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Resumo 

O tema sustentabilidade tornou-se importante nas organizações nas últimas décadas 
devido ao alto consumo de recursos naturais. O objetivo deste estudo foi investigar 
a implementação da Análise do Ciclo de Vida do Produto (ACV) nas organizações do 
setor de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosmético (HPPC). Foram atribuídos três tipos 
de pesquisa: bibliográfico e estudo de caso com as líderes do setor (Natura, Avon e 
O Boticário). Os resultados demostraram que há implementação do conceito ACV por 
meio de programas ambientais pontuais, como a linha SOU da Natura e a logística 
reversa do grupo O Boticário. Por meio disto é possível afirmar que a implementação 
da ACV nas empresas nacionais ainda é incipiente, sendo necessário um maior 
investimento de P&D no tema sustentabilidade. 
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Introdução 

As preocupações ambientais atuais, segundo Reinaldo Dias (2011) ocorrera 

devido o processo da revolução industrial, na qual trouxe consequências ambientais 

alarmantes, como a alta concentração populacional que resulta o alto consumo de 

recursos naturais, além do desequilíbrio dos fatores abióticos e bióticos.  

Para que haja um direcionamento alinhado com a responsabilidade 

socioambiental as organizações devem incentivar uma estratégia que assegure o 

cumprimento legal de sua produção. Por meio do conceito de Triple Bottom Line, 

que assegura os ganhos ecológicos, econômicos e sociais da produção.  
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Inicialmente os programas organizacionais visavam analisar de maneira 

pontual as problemáticas no processo produtivo, utilizando-se de ferramentas como 

a Produção mais Limpa e a Ecoeficiência. Atualmente, há uma nova concepção que 

procura reduzir os impactos ambientais, a Análise do Ciclo de Vida do Produto (ACV), 

a qual visa analisar de maneira holística o processo produtivo. 

Segundo Harrison (2005), para atingir a cultura direcionada na 

sustentabilidade é necessário um alinhamento com os stakeholders que fazem parte 

de todo o processo produtivo, seja a montante ou a jusante da cadeia. 

Dessa maneira, as discussões transcorridas no estudo têm como objetivo 

principal sustentar as estratégias de gestão ambiental que tem a finalidade de atingir 

uma produção eficiente. Assim de acordo Croston (2014) as organizações que 

pretendem sobreviver no futuro não podem levar em consideração apenas fatores 

econômicos, mas necessitam de um planejamento adequado. Somente desse modo 

serão capazes de assumir seu papel no desenvolvimento sustentável do planeta, 

utilizando-se de ferramentas de gestão que contribuam para a análise de dados e a 

tomada de decisões direcionadas para esse fim. 

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo pretende responder a problemática retratada acima, 

logo trará de objetivar como se dá a implementação da Análise do Ciclo de Vida do 

Produto (ACV) nas organizações de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (HPPC). 

Com isso será discorrido o modo pelo qual as organizações estão implementando a 

gestão ambiental, através do conceito ACV.  

 

Metodologia 

A metodologia explorada neste estudo adotou a abordagem qualitativa para a 

resolução de um problema de pesquisa, além de ser uma opção de investigação e 

uma forma de compreender os fenômenos sociais existentes. Como método de 

pesquisa foi abordado o modelo exploratório com o intuíto de verificar o novo cenário 

da responsabilidade e gestão ambiental nas organizações por meio da Análise do 

Ciclo de Vida (ACV).  
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A fim de enriquecer o tema foram atribuídos os seguintes tipos de pesquisa: 

bibliográfico e estudo de caso com as líderes do setor: Natura, Avon e O Boticário. A 

técnica de coleta de dados utilizada foi o questionário estruturado, a obtenção do 

resultado se deu pela técnica análise do conteúdo. 

 

Referencial Teórico 

O projeto analisou o contexto econômico-ambiental da aplicação do conceito 

da Análise do Ciclo de Vida do Produto, com foco no setor de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos nacionais. A investigação do tema se estruturou em cinco 

pilares de pesquisa: Gestão Ambiental Empresarial, a Série ISO 14000, a Economia 

Circular, a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos n◦ 12.305/2010 e o conceito de ACV. 

A tratativa tem por fundamento Waycarbon (2015) o mesmo aponta que 

empresas com direcionamento de suas atividades à sustentabilidade tornam-se mais 

competitivas e mais bem preparadas para desafios. Isso ocorre pelo fato de 

conquistarem em suas operações a eficiência, sendo capazes de administrar riscos e 

aproveitar as oportunidades às quais estão expostas.  

