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RESUMO  

A presente pesquisa teve por objetivo geral analisar as estratégias de 

sustentabilidade evidenciadas pelas empresas do setor de cosméticos em face dos 

desafios trazidos pelas mudanças climáticas. Para tanto, se realizou uma pesquisa 

qualitativa, de natureza bibliográfica e documental, com dados secundários, cuja 

técnica empregada foi a de análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que 

tanto a Natura quanto a Boticário adota estratégias de sustentabilidade (tanto de 

mitigação quanto de adaptação) e vem desenvolvendo ações em face dos desafios 

trazidos pelas mudanças climáticas e o contexto de transição para uma economia de 

baixo carbono. Conclui-se que as iniciativas de sustentabilidade desenvolvidas pelas 

duas organizações estão em linhas com os desafios trazidos pelas mudanças 

climáticas, embora o fenômeno exija estratégias e práticas de gestão mais robustas, 

que contemplem práticas de mitigação e adaptação em face dos riscos trazidos pelo 

fenômeno no contexto atual, que pode afetar a competitividade das empresas no 

cenário brasileiro e internacional. 

 

Palavras-chave: Mudanças Climáticas, Economia de Baixo Carbono, 

Sustentabilidade Corporativa, Estratégias de Sustentabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present research had the general objective to analyze the strategies of 

sustainability evidenced by the companies of the cosmetic sector in face of the 

challenges brought by the climatic changes. For that, a qualitative research, of 

bibliographical and documentary nature, was carried out with secondary data, whose 

technique was the one of content analysis. The results showed that both Natura and 

Boticário adopt sustainability strategies (both mitigation and adaptation) and are 

developing actions in the face of the challenges brought by climate change and the 

context of transition to a low carbon economy. It is concluded that the sustainability 

initiatives developed by the two organizations are in line with the challenges posed 

by climate change, although the phenomenon requires more robust strategies and 

management practices that contemplate mitigation and adaptation practices in face 

of the risks brought about by the phenomenon in the current context, which may 

affect the competitiveness of companies in the Brazilian and international scenario. 

  

Keywords: Climate Change, Low Carbon Economy, Corporate Sustainability, 
Sustainability Strategies. 
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1. INTRODUÇÃO        

A preocupação com as questões ambientais e climáticas nas últimas décadas 

em função do avanço das mudanças climáticas, fruto do aumento exacerbado da 

emissão de Gases de Efeito Estufa emitido pelas ações antrópicas (IPCC, 2013) 

bem como, e com os problemas ambientais, que tem gerado altos custos sociais, 

tais como poluição do ar, poluição da água, resíduos sólidos, dentre outras 

questões, tem preocupado governos, empresas e a sociedade civil (NETO, 2017). 

Segundo Magalhães (2013), no início do sec. XXI, as evidências empíricas 

fortaleceram-se após o crescimento na concentração de GEE na atmosfera, que são 

responsáveis pelo aquecimento global e fenômenos climáticos como as secas, 

enchentes, doenças endêmicas, dentre outras. 

Diante desse cenário, observam-se em âmbito global, embora não de forma 

unânime, o engajamento de diferentes setores corporativos, governamentais e da 

sociedade civil em eventos, debates e agendas discursivas, a exemplo das 

Conferências das Partes (COP) promovido anualmente pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). 

 Dessa forma, uma das primeiras discussões acerca do clima ocorreu em 

1972, em Estocolmo, cujo evento contou com a participação de chefes de estados 

outras autoridades que, juntos, discutiram a necessidade de melhorar a relação com 

o meio ambiente e assim atender as necessidades da população sem comprometer 

as gerações futuras. Já em 1992, no Rio, ocorreu a ECO 92, na qual se reuniu além 

de chefes de estados, líderes de ONGs, dentre outras instituições e teve como 

postulado, dentre outras ações, a assinatura das convenções sobre a biodiversidade 

e outra sobre mudanças climáticas. Ainda nesse sentido, no início de 2000 ou 2002, 

em Johanesburgo, foram discutidas ações em torno dos avanços alcançados pela 

Agenda 21 e outros acordos da Cúpula de 1992.  

Observa-se, portanto, um esforço global em torno de estratégias e iniciativas 

para enfrentamento das mudanças, em virtude dos riscos atuais e futuros do 

fenômeno que já apresenta efeitos sistemáticos em setores importantes da 

sociedade, a exemplo na produção de alimentos e que traz desafios para a transição 

para uma economia de baixo carbono (SOUZA, 2016; DOMINGUES et al, 2015).  
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Em 2015, na 21ª edição da Conferência das Partes (COP 21), em Paris, foi 

assinado o acordo que foi intitulado de “Acordo de Paris”, no qual metas e ações 

foram fixadas, de forma descentralizada, entre os países signatários, com o objetivo 

de induzir ações públicas e privadas em torno do clima. Ademais, iniciativas foram 

propostas no sentido de contribuir para a redução dos níveis atuais de emissões de 

Gases de Efeito Estufa (GEE), bem como, na criação de práticas inovadoras e mais 

sustentáveis de produção, além da criação de políticas públicas que induzam o 

surgimento de tecnologias de baixo impacto ambiental (UNFCCC, 2015). 

De acordo com Souza (2016) essa conjuntura traz como desafios, e, ao 

mesmo, como oportunidade de negócios, o desenvolvimento de tecnologias 

inovadoras mais limpas, que utilizem fontes de energias renováveis, contribuindo 

para que as indústrias produzam produtos sustentáveis e de baixo impacto 

ambiental. 

  Diante do contexto apresentado, observa-se que os setores produtivos, em 

particular, o setor de cosméticos, têm como desafio continuar produzindo para 

atender a demanda crescente da população, adotando estratégias sustentáveis 

aderentes ao novo cenário trazido pela economia de baixo carbono. Conforme 

destacado por Souza (2016) a Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), 

por exemplo, já fixou metas para alguns setores econômicos, a exemplo da meta 

fixada para o setor de transformação que foi de 5%. Essa perspectiva segue uma 

tendência global e deve alcançar diferentes setores econômicos (Nachmany, 2014). 

No que se refere ao setor de cosméticos, com destaque para o setor de 

higiene e beleza, verificam-se que os desafios passam desde ao desenvolvimento 

de tecnologias capazes de produzir produtos sustentáveis, como, também, da 

necessidade de implementar processos produtivos de baixo impacto ambiental, que 

utilizem energias renováveis na produção e que contribuam para melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, além de serem produzidos baseados em 

combustíveis renováveis. 

Em face do exposto, esta pesquisa busca responder a seguinte pergunta que 

será estudada: Quais as estratégias de sustentabilidade evidenciadas pelas 

empresas do setor de cosmético em face dos desafios trazidos pelas 

mudanças climáticas? 
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Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar as estratégias de 

sustentabilidade evidenciadas pelas empresas do setor de cosmético em face dos 

desafios trazidos pelas mudanças climáticas.  

De forma específica, tem-se: 

a) Levantar as estratégias de sustentabilidade evidenciadas pelas empresas do 

setor de cosméticos; 

b) Comparar e discutir as estratégias de sustentabilidade evidenciadas pelas 

empresas do setor de cosméticos; 

 

2. JUSTIFICATIVAS  

 A discussão sobre as estratégias de sustentabilidade no contexto das 

mudanças climáticas, embora bastante discutida no meio acadêmico e, por outro 

lado, bastante questionada por especialistas e cientistas céticos, ainda apresenta 

lacunas a serem investigadas. Essas lacunas passam desde a dificuldade em 

consolidar o uso de combustíveis advindos de fontes renováveis, como também, de 

induzir nas empresas a implementação de ações de mitigação nas estratégias 

corporativas.  

