalmente correta. 
Certifique-se de que a madeira
é de origem legal

INVISTA EM UMA LINHA DE 
MATERIAIS ALTERNATIVOS
Há um mercado consumidor que aceita e 
procura móveis fabricados a partir de material 
reciclado. Garrafas PET e papelão são algumas 
das matérias que já são utilizadas nesse nicho

DIVIDA A
FABRICAÇÃO
POR PEÇAS
Móveis desmontáveis 
ocupam menos espaço e 
permitem o transporte de 
um número maior de peças 
em um mesmo veículo. A 
prática diminui o número de 
viagens na distribuição, e 
reduz a emissão de 
poluentes dos caminhões

UTILIZE MADEIRA DE DEMOLIÇÃO
Construções antigas escondem verdadeiros 
tesouros como peroba, itaúba e cumaru. Além de 
garantir madeiras nobres a preços mais baixos, o 
uso do material de demolição também poupa 
novos cortes de árvores e contribui para a 
preservação das florestas

INVISTA EM UM SISTEMA DE ÁGUA PRÓPRIO
Uma fábrica pode contar com uma estação exclusiva de tratamento de efluentes, que deve 
ter decantadores e outros sistemas de limpeza. A água recuperada pode ser reutilizada no 
próprio local ou devolvida à rede, livre de resíduos prejudiciais como serragem ou vernizes

MONITORE O CONSUMO DE 
ENERGIA PARA DIMINUIR A CONTA
Fazer o diagnóstico periódico do gasto de 
eletricidade pode acusar gastos diferentes em 
períodos de consumo igual. O aumento na conta 
pode estar relacionado à ineficiência do 
maquinário ou aos hábitos dos funcionários

EVITE PERDAS COM O USO 
INTELIGENTE DA TINTA
Tinta dura pouco tempo, então calcule a 
quantidade a ser usada de acordo com o 
rendimento necessário. No caso de 
sobras, misture com outros restos do 
mesmo tipo para aproveitamento assim 
que possível. Também mantenha sempre 
a lata bem fechada e protegida, ou o 
material pode ressecar mais rápido

SOBRAS TAMBÉM PODEM
SER MATÉRIA-PRIMA
Adote o ecodesign e adapte o desenho dos 
móveis de acordo com o estado em que se 
encontra a madeira, se ela for reutilizada. Até 
mesmo fragmentos de madeira de 10 ou 15 
centímetros podem ser transformados em 
pastilhas e briquetes. Artistas plásticos podem 
ser ótimos parceiros para reaproveitar resíduos


