
PETS AT WORK



PORQUÊ LEVAR
OS PETS PARA
O TRABALHO?
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Ninguém consegue
parar de falar dos
benefícios do
Pets at Work!

Os colaboradores dizem que

 >   Reduz o stress no escritório

 >   Melhora o equilíbrio vida pessoal/trabalho

 >   Cria um ambiente mais relaxado

 >    Melhora a imagem da empresa

 >    Promove a colaboração, aumenta a motivação 
e facilita a relação entre colegas

As empresas dizem que 

 >    É visto como um benefício e privilégio

 >     Aumenta a atração e retenção de talento

 >    É uma medida inovadora e focada no que os         
colaboradores querem

 >    Cria uma atmosfera inclusiva e interactiva

 >    Diferencia de outras empresas 

 >    Aumenta a performance, produtividade e inspiração  
entre colaboradores



Estudos mostram que cada vez mais pessoas na 
Europa valorizam ter um escritório pet-friendly, mas 
que poucas empresas são.

De acordo com um estudo recente, donos de 
cães por toda a Europa vêem os múltiplos 
benefícios de ter pets no trabalho.

46% acreditam que o
Pets at Work ajuda a criar uma 
atmosfera mais tranquila**

45% acreditam que
trabalhar num ambiente pet-friendly
ajuda a reduzir o stress*

41% mencionam a melhoria do 
equilíbrio vida pessoal/trabalho como um 
dos benefícios do projeto Pets at Work*

INVESTIR NO
BEM-ESTAR DOS
COLABORADORES
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1 10
Apenas

em

trabalhadores na 
Europa trabalha num 
ambiente pet-friendly.*

7 10
No entanto

em

donos de cães 
profissionalmente ativos 
estaria interessado em 
levar o seu pet para o 
trabalho.*



O Pets at Work contribui para o aumento da reputação da 
sua empresa promovendo o bem estar e satisfação dos 
seus colaboradores assim como atrair e reter talento.
Os millenials têm novas expectativas do que proporciona
um bom equilíbrio vida pessoal/trabalho e consideram
o Pets at Work como o terceiro melhor benefício que
pode ser concedido por uma empresa.*

CRIAR 
REPUTAÇÃO 
ATRAINDO 
TALENTO E 
MILLENIALS
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Para os millenials 
a possibilidade de 
trazer o pet para o 
trabalho é o terceiro 
benefício mais 
valorizado para 
decidir entre duas 
empresas.*

3º

40%
Consideram que 
melhora a imagem da 
empresa tornando-a
um local mais atrativo
para trabalhar.*

dos Millenials 
escolheria uma 
empresa pet-friendly 
em detrimento de 
outra. Este benefício é 
mais valorizado do que, 
por exemplo, ter seguro 
de saúde (39%).*

41%



Na Purina acreditamos que juntos estamos 
melhor e foi por isso que tornámos o Pets at 
Work uma realidade nos nossos escritórios. 
Foi também por isso que criamos a Pets at 
Work Alliance e os compromissos Purina na 
sociedade - para possibilitar um escritório 
pet-friendly a todos.

Podemos ajudá-lo a definir o seu projeto de 
Pets at Work. Veja os seis passos que deve 
seguir!

TORNAR O
PETS AT WORK 
UMA REALIDADE
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OBTENHA A
APROVAÇÃO DA

SUA EMPRESA

ENVOLVA OS SEUS 
COLABORADORES

LANCE O
PROJETO

E CELEBRE

DÊ AS
BOAS-VINDAS
A CÃES NO SEU

ESCRITÓRIO

MANTENHA
E COMUNIQUE

O PROJECTO

1 2 3 4 5 6
TORNE O SEU
ESCRITÓRIO

DOG-FRIENDLY



NÃO DEIXE
QUE NADA
O PARE
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Ultrapassar as possíveis barreiras
para um projeto bem sucedido

Alergias 
Contactámos o Professor Richard Powell - como 
alergologista independente - que nos ajudou a clarificar as 
preocupações sobre alergias. As suas recomendações são:

Proximidade 
Se possível, é bom manter cerca de cinco metros de 
distância entre um cão e uma pessoa alérgica. Sempre que 
estão dentro do edifício os cães devem estar com trela 
presos à secretária dos donos.

Ar Condicionado
Não se preocupe com problemas relacionados com o 
sistema de ar condicionado já que este não propaga os 
alergéneos responsáveis pelas alergias a cães.