 Não obstante, em face do cenário em que já se concentra os níveis do 

aquecimento global, observa-se que há um reconhecimento global da necessidade 

de uma mudança nos padrões de produção e do aceleramento da transição para 

uma economia de baixo carbono em nível global ONU (2017, p. 2). 

 No setor de cosméticos, em particular, observam-se ainda estudos incipientes 

no que se refere a como as organizações têm adotado estratégias de 

sustentabilidade diante dos desafios trazidos pelas mudanças climáticas, sobretudo, 

por se tratar de um setor que se relaciona diretamente com as pessoas e que se 

propõe a melhorar a qualidade de vida da sociedade.  

 Compreender as estratégias de empresas deste setor contribui para a 

literatura e para o mercado na medida em que, apesar de serem setores de 

consumo, cujo comportamento das ações e da performance financeira dessas 

empresas sofrerem menos em face de processos de crises econômicas, já que 

trabalham com produtos bastante consumidos pelas pessoas, observa-se que as 

mudanças climáticas provocam impactos diretos nas matérias primas consumidas na 
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produção desses produtos e negligenciar esses fatores podem comprometer a 

sustentabilidade da empresa no mercado e afetar os recursos investidos pelos 

investidores.   

 
 Segundo Santana (2016), se faz necessário o aprofundamento de estudos 

que versem sobre iniciativas que contribuam para a redução de impactos 

ambientais, produção mais limpa e ações de mitigação das mudanças climáticas. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ECONOMIA DE BAIXO CARBONO 

 Tendo em vista os desafios trazidos pelas mudanças climáticas, observa-se 

que as empresas têm sido cada vez mais induzidas pelo mercado a buscarem 

soluções sustentáveis de produção que adéqüem os seus processos produtivos ao 

contexto trazido pela economia de baixo carbono. Segundo a ONU (2017, p. 2) a 

economia de baixo carbono pode ser definida como uma economia pautada em 

processos produtivos com baixa emissão de GEE, cujas tecnologias envolvem 

processos com baixo impacto ambiental, baixa emissão de carbono, pautados em 

tecnologias mais limpas.  

Segundo Stuart (2015 p. 12): 

O mundo enfrenta, pelo menos, dois enormes desafios. O primeiro é o de 
superar a praga da pobreza e da desigualdade, e, portanto, promover um 
crescimento global mais robusto e inclusivo para todas as nações e povos. 
O segundo é evitar o aquecimento global, que pode agravar a situação 
econômica e ampliar os já graves problemas de segurança alimentar e de 
acesso a recursos naturais básicos, especialmente nas nações mais 
pobres. 

Em face do exposto, se faz necessária uma reflexão das estratégias em torno 

do enfrentamento das mudanças climáticas. Nesse contexto, a atuação articulada 

entre governos, empresas e sociedade civil, além de atores como as ONGs é de 

fundamental importância para criar condições para que o problema seja enfrentado 

de forma robusta, além de propor agendas de iniciativas em torno da Governança 

Climática Global (GIDDENS, 2010; OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Dias (2002, p. 209) apud Faveri, Kroetz e Toigo (2012, p. 07) 

“Precisamos tornar a humanidade menos injusta e para que isso ocorra os desafios 

são imensos, sendo necessário que um modelo sustentável seja defendido, não 

somente pela sociedade, mas implementado pelo Estado”.  

Uma das ações que vem sendo adotada pelos governos em diferentes 

países, como os países da Europa, é a criação de regulações que obrigam as 

empresas a reduzirem e/ou compensarem as suas emissões de GEE. Esse cenário 

traz riscos às operações das organizações que não buscarem, de forma proativa, 

adotar medidas para reduzirem seus impactos ao meio ambiente (PINKSE; KOLK, 

2009; GIDDENS, 2010; NACHMANY et al., 2014). 
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 Nesse sentido, a partir das discussões e proposições advindas da COP 21, o 

Brasil tem se engajado a partir de um conjunto de ações de mitigação das mudanças 

climáticas com um horizonte até 2030 (Centro Clima - COPPE/UFRJ, 2017, p.1). 

Segundo Rovere (2016, p.7), o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões de 

GEE em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, e 43% em 2030. 

De acordo com Magalhães (2013, p. 12):  

 

Os países em desenvolvimento, especialmente Brasil, China e Índia serão 
chamados a se posicionarem em relação à mitigação dos gases de efeito 
estufa, não pelo tamanho absoluto de sua população, economia, consumo de 
energia ou emissões de CO2 (dióxido de carbono), mas notadamente pelo 
rápido crescimento do PIB e emissões. Espera-se que as emissões de CO2 
dos países em desenvolvimento representem mais de metade das emissões 
globais até 2030, embora em termos per capita, os países desenvolvidos 
ainda estejam bem à frente (Magalhães, 2013, p.12). 

 

Ademais, cabe salientar que a discussão das estratégias às mudanças 

climáticas também tem sido inserida na agenda no âmbito da América Latina e essa 

discussão pode se traduzir, também, em marcos regulatório nos próximos anos 

devido aos compromissos assumidos por países dessa região, bem como, em 

função de ações que alinhem o objetivo de viabilizar a transição para a nova 

economia do carbono ou economia verde (BOYD; BOYKOFF; NEWELL, 2011). 

Segundo Souza (2016) no Brasil já existe um “ensaio” de um possível marco 

regulatório na medida em que a Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC) 

que define objetivos em torno da promoção de indução da sustentabilidade 

atendendo ao tripé social, ambiental e econômico. Destaca o autor que a PNMC 

define dentre os seus objetivos a perspectivas de viabilizar melhoras na preservação 

ambiental além de prevê ações que contribuam na mitigação e/ou adaptação das 

mudanças climáticas no Brasil. 

A preocupação das mudanças climáticas não é só é uma preocupação do 

Brasil e seus atores, como também vem sendo inserida como temática de destaque 

na agenda de alguns países. Isso se deve ao fato dos riscos físicos, financeiros, 

econômicos, ambientais e sociais que o fenômeno tem trazido, com efeitos em 

diferentes setores da sociedade, cujas conseqüências ainda são de dimensões 

desconhecidas, embora já seja possível observar no contexto atual, a exemplo da 

intensificação de secas extremas, desertificação, enchentes, eventos naturais como 

furacões, dentre outros fenômenos (LABATT; WHITE, 2007; SOUZA, 2016). 
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Em face do exposto, se faz necessária a adoção de estratégias de mitigação 

(medidas proativas para evitar os impactos ambientais) e/ou estratégias adaptativas 

de forma a adaptar-se ao novo contexto climático e desenvolver ações de resiliência 

ao novo contexto (FUCHS; MACEDO; RUSSO, 2009; PINKSE; KOLK, 2009; IPCC, 

2013).  

 Dessa forma, a economia de baixo carbono inclui, dentre outras ações, a 

mitigação de GEE na atmosfera, a exploração de tecnologias sociais existentes, e 

ainda o surgimento de novas tecnologias através de mercados globais em bens e 

serviços ambientais. (UK ENERGY WHITE PAPER, 2003, p. 106).  

