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RESUMO 

 

Este estudo tratou da questão da logística reversa voltada a indústria cosmética 

brasileira. O Brasil encontra-se como um dos maiores mercados consumidores de 

beleza do mundo, sendo responsável por uma grande quantidade de resíduos sólidos 

produzidos. É de grande importância que haja um esforço da indústria e do 

consumidor para que o impacto ambiental originado pelo descarte inadequado das 

embalagens provenientes dos produtos cosméticos seja mitigado. Há na legislação a 

obrigatoriedade do tratamento e restituição dos resíduos gerados pelas empresas, 

bem como o seu reaproveitamento em outros ciclos ou destinação final adequada.  O 

objetivo desse trabalho foi analisar a maturidade da logística reversa praticada no 

setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) no país. Avaliou-se 

através da revisão bibliográfica e análise documental as esferas institucionais, sociais 

e ambientais. A empresa analisada como estudo de caso deste trabalho é uma das 

maiores marcas do setor de beleza do Brasil. Por intermédio delas foi possível 

determinar a sistemática de avaliação da maturidade da logística reversa no caso 

analisado. As principais aplicações deste trabalho incluem o apoio e orientação de 

práticas organizacionais voltadas à eficácia e eficiência dos sistemas de logística 

reversa implantados, além de contribuir com a academia ao estudar um caso 

importante de logística reversa aplicada a indústria cosmética, abrindo espaço para 

docentes, discentes, mercado e especialistas que estejam interessados nessa 

temática. 

 

Palavras-chave: Indústria Cosmética; Logística Reversa; Maturidade; Resíduos 

Sólidos. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study addresses the issue of the reverse logistic in the Brazilian cosmetic 

industry. Brazil places today as one of the larger beauty products consumers in the 

world, being responsible for a great amount of solid waste. Particularly important are 

efforts between industry and consumers to reduce the environment impact caused by 

improper packaging disposal. The law obliges companies to treat and restitute the 

waste produced, bringing them back in other cycles or applying an adequate final 

destination. The subject of this study was to analyze the maturity of reverse logistics 

applied in the sector of Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) in the 

country. It has been evaluated by documental analyses and literatures review the 

institutional, social, educational and environmental fields. The company analyzed in 

this case study is one of the most important names in the beauty sector in Brazil. It 

was possible to determinate a metric evaluation of the maturity of reverse logistics in 

this case. The main application of this work include the support and orientation of 

organization practices aimed at the effectiveness and efficiency of implemented 

reverse logistics systems, thus contribute with the academy by studying such a 

important case of reverse logistics applied in the cosmetic industry, opening spaces 

to professors, students, market and specialists who are interested in this matter. 

 

Keywords: Cosmetic Industry, Reverse Logistics, Maturity, Solid Waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A crescente preocupação com o meio ambiente é fruto do esgotamento de 

recursos naturais que se aproxima (PEIXOTO et al., 2010). O avanço tecnológico 

gerou grande aumento dos processos de produção e, consequentemente o consumo 

de bens e serviços de maneira desenfreada (HEMPE E HEMPE, 2015). 

O contexto mercadológico que o mundo se insere, passou a valorizar a 

produção ambientalmente favorável. Muitos segmentos vêm sendo confrontados com 

novas demandas de um mercado de consumo preocupado com a consciência 

ecológica (PEIXOTO et al., 2010). 

Novaes (2007) comenta que muitas vezes, um produto é escolhido para 

descarte, pois não mais contribui para o processo industrial. Neste caso, há a 

necessidade de garantir destinação final adequada, a fim de que seu descarte seja 

realizado de forma segura para a sociedade e meio ambiente. 

Uma alternativa a essa crescente geração de resíduos é a logística reversa, 

que pode ser definida como o ramo da logística empresarial, que se responsabiliza 

por todas as esferas de aplicação, desde o planejamento e operação até o controle 

dos fluxos reversos de inúmeras naturezas (LEITE, 2017). 

Porém, para que a logística reversa possa obter sucesso, é vital o entendimento 

de que a rede de comunicação e seus atores (setor privado, estado, catadores e 

consumidores) são fundamentais para garantir o retorno de materiais ao ciclo de 

maneira adequada (AGOSTINHO e DA SILVA, 2013 e PICAVEA, 2020). 