Gestão Ambiental Empresarial 

 De acordo com Barbieri (2011) identificou que o objetivo principal da 

gestão ambiental empresarial é minimizar os problemas ambientais existentes. Está 

nova concepção nas empresas se desenvolveu por meio da contribuição da tecnologia 

e de estudos científicos o termo gestão ambiental, visando consolidar assim questões 

de ordem macroambiental, com o propósito de encontrar a origem dos problemas e 

seus impactos.  

 As discussões ambientais iniciaram próximo a década de 70, no auge da 

terceira revolução industrial, denominada crise do petróleo, esse episódio sucedeu 

devido a expansão da industrialização dos séculos XVIII ao XX. A figura abaixo aponta 

os marcos dos acordos ambientais: 
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Figura: Marcos Ambientais 

Fonte: www.ecobrasil.org.br 

 

Em 1992 os Estados Unidos, apresentou por meio do Programa de Ação de 

Proteção Ambiental o termo Design for Environment – DfE, que segundo Barbieri 

(2011) é a representatividade de uma convergência entre questões  do âmbito 

sustentável com a interação total empresarial. 

Em virtude da implementação da gestão ambiental empresarial, modelos 

de gestão foram desenvolvidos tais como, Produção Mais Limpa e da Eco eficiência, 

com engajamento da responsabilidade ambiental.  

A Produção Mais Limpa (P+L) foi definida na década de 90, pela PNUMA – 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, conforme Barbieri (2011) a P+L 

tem em sua abordagem a proteção ambiental, que consiste em toda a fase do 

processo do ciclo de vida do produto, este conceito segue uma sequência de ações 

para promover seu sucesso: prevenção, redução, reuso e reciclagem, recuperação 

de materiais e energia, além da preocupação com a disposição final do produto.  

Outro modelo apresentado na gestão ambiental  é o da Eco Eficiência, que 

de acordo com Barbieri (2011) esse conceito de ação é definido pela redução de 

materiais e energia por unidade de produto/serviço, aumentando a competitividade 

da empresa e reduzindo os impactos ao meio ambiente, seja como fonte de recurso, 

seja como depósito de resíduos. 
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Série ISO 14000 

 A fim de ampliar o modo como as empresas devem se compor neste novo 

cenário, foram desenvolvidas ao longo do tempo regulamentações que assegurem a 

gestão ambiental, o principal órgão regulador mundial é a International Organization 

for Standardization - ISO, que tem por fundamento auxiliar as empresas a identificar, 

monitorar, gerenciar e controlar todas as questões ambientais envolvidas no processo 

de maneira holística, isto é, envolvendo todos seus stakeholders. 

 Na vertente analisada da gestão do desenvolvimento sustentável a ISO 

desenvolveu a série das normas da ISO 14000, que fornece para as empresas 

ferramenta de gerenciamento, no âmbito ambiental, promovendo melhorias no 

desempenho objetivado, conforme tabela abaixo: 

 

Subcomitê da ABNT/CB-38 Norma NBR-ISSO 

SC 01 – Sistemas de Gestão 

Ambiental 

NBR-ISO 14001: Sistemas de Gestão Ambiental – requisitos 
com orientações para uso. 

NBR-ISO 14004: Sistemas de Gestão Ambiental – diretrizes 
gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. 

SC 05 – Avaliação do Ciclo 

de Vida 

 

NBR-ISO 14040: Avaliação do Ciclo de Vida – princípios e 
estrutura. 

NBR-ISO 14041: Avaliação do Ciclo de Vida – definição de 
escopo e análise do inventário. 

NBR-ISO 14042: Avaliação do Ciclo de Vida – avaliação do 
impacto do ciclo de vida. 

NBR-ISO 14043: Avaliação do Ciclo de Vida – interpretação do 
ciclo de vida. 

 
 
Economia Circular 

O modelo de Economia Circular permite repensar as práticas 

socioambientais da sociedade atual, baseado no princípio de “fechar o ciclo de vida” 

dos produtos. Desse modo, há uma redução no consumo de matérias-primas, energia 

e água, bem como um rompimento da economia linear, que consiste na extração, 

produção, uso e descarte dos produtos/materiais.  

Segundo Azevedo (2015)  a economia circular determina a possibilidade 

de criação de produtos com ciclos múltiplos de uso, reduzindo assim a dependência 

de recursos e ao mesmo tempo eliminando o desperdício de materiais. O conceito 

de Economia Circular segue dois princípios de inserção para o modelo industrial: o 

biológico e o técnico. O biológico consiste no design do produto ou serviço para 
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reinserção na natureza. E o técnico exige investimento em inovação dos produtos 

para que sejam desmontados e recuperados após o uso. 