 Isso, entretanto, é ainda muito limitado quanto à problemática ambiental, uma 

vez que o foco das empresas é o crescimento e não as questões ambientais. Com 

relação às tecnologias, suas concepções buscam atender a dinâmica do capital, 

sem a preocupação de alteração da base produtiva e de transformação social. 

 O citado relatório previa medidas de eficiência energética a partir de um 

sistema energético diversificado, especialmente, com novas fontes e tecnologias de 

energia elétrica, a exemplo das energias renováveis, gerada a partir dos parques 

eólicos, biomassa, hidroeletricidade e energia solar fotovoltaica (PV) entre outras. 

Além disso, apoiava o desenvolvimento dos combustíveis renováveis, feito a partir 

da biomassa, revelando que o uso de biocombustíveis como o biodiesel e bioetanol 

potencialmente poderia criar novas oportunidades para agricultura e emprego rural, 

como também maiores economias de carbono, atingindo a meta de baixa emissão 

de GEE no setor de transportes. 

 Sergio Abranches (2010) destaca que a conversão a uma descarbonização 

da economia não é algo trivial, implica um novo paradigma de respeitar os limites do 

planeta e, portanto, transformações nos padrões de produção, consumo e utilização 

dos recursos. A condução desse processo exigirá desafios globais. De fato, as 

emissões de GEE provocam o aquecimento em escala global, o qual, por sua vez, 

aumenta as mudanças do clima, com seus efeitos colaterais indesejáveis 

(ABRANCHES, 2010) apud Santana (2016 p. 63).  

 Conforme o mesmo autor, as empresas precisam se responsabilizar pela 

quantidade total de emissões de GEE derivadas de todo o seu processo produtivo, 

desde a extração da matéria prima, até o descarte do produto depois de consumido. 

A “descarbonização” aparece como uma meta aceitável em uma estratégia de 

sustentabilidade no longo prazo, sendo possível reduzir as emissões de GEE, se 
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recorrer às tecnologias já existentes, uma vez que, nada seja feito, as mudanças 

climáticas se tornarão irreversíveis a partir de 2050 em escala global. 

 O mundo precisa adotar práticas para uma economia de baixo carbono. As 

mudanças climáticas apresentam-se como uma realidade que, de forma intensa, 

vem causando grandes impactos econômico, social e ambiental, a partir de perdas 

patrimoniais e humanas. De acordo com o relatório “O Custo Humano dos Desastres 

Relacionados ao Clima” divulgado pela Agência da ONU, os desastres do clima 

mataram 606 mil pessoas e deixaram outras 4,1 bilhões feridas, em um período de 

20 anos. A seqüência de catástrofes naturais custou à economia mundial entre US$ 

250 bilhões e US$ 300 bilhões por ano (ABRANCHES, 2010; JUNIOR, 2015) apud 

(Santana 2016 p. 63). Perante isto, Edgard Júnior declara: 

 

O relatório mostra que a Ásia foi a que mais sofreu durante as duas últimas 
décadas com mais de 330 mil mortes e 3,7 bilhões de pessoas afetadas pelos 
desastres naturais causados pelo clima. Somente o ciclone Nargis, que 
atingiu Mianmar em 2008, matou 138 mil pessoas. Os especialistas disseram 
que entre 2005 e 2014 foram registrados, em média, 335 desastres climáticos 
por ano, 14% a mais do que a década anterior e quase o dobro do período 
entre 1985 a 1995. As enchentes foram responsáveis pela maioria dos 
desastres, atingindo 2,3 bilhões de pessoas e deixando 157 mil mortos. As 
ondas de calor mataram 148 mil pessoas no mundo, mais de 90% delas em 
países de alto poder econômico. A Europa registrou a maioria desses óbitos. 
As secas afetaram mais a África do que qualquer outro continente foram 136 
eventos registrados entre 1995 e 2015. (JUNIOR, 2015, p.2) apud (Santana 
p. 64). 

 

 Nesse contexto, a consciência da sociedade em relação o risco de 

desequilíbrio no planeta, é ainda muito limitada. Essa limitação tem haver com as 

condições concretas da sociedade, como o elevado índice de pobreza, baixa 

escolaridade e falta de educação ambiental desde o ensino básico. SANTANA, 2016 

p. 64. 

 A consciência ambiental é construída com a consciência política dos direitos e 

deveres do cidadão. Mesmo os produtos com o selo ambiental ainda são pouco 

difundidos e são poucos os produtores que trabalham nessa perspectiva como 

também, são produtos com ticket médio elevado, ou seja, possuem um percentual a 

mais nos seus preços se comparado aos produtos sem o selo ambiental. (SANTANA 

2016 p. 64). 

 Assim sendo, as empresas que possuírem produtos com alto teor de carbono, 

enfrentarão barreiras em nível de mercado global, uma vez que os consumidores 

estão mais informados em relação aos eventos do clima. Sendo relevante 



21 
 

transformação, por parte das empresas, para reduzir as emissões totais de GEE, 

com atividades em zero ou baixo-carbono, através de investimentos “em novas 

tecnologias e matérias-primas, bem como, no uso de energias limpas e renováveis e 

de recursos naturais” (ABRANCHES, 2010, p.32) apud (Santana 2016 p. 64). 

 

Pode-se esperar que sejam destruídos milhões de empregos de alto 
carbono e criados muitos milhões de “empregos verdes”, ligados às 
novas tecnologias limpas. [...] A conversão das economias global e 
nacional a padrões de baixo carbono será um processo descontínuo, 
desigual, porém inevitável. [...] O cenário mais provável é o de um 
novo “longo boom”, isto é, um período de várias décadas de forte 
expansão econômica impulsionada pelos investimentos nessa 
conversão, pelas inovações tecnológicas que alterarão padrões de uso 
de energia e materiais e pela renovação de grande parte da 

infraestrutura econômica. (ABRANCHES, 2010, p.33) apud (Santana 
p. 64). 

 

 Desse modo, o diagrama que explicita esse cenário pode ser visualizado na 

Figura 01, a seguir: 

Fonte: ABRANCHES (2010, apud SANTANA, 2016, p. 65). 

  

 Desse modo Santana (2016), cita que, a nova ordem regulatória instituirá no 

decorrer dos anos no desafio de conter as anomalias do clima. Assim, essa será 

centrada os incentivos de mercado para aderir às tecnologias mais limpas e uso de 

fontes de energias não fóssil. 

 Adicionalmente, enfatiza a transformação do comportamento das pessoas 

devido o aquecimento global provocando aumento da demanda por produtos de 
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baixa intensidade em carbono. Existem várias novas tecnologias alternativas, se 

bem alocadas contribuirão com a economia de baixo carbono (SANTANA 2016 p. 

65). 

 

 3.2 SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA E PRÁTICAS DE GESTÃO 

De acordo com Pinkse e Kolk (2009) CDP (2012) as corporações têm se 

deparado com o desafio de formular estratégias que as permitam se adaptar ao 

novo cenário ao mesmo tempo em que sejam suficientes para criar condições de 

produções mais sustentáveis, com baixo impacto ambiental e que reduzam a 

exposição aos riscos trazidos pelas mudanças climáticas.  

Para Souza (2016) se faz necessário, além da formulação de estratégias para 

enfrentamento das mudanças climáticas, o engajamento das empresas em 

Iniciativas Empresariais em Clima (IECs) que induzem práticas de sustentabilidade, 

cria tendência no mercado e ajudam as empresas a atuarem em coalizão na 

tentativa de reduzir a exposição aos riscos. Tais iniciativas devem contemplar tanto 

os processos internos, como também a cadeia de valor da organização. 