Visitantes
Deve avisar todos os visitantes que os cães são bem vindos 
no edifício uma vez que pessoas alérgicas podem preferir 
manter-se em zonas sem cães.



Segurança  
Ser responsável 
Os colaboradores só devem levar o seu cão para o escritório 
se estiver confiante que este se vai comportar de forma 
amigável. Cada colaborador é responsável pelo seu cão 
a não ser que o tenha deixado com um colega. As zonas 
e salas de reunião sem cães devem ser respeitadas e 
deve ser garantido que os cães têm comida e água em 
quantidades adequadas e que se exercitam regularmente. 
Os colaboradores devem ser encorajados a apoiar e ajudar
os cães e os seus donos.

Medo de cães 
Os colaboradores com fobia de cães devem falar 
abertamente com as duas chefias e colegas de forma a 
conciliar as necessidades de cada um. No momento em que 
se decide quais as zonas com e sem cães deve-se garantir 
que todos os colaboradores se sentem confortáveis com o 
esquema desde o início.

Higiene 
Áreas Públicas 
Por razões de higiene, certas zonas, como casas de banho e cantinas, devem ser 
livres de cães. Se possível, deve-se também dar alternativas aos colaboradores de 
salas e elevadores sem cães e com cães para que, quem prefira, os possa evitar. Para 
isso, basta colocar sinalizações claras a relembrar aos donos das regras e de serem 
responsáveis.

Limpeza
É importante fazer uma limpeza de fundo pelo menos uma vez por semana nas
zonas dog-friendly. Esta pode em geral ser feita pela mesma empresa
de limpeza do restante edifício.

Treino
Antes de trazer os cães para o escritório os colaboradores devem garantir que estes 
estão treinados a ir à rua, desparasitados (externa e internamente) e limpos. Os donos 
devem também estar preparados para limpar o que os cães sujarem - o que raramente 
acontece se estiverem bem treinados. No caso raro de o cão ter um acidente a área 
deve ser bem limpa logo de seguida. 

Vacinas 
Recomendamos que o responsável pelo projecto em cada empresa garanta que os 
cães estão vacinados (contra esgana, leptospirose, hepatite canina, parvovirose, tosse 
de canil e raiva) e que os colaboradores podem apresentar provas disso, se necessário.



Se quer ajudar a tornar o seu escritório pet-
friendly ou se quer saber mais sobre a

Pets at Work Alliance, por favor, contacte

Há vários anos que, em diferentes países, a Purina 
aceita cães nos seus escritórios. Ao longo do tempo 
ajudámos outras empresas, algumas com 50 outras 
com mais de 1000 trabalhadores a fazer o mesmo. 
Por isso, seja qual for  a sua empresa podemos 
ajudá-lo a torná-la dog-friendly.

DEIXE-NOS AJUDAR
A TORNAR O SEU
ESCRITÓRIO
PET-FRIENDLY
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A Pets at Work Alliance, criada pela Nestlé Purina, é uma 
aliança voluntária e sem fins lucrativos entre empresas 
que se juntam para tornar mais fácil o papel dos donos de 
animais de companhia, ao abrirem as suas portas aos cães 
dos colaboradores. Os nossos membros reconhecem que os 
animais de companhia têm uma enorme impacto positivo 
na nossa saúde e bem-estar e dão o exemplo a outras 
empresas de como um local de trabalho pet-friendly é tão 
importante e benéfico. 

 
BENEFÍCIOS DE SE JUNTAR À PETS AT WORK ALLIANCE

Os membros da Pets at Work Alliance têm um acesso único a 
informação e apoio de especialistas Nestlé Purina em Pets at 
Work na implementação desta iniciativa nos seus escritórios. 
Isto inclui apoio a implementar um projeto piloto, definir 
espaços pet-friendly e códigos de conduta, entre outros.

QUANDO POSSO TORNAR-ME UM MEMBRO?

Qualquer empresa pode candidatar-se, de forma gratuita, a 
tornar-se membro da Pets at Work Alliance, desde que esteja 
comprometida em abrir as suas portas aos cães.

*Nestle Purina Pets at work – Estudo Europeu 2017 (dados europeus) 
**Nestle Purina Pets at work – Estudo Europeu 2017 (dados nacionais)

petsatworkalliance@pt.nestle.com