A implementação do modelo de Economia Circular garante, portanto, 

benefícios que envolvem toda uma cadeia de valor, pois atinge desde a redução de 

riscos e custos no fornecimento de matérias-primas, potencial de inovação, 

vantagem competitiva entre as organizações, como a redução dos impactos 

ambientais. 

 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

No Brasil em agosto de 2010 foi constituído a lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos n◦ 12.305/2010 que impõe a proibição dos "lixões", formas 

inadequadas de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela simples 

descarga do lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde 

pública. 

Os primeiros setores a serem impactados por essa mudança são: Agrotóxicos 

(seus resíduos e embalagem), Pneus, Óleos lubrificantes (seus resíduos e 

embalagem), Pilhas e Baterias, Lâmpadas fluorescentes (de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista), Produtos eletrônicos e seus componentes, além de 

embalagens gerais de pós-consumo, como embalagens plásticas, metálicas ou de 

vidro. 

A PNRS traz em seu conjunto de artigos os conceitos que auxiliam na 

compreensão de gestão dos resíduos sólidos, sendo definições de: destinação final, 

logística reversa, rejeitos, resíduos sólidos, responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos entre outros, ambos estão retratados no artigo 3° incisos 

XII e XVII, que os conceituam como: 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 

a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 

outra destinação final ambientalmente adequada;  

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
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sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 

como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

 

Tendo em vista o conhecimento previsto pela lei, assumi-se que tanto 

produtores, poder público e consumidores possuem responsabilidades diante o 

produto/serviço consumido, por meio de ações para minimizar os impactos 

ambientais. 

Assim a lei da PNRS é a primeira lei brasileira de resíduos sólidos, ou seja, que 

trata o tema de forma abrangente, não cuidando apenas de um ou outro aspecto de 

resíduos sólido específico, como por exemplo, plástico, vidro, metais. Sendo um 

marco no setor por tratar de todos os resíduos sólidos: sejam eles domésticos, 

industriais e eletroeletrônicos, além de também tratar a respeito de rejeitos 

incentivando o descarte correto de forma compartilhada ao integrar poder público, 

iniciativa privada e cidadão, integrando todo o processo do ciclo do produto. 

 

Análise do Ciclo de Vida do Produto 

O conceito de Análise do Ciclo de Vida do Produto (ACV) desenvolveu-se entre 

as décadas de 1970 e 1990, no período de grandes questionamentos ambientais, pois 

era estudado de que forma seriam alocados os recursos naturais existentes, além 

disso, outro ponto de preocupação era o controle da poluição e da dispersão dos 

resíduos sólidos, seja pela sociedade e pelas indústrias que aos poucos evoluíram. 

O método ACV inclui o ciclo de vida integral do produto, considerando a 

extração e o processamento de matérias-primas, a fabricação, o transporte e a 

distribuição, o uso, a reutilização, a manutenção, a reciclagem e a disposição final, 

para avaliar o impacto ambiental, além de quantificar os fluxos de energia (input e 

output) do processo. Assim denominada “do berço ao berço”, a ACV opera de 

maneira holística em toda sua cadeia em busca quantificar em todas as fases do 

produto os fluxos de massa e energia envolvido no processo, levando em 

consideração desde a extração, produção, transporte, distribuição, consumo e 

disposição final (EPA, 1993).  

Para a avaliação dos impactos é essencial a coleta de informações sobre o 

consumo no processo de fabricação, seja por meio de recursos naturais, como 
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energia, matérias-primas, efluentes e resíduos, além das emissões nas águas, ar e 

solo ao longo de todo o ciclo de vida do produto/serviço. Portanto, assume-se uma 

correlação no inventário de entradas e saídas dos processos produtivos. Isso é 

necessário para que no futuro haja um monitoramento e estabelecimento de 

indicadores de sustentabilidade, com vistas à avaliação, à mensuração e à melhoria 

contínua do processo. 

Em vista disso é necessário que haja um estudo do preparo de todas as etapas 

do processo da ACV, segundo Santos (2002), o método deve ser desenvolvido de 

forma compreensível em cada estágio do ciclo, de acordo com a Figura, para isso são 

delimitadas as condições de contorno, os objetivos e limitações de análise. 