 A pesquisa realizada por Souza (2016) teve por objetivo analisar as iniciativas 

evidenciadas pelas empresas da carteira teórica do Índice Carbono Eficiente - ICO2 

da BM&FBOVESPA para responder ao fenômeno das mudanças climáticas e 

verificar a relação entre a participação das empresas no ICO2, o retorno de suas 

ações e a sensibilidade ao risco de mercado. Dentre os principais achados da 

pesquisa, o autor destacou que as empresas vêm participando de IECs, a exemplo 

do CDP, que além de ser considerado pelas empresas investigadas como 

instrumento de gestão das mudanças climáticas, devido a sua robustez na temática 

e propostas que influenciam a forma como as empresas pensam a inserção da 

temática no ambiente interno, é utilizado, também, como um instrumento de 

evidenciação e de comunicação entre a empresa e seus stakeholders. 

 Os riscos trazidos pelas mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, os 

desafios provocados pela necessidade de transição para uma economia de baixo 

carbono têm demandado das empresas a necessidade de adotar estratégias de 

sustentabilidade e práticas de gestão que contribuam na continuidade das 

organizações no mercado. 
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 Segundo Souza (2016), Fuchs (2008) e Fuchs, Macedo e Russo (2009), é 

preciso que as organizações adotem tanto estratégias de mitigação quanto 

estratégias de adptação. Enquanto a primeira demanda iniciativas de inovação, ou 

seja, processos e tecnologias que promovam rupturas nos modelos convencionais 

de produção, a segunda, ao mesmo tempo, busca preparar a corporação de forma a 

ser resiliente às mudanças do clima que são irreversíveis. 

 Nesse sentido, a sustentabilidade corporativa passa pela internalização de 

práticas de gestão sustentáveis, com implementação de estratégias de mitigação 

(busca por inovações de processos e de produtos que torne a empresa competitiva 

no novo contexto, bem como reduzam os riscos corporativos) assim como 

estratégias de mitigação (seja adaptação aos aspectos regulatórios, como também, 

ao cenário trazido pelo avanço das mudanças climáticas). 

 Segundo Almeida (2002 p. 34): 

Para ser sustentável, uma empresa ou empreendimento tem que buscar, 
em todas as suas ações e decisões, em todos os seus processos e 
produtos, incessante e permanentemente, a ecoeficiência. Vale dizer, tem 
que produzir mais e melhor com menos: mais produtos de melhor 
qualidade, com menos poluição e menos uso dos recursos naturais. E tem 
que ser socialmente responsável: toda empresa está inserida num ambiente 
social, no qual influi e do qual recebe influência. Ignorar essa realidade é 
condenar-se a ser expulsa do jogo, mais cedo ou mais tarde (ALMEIDA 
2002 p.34) 

 

 Segundo o Relatório de Brundtland (1987, p. 23) apud Araújo (2013, p. 90), 

sustentabilidade é: “suprir as necessidades da geração presente sem afetar a 

habilidade das gerações futuras de suprir as suas”. Em busca de uma maior 

competitividade no mercado mundial e local, as organizações têm buscado adotar 

práticas de gestão sustentáveis que demonstrem o quanto a sua gestão está 

preocupada com os recursos naturais. De acordo com Cavalcanti (1998) apud 

Araújo (2013, p. 90), sustentabilidade significa a “possibilidade de se obterem 

continuamente condições iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e 

seus sucessores em dado ecossistema”.  

 Destaca Cardin (2008, p. 155) que 

O dano ambiental deprecia os recursos naturais existentes e acarreta 
responsabilidade patrimonial e extra patrimonial e caso ocorra, seu causador 
deverá repará-lo. Prima-se pela restauração in natura do dano, que está 
submetida a critérios de proporcionalidade; quando esta não for possível, 
deverá ser realizada a compensação ecológica, com o objetivo de reconstituir 
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o patrimônio ecológico equivalente, através de área distinta da degradada. A 
compensação pecuniária é residual e cumulativa, quando as anteriores não 
forem possíveis ou insuficientes. Os valores recebidos a título de indenização, 
desde que não sejam por danos individuais ao meio ambiente, serão 
destinados a um fundo público, que irá geri-lo. Existem ainda mecanismos 
processuais específicos, como a ação civil pública, a ação popular e o 
mandado de segurança, os quais, manejados adequadamente, podem 
conferir eficácia às normas de direito material que tutelam o meio ambiente 
(CARDIN 2008, p.155). 

 

 Para Souza (2016), as organizações precisam desenvolver e adotar 

instrumentos de disclosure em face das demandas crescente externa e interna, por 

informações sobre o desempenho e ações empresariais diante dos riscos climáticos.    

 Assim ficam as organizações em evidencia no mercado competitivo, Souza 

(2016) descreve em sua pesquisa os ganhos e a legitimidade que essas 

organizações estão expostas 

 

Se por um lado as empresas têm sido cada vez mais pressionadas a 
evidenciarem informações, por outro as próprias organizações passaram a 
compreender a importância do disclosure como possibilidade de ganho de 
valor organizacional, melhoria de sua reputação, legitimidade, valorização de 
suas ações, como também vantagens competitivas em um mercado cada vez 
mais acirrado e exigente por informações que auxilie no entendimento sobre 
o direcionamento das corporações. Além disso, a demanda dos investidores 
acerca do comportamento gerencial e de como as empresas está 
gerenciando os riscos e aproveitando as oportunidades, é mais um dos 
motivos para as empresas se preocuparem com essa prática, (SOUZA 2016, 
p.71).  

 

Para Reis Junior (2012, p. 20) apud Souza (2016 p.71), “[...] as empresas têm 

reagido a essa pressão apoiadas no pressuposto de que uma imagem de 

responsabilidade social e ambiental é capaz de gerar valor e/ou vantagens quando 

comparadas em relação a seus pares”.  

Assim fica evidenciado que as mudanças climáticas são uma problemática que 

deve ser superada pelas organizações, e uma preocupação constante de todas as 

nações. Por meio da ONU - Organização das Nações Unidas, diversas iniciativas 

foram tomadas em eventos que reuniu estudiosos, ambientalistas, autoridades 

políticas e grupos econômicos, Neto (2017). 

Neto (2017) destaca que esses eventos organizados pela ONU têm contribuído 

para diversos acordos entre as nações, entre elas o protocolo de Quioto (1997) e o 

acordo de Paris, assinado em 2015. Destaca Neto (2017, p. 21) que:  
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Entre os principais eventos destacam-se a Conferência Mundial sobre meio 
ambiente em Estocolmo no ano de 1972; a Conferência de Nairobi em 1982; 
a ECO 92, realizada em 1992 no Rio de Janeiro; Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) em 1997 na cidade de 
Quioto; Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
conhecida também por RIO + 20; Conferência do Clima (COP 21), que foi 
realizada em Paris em 2015 e a COP 22 realizada no Marrocos, em 
Marrakesh, em 2016. (NETO 2017 p. 21) 

 

Para Marengo (2006), apud Neto (2017, p. 22), o aquecimento global gera 

pesados impactos ambientais, dentre os quais o derretimento das geleiras e calotas 

polares e até alterações em processos biológicos como os períodos de floração.  

Segundo o IPCC (2013 p.1), o século XX foi o mais quente dos últimos tempos, 

com um crescimento médio de 0,7ºC das temperaturas de todo o globo terrestre. A 

estimativa, segundo o IPCC (2013 p.1), é que as temperaturas continuem elevando-

se ao longo do século XXI caso ações de contenção do problema não sejam 

adotadas em larga escala.  

Para Souza (2016) a evolução da problemática ambiental nas últimas três 

décadas, em particular as questões das mudanças climáticas, tem preocupado e 

modificado as atitudes de diversos stakeholders e tem mobilizado diferentes partes 

interessadas, tais como a iniciativa pública, iniciativa privada e a sociedade civil.  

Para Gomes et al (2011) apud Neto (2017), a Sustentabilidade, do ponto de 

vista da gestão, está atrelada às decisões estratégicas das corporações que tem 

como um pilar nas suas atividades empresariais, buscando atender as expectativas 

dos seus stakeholders.  

Nesse contexto, a Teoria dos stakeholders a ponta que diversos grupos com 

interesses nas atividades de uma empresa exercem pressões sobre a corporação no 

sentido de satisfazer suas necessidades, podendo inferir nas diversas discussões 

relacionadas à problemática ambiental atual. (NETO 2017, p. 22). 

 

 De acordo com a pesquisa de Magalhães (2013), que teve por objetivo 

analisar o impacto do problema ambiental na substituição de produtos semelhantes, 

mas de uma ampla externalidade negativa global, verificou-se que as empresas 

estão adotando as estratégias a que venha mitigar os impactos ambientais, como 

por exemplo, políticas ambientais voltadas à economia.  
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 Assim sendo, é natural o interesse, em uma política ambiental que visa 

reduzir significativamente as emissões de poluição, na qual podem ter efeitos 

significativos sobre preços, quantidades e também sobre a estrutura de uma 

economia, Magalhães (2013 p.12).  



27 
 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 CARACTERIZAÇÕES DA PESQUISA 

  Segundo Portela (2004, p.2) apud Farias (2017 p.16), “a pesquisa qualitativa 

não se preocupa com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento 

da compreensão de um grupo social, de uma organização ou indivíduos”. Para 

Minayo (2001, p. 22) apud Farias (2017 p.16), a pesquisa qualitativa “corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

 Desta forma definimos esse estudo como uma pesquisa exploratória, 

bibliográfico, qualitativa e descritiva. Segundo Richardson et al. (1999) o tipo de 

pesquisa a ser realizada depende dos objetivos do trabalho, da natureza dos 

problemas e das possibilidades do pesquisador.  

A presente pesquisa teve por objetivo geral analisar as estratégias de 

sustentabilidade evidenciadas pelas empresas do setor de cosméticos em face dos 

desafios trazidos pelas mudanças climáticas. Dessa forma, realizou-se consulta a 

relatórios anuais e de sustentabilidade das empresas, bem como, aos sites 

institucionais, além de livros, artigos, relatórios técnicos, teses e dissertações.  

Para a obtenção dos dados secundários, analisados na presente pesquisa, foi 

analisado o ranking construído pela Revista Exame intitulado “Guia Exame de 

Sustentabilidade” publicada em 2017, referente ao ano base de 2016, bem como os 

relatórios anuais de sustentabilidade das empresas pesquisadas, referente ao ano 

de 2015 e 2016, publicados em 2016 e 2017.  

 

4.2 ETAPAS E PROCEDIMENTOS 

 

 Para o alcance do objetivo proposto nesta pesquisa, a seguintes etapas foram 

percorridas, conforme figura 02: 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Inicialmente, conforme descrito na figura 1 buscou-se realizar um estudo 

bibliográfico, percorrendo por diversos autores que discutiram. Essa etapa contribuiu 

para a delimitação e formulação do problema.  

Na sequência, com o objetivo de realizar a coleta dos dados, definiu-se a 

unidade de análise da pesquisa. Assim, considerando que a revista Exame ranqueia, 

anualmente, as empresas consideradas mais sustentáveis anualmente, optou-se por 

analisar as empresas vinculadas ao setor de cosmético, classificadas por esta 

revista, no último ano de publicação da Revista que foi em 2017, referente ao ano 

base 2016.   

Para apoiar na coleta dos dados e amparado no referencial teórico 

construído, um modelo de análise foi elaborado com base nas variáveis 

estabelecidas pelo Guia Exame de Sustentabilidade e com base na literatura, cujos 

indicadores norteiam as análises dos resultados na seção 4 dessa pesquisa. 

Após a coleta, tabulação e organização dos dados, procederam-se a análise e 

interpretação dos dados coletados e, na seqüência, as considerações finais. 

Pesquisa Bibliográfica sobre o tema (aparato teórico) 

 

Formulação do problema 

 

Coleta dos dados secundários 

 

Tabulação e organização dos dados coletados 

 

Análise e interpretação dos dados coletados; 

 

Considerações finais  
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4.3 DELIMITAÇÕES DA AMOSTRA 

 

Conforme destacado anteriormente, para fins de análise da presente pesquisa 

utilizou-se como critério o Guia Exame de sustentabilidade publicado em 2017, ano 

base 2016. Assim, as empresas analisadas nesta pesquisa foram àquelas 

ranqueadas pela Revista no ano de 2017. No que se refere ao setor de Cosméticos, 

observou-se que no último Guia publicado pela Revista até o fechamento da 

presente pesquisa, em 2016, neste segmento, apenas, a Natura S.A. e o Grupo 

Boticário S.A. que se constituíram como objeto de estudo da presente pesquisa. 

 Destaca-se que o Guia Exame de Sustentabilidade considera dentre os 

critérios para ranquear as 69 empresas mais sustentáveis do país, as 19 melhores 

por setor e os destaques em 10 categorias, que são: direitos humanos, ética e 

transparência, gestão da água, gestão da biodiversidade, gestão de fornecedores, 

gestão de resíduos, governança da sustentabilidade, mudanças climáticas, relação 

com a comunidade e relação com clientes. Sendo que, para análise da presente 

pesquisa, 05 variáveis serão utilizadas como parâmetro para análise: Gestão de 

fornecedores, gestão da água, gestão de resíduos, governança da sustentabilidade, 

projetos de redução de GEE. 

 Com o objetivo de coletar os dados e organizar as análises da presente 

pesquisa, construiu-se o modelo de análise da presente pesquisa, que norteou toda 

a operacionalização da presente investigação, conforme Quadro 02, e foi construído 

levando em consideração as variáveis analisadas pelo Guia Exame de 

Sustentabilidade e com base na revisão teórica. 

 

Quadro 01 – Modelo de Análise – Esse modelo foi definido a partir da Revista 

Exame de Sustentabilidade 2016 e pesquisas já realizadas. 

 

CONCEITOS DIMENSÕES INDICADORES 

 
Economia de Baixo Carbono 

 
 

Estratégia de Sustentabilidade 
Corporativa 

Gestão de Fornecedores 

Gestão da Água 

Gestão de Resíduos 

Governança da 
Sustentabilidade 

Projetos de Redução de GEE 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 O Relatório Exame de Sustentabilidade 2016 menciona apenas os dados das 

melhores empresas em destaque do ano em referencia, deixando assim uma lacuna 

das demais organizações e suas estratégias de sustentabilidade e sua contribuição 

para um processo sustentável.  