Figura : Quadro de Avaliação do Ciclo de Vida 

Fonte: ISO 14040 

 Por conseguinte, com a implementação e obtenção das informações da 

ACV é possível o levantamento de interpretações para análise de benefícios e danos 

ao meio ambiente, gerando deste modo conhecimento, a fim de aplica-las nas áreas 

de desenvolvimento do produto, planejamento estratégico, políticas governamentais 

e marketing, com o intuito de reformar ou aprimorar o modo de produção na qual a 

empresa está utilizando. 

 No âmbito nacional a aplicabilidade da ACV está em processo de 

germinação, pois as políticas publicas existentes envolvem principalmente apenas 

dois temas centrais: logística reversa e gestão ambiental. 
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Estudo de Caso 

O estudo de caso retratou o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (HPPC) que é classificado como um segmento da indústria química, 

possuindo segmentos específicos, como a indústria farmacêutica e a de alimentos. O 

setor é dividido em três segmentos, destacados a seguir:  

o Higiene pessoal: composto por sabonetes, produtos para higiene oral, 

desodorantes, absorventes higiênicos, produtos para barbear, fraldas 

descartáveis, talcos, produtos para higiene capilar etc.  

o Cosméticos: produtos de coloração e tratamento de cabelos, fixadores e 

modeladores, maquiagem, protetores solares, cremes e loções para pele, 

depilatórios entre outros.  

o Perfumaria: perfumes e extratos, águas de colônias, produtos pós-barba etc.  

 
No ano de 2006 houve um marco para o setor através da Associação Brasileira 

da Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), fundou o 

Programa “Dê a Mão para o Futuro” Reciclagem, Trabalho e Renda, pela necessidade 

da busca de soluções para a questão das embalagens pós-consumo. O movimento foi 

possível contribuir para a o incremento dos índices de reciclagem no Brasil. 

A inciativa é realizada em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias 

de Produtos de Limpeza e Afins (ABIPLA) e com a Associação Brasileira das Indústrias 

de Massas Alimentícias (ABIMAPI). Além disso o programa foi desenvolvido como uma 

alternativa viável para os associados, a fim de atender a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), que propunha questões ambientais, de responsabilidade 

compartilhada e inclusão social, pontos considerados essenciais para as indústrias do 

setor. 

 O estudo levantou dados das três empresas escolhidas no caso, situadas 

como líderes de mercado Natura, O Boticário e Avon, segue um breve apontamento 

histórico das mesmas: 

 

Natura - Fundada em 1969, por Antônio Luiz Seabra a Natura, tem como 

propósito de estreitar as relações, a proposta de valor difundida no mercado é de 

que “Seu valor e sua longevidade estejam ligados à sua capacidade de contribuir 
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para a evolução da sociedade e seu desenvolvimento sustentável”. A organização 

confirma sua essência, por meio dos laços criados pela venda direta e pela vertente 

sustentável, através do cuidado com o meio ambiente. 

 

O Boticário - A empresa O Boticário, fundada em 1977, inicialmente se 

estruturou para ser uma farmácia de manipulação, sua abertura se deu pelo recém-

formado em farmácia Miguel Krigsner, na cidade de Curitiba (PR). Considera hoje a 

maior rede de franquias no setor de cosméticos, segundo a Associação Brasileira de 

Franchising (ABF). No ano de 2010, O Boticário criar, Grupo Boticário, para se 

reorganizar e buscar novas aquisições e diversificar o seu portfólio, por meio de 

diversas categorias e segmentação de consumo, sendo assim a holding é formada 

por: O Boticário, Eudora, Quem disse, berenice?,  The beaulty box e Vult. 

 

Avon - A Avon fundada em 1886, por David H. McConnell, teve seu início a 

partir da ideia de que as mulheres poderiam ter uma renda independente “para 

garantir o próprio bem-estar e felicidade”, sendo assim é uma organização que 

promovem o empoderamento das mulheres. No Brasil, a Avon opera desde 1958, 

comercializando produtos em todo o território nacional. Atualmente, o país 

representa a maior operação da companhia e detém sua maior força de vendas. 

Possui unidades nos seguintes estados: São Paulo (Fábrica e Centro de Distribuição), 

Ceará (Centro de Distribuição) e Bahia (Centro de Distribuição). O Centro de 

Distribuição de São Paulo, em Cabreúva, é o maior da empresa, 

 
 

Resultados e Discussão 
 

 O direcionamento da sustentabilidade se faz presente, por meio dos 

projetos ambientais que permeiam a comunicação interna e externa. Analisou-se que 

os programas  das organizações estudadas focam na comunicação com seus 

stakeholders por meio da integração da gestão ambiental, direcionada a eficiência 

de recursos.  