 Assim, destaca-se que os resultados da presente pesquisa não poderão ser 

generalizados para a totalidade de empresas do setor, pois se limitam a amostra 

composta por duas empresas do setor de cosméticos. Sugere-se que em pesquisas 

futura sejam analisadas outras empresas para que seja possível comparar os 

resultados, ampliando, assim, a amostra da pesquisa. 
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5. ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÕES DA AMOSTRA 

 

Fundada em 1969, a Natura, empresa do setor de cosméticos, tem como 

estratégia fazer vendas diretas, baseadas nas relações humanas. A Natura é uma 

marca de origem brasileira, presente em sete países da América Latina e na França. 

Até os anos 80 a Natura cresceu 35 vezes, e na década de 90, iniciou a idéia de 

desenvolvimento sustentável e compromisso social (AJUS, 2009, p. 32).  

 A empresa tem o discurso de ser uma indústria líder no mercado de 

cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal, assim como no setor da venda direta. 

Desde 2004, a Natura tornou-se companhia de capital aberto, com ações listadas no 

Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da Brasil, Bolsa, Balcão 

(B3 S.A) (NATURA, 2009 apud AJUS, 2009, p. 33). 

 A empresa destaca-se no cenário brasileiro com uma nova linha de produto 

chamada de Natura Ekos. Em termos ecológicos, além do nome sugestivo, a 

empresa procura comprar matérias-primas vegetais e óleos naturais extraídos de 

maneira que o meio ambiente não sofra danos, mantendo assim o ecossistema vivo. 

Suas embalagens utilizam papel e resinas plásticas recicláveis, e suas fórmulas são 

biodegradáveis, segundo a Natura, decompondo-se em até 28 dias (MAIA; VIEIRA, 

2004, p. 26) apud (AJUS, 2009, p. 33). 

 A Natura tem o maior centro de pesquisa e de desenvolvimento da América 

Latina, em parceria com algumas universidades, os testes dos produtos não utilizam 

animais. Na fase final, voluntários experimentam (NÓBREGA, 2008) apud (AJUS, 

2009, p. 35). 

Já em relação ao Grupo Boticário, em 1977, na cidade de Curitiba, Paraná, o 

empresário Miguel Krigsner transformou uma pequena farmácia de manipulação 

numa das grandes empresas de cosméticos do Brasil (AGENDA SUSTENTÁVEL, 

2009) apud (AJUS, 2009, p. 35). 

 A política de gestão dos negócios da empresa tem como meta a preservação 

do equilíbrio do planeta. Para tanto, seu discurso é de buscar a modernização, em 

sua expansão sem, contudo, deixar de difundir valores de responsabilidade em 

relação à natureza e as pessoas (O BOTICARIO, 2009) apud (AJUS, 2009, p. 35).  

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=21610
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 O Boticário gera 14 mil empregos diretos e indiretos e possui mais de 2500 

lojas no Brasil e em outros 20 países. A empresa justifica esses números pela 

conquista do mercado em função dos valores éticos no relacionamento com a 

comunidade e com parceiros, aliada a criação de produtos inovadores. De acordo 

com a mesma, a integração entre a criação, produção, distribuição e venda de seus 

produtos é fruto do trabalho de todos os colaboradores, fornecedores e franqueados 

(AGENDA SUSTENTÁVEL, 2009) apud (AJUS, 2009 p. 35). 

 Em outubro de 2006, a Fundação O Boticário, lançou o projeto Oásis, definido 

como um sistema pioneiro de pagamento por serviços ecossistêmicos a proprietários 

de terras comprometidos com a conservação integral de áreas remanescentes de 

mata Atlântica, na região dos mananciais, na região metropolitana de São Paulo. O 

conceito de serviços ecossistêmicos pode ser definido como sendo os benefícios 

gerados pelo funcionamento dos ecossistemas naturais tendo valor indireto, porém 

imensurável. Temos como exemplo a proteção do solo, a regulação do clima e a 

produção de água doce e oxigênio (AGENDA SUSTENTÁVEL, 2009) apud (AJUS, 

2009, p. 37). 

 

5.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A seguir, o Quadro 02 apresenta uma síntese das estratégias de 

sustentabilidade, adotadas pelas empresas da amostra, em face do contexto de 

economia de baixo carbono que vem desafios as organizações no que se refere a 

mudanças no processo de produção, no uso de tecnologias mais limpas e nas 

práticas de gestão corporativas. 
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Quadro 02 - Iniciativas e estratégias de sustentabilidade evidenciadas pela Natura e Boticário 

 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Natura (2015; 2016); Boticário (2015; 2016) e Revista Exame (2016

ORGANIZAÇÕES PESQUISADAS 

VARIAVEIS NATURA BOTICARIO 

GESTÃO DE 
FORNECEDORES 

Para a natura seus fornecedores é um dos públicos de 
relacionamento mais importante. Essa é, portanto, uma 
relação que considera o longo prazo e, por isso, programam 
continuamente ações para aprimorar o relacionamento com 
esse público. 

O Grupo Boticário tem um processo de relacionamento e na aquisição 
de novos fornecedores. Assumindo compromissos para desenvolver o 
mercado fortalecendo a visão de sustentabilidade no jeito de fazer 
negócios com uma visão sustentável. 

GESTÃO DA 
ÁGUA 

A Natura implementa estratégia para redução e neutralização 
de impacto, com base na medição de pegada hídrica, 
considerando toda a cadeia de valor. A partir de metodologia 
desenvolvida, estudos foram realizados para mapear projetos 
com potencial de redução de nossa pegada hídrica com água 
limpa e saneamento. 

Na gestão da água a Boticário tem uma preocupação genuína, e busca 
em suas operações redução no consumo da água utilizando-se do 
reuso consciente desse bem não renovável. 

GESTÃO DE 
RESIDUOS 

Falando sobre a gestão de resíduos a Natura elaborou projeto 
piloto na capital de São Paulo junto a cooperativas de 
catadores e suas consultoras na logística reversa.  
 

O grupo boticário destaca também com a gestão de resíduos, 
atualmente, 94% de todos os resíduos gerados na operação em São 
José dos Pinhais (PR) e Camaçari (BA) é destinado à reciclagem. Por 
exemplo: os tambores em que recebemos matérias-primas são 
higienizados e devolvidos ao mercado. 

GOVERNAÇA DA 
SUSTENTABILIDA

DE 

Para a Natura sua governança traz um marco para a 
sustentabilidade na formação constante de novos líderes que 
venham agregar valor ético e transparência em seus 
negócios. 

No grupo Boticário a variável sustentabilidade está diretamente ligada à 
governança, criada em 2012, e que, até os dias atuais, permeia 
diversos níveis hierárquicos de muitas áreas da empresa na qual tem 
tomada de decisões que traz impacto para a sustentabilidade. 

PROJETOS DE 
REDUÇÃO DE 

EMISSOES GEE 

O principal projeto do grupo Natura que vem sendo 
desenvolvido há 10 anos é o carbono neutro. Conscientes de 
sua responsabilidade em relação às mudanças climáticas e 
emissões de gases do efeito estufa (GEE). É mantido desde 
2007, que vem a ser um marco no desenvolvimento 
sustentável. 

O Grupo Boticário mantém projetos em suas plantas, Camaçari (BA), 
São Gonçalo (BA), São José dos Pinhais (PR), Registro (SP), e com 
seus parceiros na emissão de GEE em busca da sustentabilidade 
compartilhada. 
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No que se refere à gestão dos fornecedores, a Natura do Brasil busca junto 

aos seus fornecedores desenvolver ações positivas decorrentes do relacionamento 

entre a Natura e as comunidades fornecedoras e a geração de renda pela compra 

de insumos, o investimento no desenvolvimento de cadeias produtivas de maior 

valor agregado, (Natura, 2016, p.132).   Fazendo com que busquem se motivar para 

obter capacidade técnica em suas plataformas e buscarem suas competências 

através do conhecimento oferecido, de forma que possam fazer a troca de 

conhecimento com outros produtores e a construção de uma rede de parceiros.   

Já no Grupo Boticário, a gestão dos fornecedores começa com o 

engajamento dos nossos fornecedores, logo no início da cadeia de valor. São cerca 

de cinco mil parceiros que, direta ou indiretamente, participam de iniciativas para 

viabilizar e promover a troca de conhecimento sobre o tema. Uma dessas iniciativas 

são os Programas de Avaliação e Desenvolvimento de Fornecedores (PADF). Com 

o PADF, iniciado em 1997, as empresas parceiras são avaliadas sobre aspectos que 

dizem respeito ao negócio, e sustentabilidade é um fator importante para a 

composição da nota final. (Boticário, 2016, p.17). 

Não tão diferente da Natura, o Boticário defende a tese de unificar 

informações e conhecimento com a cadeia produtiva, assim, a relação de seus 

fornecedores com o meio ambiente busca ser, mas sustentável.  

 Destaca-se as iniciativas desenvolvidas pelo grupo Boticário com seus 

parceiros na implementação de projetos sustentável: 

 

Desde 2015, engajamos os nossos parceiros para a implementação de 
projetos que busquem a redução do consumo de água, energia, 
emissões de gases de efeito estufa e a geração de resíduos em suas 
operações. Prestamos consultoria técnica gratuita para fornecedores e 
nossa equipe de engenharia e sustentabilidade identifica pontos de 
melhorias em eco eficiência. O único pedido é que, em contrapartida, 
os fornecedores se comprometam a executar os planos parcialmente 
ou integralmente e fazer um acompanhamento trimestral (Boticário 
2016, p.18).  
 

Assim fica evidenciado a importância de uma relação próxima com a 

comunidade fornecedora tanto para a Natura como para o grupo Boticário. Conforme 

destacam Pinkse e Kolk em sua pesquisa, onde as organizações têm enfrentado 

desafios de formular estratégias que os deixam no mesmo patamar desse novo 

cenário das mudanças climáticas, ao passo que permitam construir condições de 

produção mais sustentáveis, com um baixo impacto ambiental e assim reduzindo os 
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risco trazido por esse novo cenário de ocorrência das mudanças climáticas. 

 
 No que se refere à gestão da água, desde 2008, a Natura persegue o objetivo 

de criar uma metodologia adequada para calcular a pegada hídrica, a fim de 

compreender com profundidade os impactos do seu negócio nos recursos hídricos. 

Segundo a Natura (2016) seu objetivo não é apenas medir o volume de água 

utilizada nos processos produtivos, mas também os impactos desde a obtenção da 

matéria-prima até o uso e descarte de seus produtos pelo consumidor (Natura, 2015 

p.1). 

 O Grupo definiu a metodologia em 2014 e aplicaram em todo o seu portfólio 

de produtos. Um dos aspectos mais inovadores na métrica escolhida – e mais 

complexo para executar – é a inclusão de indicadores que considerem a 

disponibilidade hídrica e as condições de saneamento básico em cada região. . 

(Natura, 2015, p.2). Dessa forma se expande por todas as regiões do Brasil, fazendo 

com que a organização tenha uma gestão mas eficiente e seus parques industrias.  

 A Natura também é a primeira empresa do mundo a fazer um inventário 

corporativo de pegada hídrica de acordo com a nova ISO 14.046, de 2014, para a 

gestão hídrica. Além de inéditos, esses aspectos impõem mais desafios e, por isso, 

levaram mais de dois anos para quantificar a pegada hídrica pela primeira vez. 

 Já no Grupo Boticário, a gestão da água atualmente, tem 21% do total de 

água utilizada e suas operações está em São José dos Pinhais (PR) e 31% em 

Camaçari (BA) proveniente de iniciativas de reuso. (Boticário, 2016, p.18). 
 

 Com os impactos trazidos pelas transformações climáticas, faz-se necessário 

a adoção de estratégias de mitigação (medidas proativas para evitar os impactos 

ambientais) e/ou estratégias adaptativas de forma a adaptar-se ao novo contexto 

climático e desenvolver ações de resiliência ao novo contexto de desafios as 

mudanças climáticas, o que os autores Fuchs, Macedo, Russo enfatizaram em suas 

analises realizadas em pesquisas anteriores. Assim sendo, é de extrema 

importância que as organizações pesquisadas, continuem a busca de novas 

tecnologias que possam reutilizar as fontes hídricas de forma sustentável. 

 

No que se refere à gestão de resíduos, a Natura, em 2016, desenvolveu uma 

iniciativa piloto, voltada para promover a logística reversa na Região Metropolitana 
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de São Paulo, que incluiu diferentes fontes de captação de resíduos pós-consumo, 

como cooperativas de catadores e o envolvimento de Consultoras Natura na coleta 

de materiais. Segundo a Natura (2016, p. 101), a empresa participa também do 

projeto de logística reversa setorial por meio da Abihpec.  

 Nesse processo foi criada pela Natura a política do uso Sustentável de 

material reciclado pós-consumo, que reúne as diretrizes a serem seguidas pelos 

diferentes processos da Natura para o uso de materiais pós-consumo e seus 

processos (Natura, 2016, p.101). Assim a Natura busca nesta política, qual aborda 

também a inclusão de parceiros cooperativados de catadores de matérias recicláveis 

nas regiões onde estão instaladas. Para isso o grupo estabeleceu normas e conduta 

para que essas cooperativas, possam assim desenvolver suas atividades pautado 

preço justo, capaz de criar oportunidades de negócios sustentáveis.   

 Já no Grupo Boticário, a gestão dos resíduos é feita de modo que os 

materiais são levados para outras indústrias, como exemplo o álcool residual da 

produção de perfumes, que é encaminhado para a indústria de tinta, para ser 

utilizado como solvente (Boticário, 2016, p.25). 

 Por meio das informações expostas, fica evidenciado que as duas 

organizações em suas plataformas de trabalho têm uma preocupação genuína no 

que se refere à gestão de resíduos, em uma visão econômica, ambiental e social. 

 No que se refere à governança da sustentabilidade, a Natura implantou um 

Conselho Consultivo, formado por especialistas externos, que avalia o progresso da 

empresa e ajudar na evolução da estratégia.  

 Já no Grupo Boticário, a governança de sustentabilidade permeia diversos 

níveis hierárquicos de muitas áreas da empresa, sendo eles o conselho de 

administração, assim como o grupo Natura, que fornece direcionamento e avalia o 

impacto de implantação da estratégia nos negócios do Grupo Boticário, o comitê 

Executivo que orienta decisões estratégicas e valida as metas e os planos de 

atuação conforme os ciclos de planejamento, além do Sponsor que, além de 

conduzir sua área de atuação, orienta o plano de ação de um foco de 

sustentabilidade, ou seja, ele é o ‘patrocinador’ do tema na empresa (Boticário, 2015 

p.14). 