 Explorando as empresas é possível compreender que o pilar de 

sustentabilidade contempla o âmbito social, por meio de programas de educação e 
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ambiental, através da gestão ambiental. Na tabela abaixo estão as peculiaridades de 

programas existentes nos casos estudados: 

 

NATURA O BOTICÁRIO AVON 

SOCIAL AMBIENTAL SOCIAL AMBIENTAL SOCIAL AMBIENTAL 

Crer pra Ver 
Uso de 

Refil 

Fundação O 

Grupo Boticário 

de Proteção à 

Natureza 

Programa de 

Parceria em 

Ecoeficiência 

Paper 

Promise 

Conservação 

da água 

Relação com povos 

tradicionais 

(biodiversidade) 

Programa 

Carbono 

Neutro 

 
Sustentabilidade 

sob Rodas 

Palm Oil 

Promise 

Redução de 

Emissões e 

Conservação 

de Energia 

Instituto Natura 
Programa 

Amazônia 
 Ecotoxidade  Distribuição 

Natura Musical 
Programa 

ELOS 
   Reciclagem 

Fonte: própria 

  

Em âmbitos gerias, os programas de sustentabilidade das organizações se 

equalizam. Visto que há um padrão de ações, ambas desenvolveram a preocupação 

com o processo de produção, tornando como principal papel a eficiência de recursos 

e a alocação de responsabilidade compartilhada com os fornecedores. A exemplo 

temos, Natura (Programa Amazônia), O Boticário (Programa de parceria em 

ecoeficiência) e Avon (Redução de emissões e conservação de energia).  

 Incorporando o estudo de caso à problemática, implementação da Análise 

do Ciclo de Vida do Produto (ACV) no setor de HPPC, compreende-se que os três 

casos integram o conceito do projeto em seu modelo de gestão e estratégia 

organizacional. O conceito da ACV requer uma visão holística do processo produtivo, 

ou seja, considera a extração, produção, distribuição, uso e descarte do produto. O 

descarte divide-se em reutilização, reuso e reciclagem. Nas empresas analisadas o 

conceito da ACV tem foco no descarte do produto, como é visto nos refis da Natura 

e O Boticário. 
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 Como forma de relacionar as variáveis analisadas do conceito ACV e os 

programas existentes, a tabela abaixo aponta de que forma as organizações 

estudadas aplicam ações que permeiam a estrutura de avaliação do impacto 

ambiental. 

 Constatou-se que o programa sobre embalagens apresenta maior 

representatividade junto ao conceito da ACV. Investigando o perfil de cada 

organização, viu-se que o escopo inicial a respeito das embalagens, foi lançado por 

meio do processo de reciclagem do pós consumo, ou da reestruturação da embalagem 

do produto acabado. 

 Compreende-se que as empresas do setor de HPPC analisadas aplicam o 

conceito de ACV, como forma de incentivo da gestão ambiental. A grandeza desta 

estratégia é a possibilidade de estudar e obter informações que gerem entendimento 

dos benefícios ou danos causados ao meio ambiente, pelo processo de produção. 

 

Conclusão 

O intuito deste projeto foi compreender de que forma as empresas do 

setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética (HPPC), no caso a Natura, Grupo 

O Boticário e Avon estão envolvidas com a implementação do conceito da Análise do 

Ciclo de Vida do Produto (ACV). 

A análise dos conceitos permitiu verificar que a essência que norteia a 

integração ambiental às organizações é o Triple Bottom Line, que busca obter 

resultados a partir do conhecimento ambiental, econômico e social. Nas empresas 
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estudadas é mais evidente os pilares ambiental e social, por meio dos programas com 

direcionamento à gestão ambiental e à educação. 

Conclui-se então que as organizações do estudo de caso, apresentam a 

vertente da responsabilidade socioambiental, em especial, ao programa da ACV. 

Entretanto, através da apuração dos dados, constatou-se que não há clareza de que 

existe a implementação completa do conceito no âmbito geral da organização, sendo 

assim, é possível afirmar que há o estudo da ACV com maior propriedade em um 

único produto 

Sendo assim, para uma efetiva implementação da ACV é necessário que 

haja um alinhamento com todos os stakeholders. Somente utilizando-se de uma 

mesma estratégia empresarial, será possível atingir o principal objetivo relacionado 

aos processos industriais: a diminuição dos impactos ambientais. 
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