 As duas organizações, Natura e Boticário estão de acordo com governança 

sustentável, assumindo assim uma responsabilidade ambiental, do ponto de vista da 
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gestão, que estão hoje atreladas às decisões estratégicas de suas corporações, 

conforme destaca Neto (2017) em sua pesquisa. 

 No quesito que se refere a projetos, no âmbito da economia de baixo carbono, 

o Grupo Natura detém um Programa de Carbono Neutro, que visa reduzir os 

impactos das emissões de GEE em suas operações, em todas as etapas – desde a 

extração de matérias-primas, passando pelos processos e a cadeia produtiva até a 

destinação das embalagens dos produtos pós-consumo, aliando ganhos econômicos 

e socioambientais (Natura, 2016 p. 61).  

 Segundo a Natura (2016, p.61). 

O Programa Carbono Neutro está estruturado em três frentes: 
mensuração, redução e compensação das emissões. Anualmente, por 
meio de inventário auditado, monitoramos a quantidade de gases do 
efeito estufa lançados na atmosfera. Na análise relativa, de quantidade 
de CO2 equivalente por quilo de produto faturado, mantivemos o 
índice de 3,17 kgCO2e/kg, com uma pequena redução de 0,5% em 
relação a 2015. Esse indicador foi pressionado pela redução da 
produção no período. Ainda assim, conseguimos manter o patamar 
alcançado do ano anterior, por conta das iniciativas de eficiência, que 
foram reforçadas. De acordo com nossa Visão de Sustentabilidade 
2050, continuaremos perseguindo novas reduções significativas de 
carbono em toda a cadeia de valor até 2020 assumimos o 
compromisso de reduzir 33% das emissões relativas de GEE, tendo 
como base 2012. É um desafio para as operações da Natura, uma vez 

que já reduzimos 33% entre 2007 e 2012 (Natura, 2016, p.61). 
 

  

 Nesse sentido a Natura começou a levantar esses dados e investigar no 

âmbito ambiental. Para melhor compreensão desse fato, buscou-se elaborar estudos 

para estratificar em recursos financeiros os efeitos do negócio e suas conseqüências 

nas operações e comunidades onde estão inseridas. 

 Há algum tempo, para a Natura, foi importante tomar decisões como a adoção 

de álcool orgânico em toda a produção e a vegetalização das fórmulas, em 

substituição a fontes de origem fóssil (83% de suas formulações provêm de fontes 

renováveis) (Natura, 2015, p.34). 

 Seguindo esse processo a Natura busca em suas operações a mitigação na 

redução de poluentes, foi à primeira empresa na América Latina (e a única do 

mundo no setor de cosméticos) a publicar o levantamento completo de seu EP&L – 

do inglês e perdas ambientais. Ele foi divulgado em julho de 2016, durante o 

lançamento do Protocolo do Capital Natural, em Londres. No cálculo, que traduz em 

valores financeiros o impacto ambiental, foi considerada a geração de resíduos 
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sólidos, o da etapa de uso, influenciada pelo comportamento dos consumidores. O 

maior impacto não está relacionado à quantidade de água consumida no banho, 

mas sim do impacto da geração da energia para aquecimento da água já que a 

matriz elétrica brasileira é majoritariamente hidroelétrica (Natura, 2016, p.64). 

 Em 2016, o grupo Natura alcançou o objetivo de compensar localmente as 

emissões de cada um dos países das Operações Internacionais, com a contratação 

de créditos de carbono no México e no Chile. Entre os destaques na região, no 

Chile, foram adquiridos 26 mil créditos de carbono da Reserva Costeira Valdiviana, 

área protegida administrada pela organização The Nature Conservancy (Natura, 

2016, p.64).  

Já no o Grupo Boticário, evidenciou que vem com um intenso esforço para 

reduzir a emissão de gases de efeito estufa no transporte entre as fábricas e os 

pontos vendas. É o caso do inventário anual informando as emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEEs), documento que, em 2016, revelou bons resultados em suas 

operações. Em Camaçari (BA), o indicador relativo de emissão caiu 46% em relação 

a 2015 e, em São Gonçalo (BA), 48%. Em São José dos Pinhais (PR) e Registro 

(SP), a migração para o mercado livre de energia fez com o indicador de emissão 

em relação a 2015 fosse reduzido. Em Registro, por exemplo, a queda foi de 53% 

(Boticário, 2016, p.24). 

 O grupo o Boticário desenvolveu o projeto de ecoeficiência piloto com alguns 

fornecedores proporcionando consultoria técnica para avaliar oportunidades de 

melhorias em ecoeficiência nas instalações. Com isso até 2018, todas as 

transportadoras responsáveis pela distribuição de seus produtos pelo país devem 

reduzir em 5% a emissão de GEEs comparado a 2014. Para atingir essa meta, a 

Natura tem adotado algumas estratégias, a exemplo do kit de bicombustível, fruto do 

Programa de Parceira em Eco eficiência pelo Grupo Boticário, Grupo DSR, 

Landirenzo e Compagás. Ele permite o abastecimento dos caminhões com 50% de 

gás natural veicular (GNV) e 50% diesel, diminuindo aproximadamente pela metade 

o uso de diesel nos caminhões– um dos combustíveis que mais emite GEEs 

(Boticário, 2015, p.23). 

 Podemos identificar na Natura e no Grupo Boticário que a utilização de 

estratégias para mitigação de GEE, projetos estão em andamento para ambas às 

organizações. Souza (2016) destaca em sua pesquisa essa temática no Brasil, onde 

já existe um ensaio um possível marco regulatório na medida em que a Política 
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Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC) - define objetivos em torno da promoção 

de indução da sustentabilidade atendendo ao tripé social, ambiental e econômico. 

  



40 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve por objetivo geral analisar as estratégias de 

sustentabilidade evidenciadas pelas empresas do setor de cosméticos em face dos 

desafios trazidos pelas mudanças climáticas. Para tanto, se realizou uma pesquisa 

qualitativa, de natureza bibliográfica e documental, com dados secundários, cuja 

técnica empregada foi a de análise de conteúdo. 

 Observou-se que tanto a Natura quanto a Boticário adotam estratégias de 

sustentabilidade e vem desenvolvendo ações em face dos desafios trazidos pelas 

mudanças climáticas e o contexto de transição para uma economia de baixo 

carbono.  

 Em relação à Natura, observou-se que a organização vem se destacando em 

seu setor, adotando práticas de sustentabilidade, a partir de uso de matérias-primas 

com baixo impacto ambiental, gestão das suas emissões, por meio da elaboração do 

inventário de emissão, além de utilizar da compensação das emissões excedentes 

decorrentes das suas atividades produtivas, com a aquisição de créditos de carbono. 

 Já em relação a Boticário, observou-se que a companhia também tem adotado 

práticas de gestão sustentáveis, em particular no que se refere ao engajamento de 

seus fornecedores no que se refere à redução dos impactos ambientais, como 

também por meio da gestão dos resíduos.  

 Conclui-se que as iniciativas de sustentabilidade desenvolvidas pelas duas 

organizações estão em linhas com os desafios trazidos pelas mudanças climáticas, 

embora o fenômeno exija estratégias e práticas de gestão mais robustas, que 

contemplem práticas de mitigação e adaptação em face dos riscos trazidos pelo 

fenômeno no contexto atual, que pode afetar a competividade das empresas no 

cenário brasileiro e internacional. 
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