O gerenciamento adequado dos resíduos sólidos em nosso país é feito pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), uma Lei que reúne diretrizes que 

devem ser adotadas por fabricantes, comerciantes, consumidores e todos envolvidos 

na cadeia de consumo (BRASIL, 2010). 

Conforme a Lei Federal 12.305/2010, que institui a PNRS, a logística reversa é 

caracterizada: 

 

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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (Art. 
3°, inc. XII) (BRASIL, 2010). 

 

1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA 

 

O assunto que inspira esta pesquisa é referente ao desenvolvimento de 

sistemática para avaliação da maturidade das práticas de logística reversa aplicadas 

em empresas fabricantes de cosméticos no Brasil.  

A questão de pesquisa neste trabalho pode ser delineada como: Qual o 

caminho metodológico para analisar a maturidade nas práticas de logística reversa 

em uma empresa do setor de cosméticos? 

 

1.3. OBJETIVOS DO ESTUDO  

 

O objetivo geral desse trabalho é identificar/propor um caminho metodológico 

para análise da maturidade das práticas organizacionais em logística reversa na 

indústria cosmética no Brasil. 

A Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC), no Brasil, é 

um importante componente mundial das cadeias globais. De acordo com o panorama 

do setor de cosméticos fornecido pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2021a), considerando dados de 2020, 

o Brasil é o quarto maior consumidor de HPPC do mundo em termos de faturamento, 

sendo o terceiro mercado no ranking global de países que mais lançam produtos 

anualmente, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China.  

De acordo com o Painel de Dados de Mercado da ABIHPEC, o setor de HPPC 

obteve um crescimento de 4,7% em 2020 atingindo R$ 122,408 bilhões. Conforme o 

panorama do setor fornecido pela ABIHPEC foram contabilizadas 3148 empresas de 

HPPC no Brasil, que geram 5,5 milhões de oportunidades de trabalho nos setores da 

indústria, franquia, consultoria de vendas direta e salão de beleza (ABIHPEC, 2021b). 

Isto justifica o foco deste trabalho no setor de cosméticos. 

Os objetivos específicos são:  

• Identificar na literatura publicada nos últimos 6 anos artigos sobre a 

logística reversa e modelos/sistemáticas de avaliação da maturidade da 

mesma na indústria cosmética; 
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• Investigar as práticas organizacionais de logística reversa por meio de 

documentos e sites públicos;  

• Desenvolver uma sistemática para avaliação de práticas de logística 

reversa no setor da indústria de cosméticos. 

 

1.4. DELIMITAÇÃO  

 

O caso a ser analisado durante o estudo é de uma empresa brasileira localizada 

na região sul do país. A empresa tem unidade industrial nas regiões Sul e Nordeste 

do Brasil. 

A revisão da literatura foi realizada na base de dados do Google acadêmico, 

SciELO, sites públicos e autores conceituados do tema abordado. O período de artigos 

pesquisados foi de 2016 a 2021. 

O setor abordado é o da indústria de cosméticos, onde são aplicados os 

procedimentos componentes da sistemática.   

 

1.5. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

O curso de Engenharia Química possui uma ampla formação, definida pelo 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA, 2021) através de sua 

cartilha de atribuições de 2016 e atuações de um Engenheiro Químico e também pela 

Resolução Normativa nº 36 de 25 de Abril de 1974 do Conselho Federal de Química 

(CFQ), sendo permitido atuar em diversas áreas, mas sempre tendo como essência 

que o profissional da engenharia saiba identificar problemas, analisar e apontar 

soluções, principalmente aquelas que considerem o desenvolvimento sustentável 

(CFQ, 1974). 

A logística reversa é um exemplo desse desenvolvimento. Seu conceito e 

sustentabilidade propõem um modelo diferenciado de gestão de negócios, levando 

em conta os impactos causados nas esferas sociais, ambientais e econômicas. Parte-

se da premissa, que as organizações produtivas e de serviço exercem atividades que 

prejudicam o ambiente em que se vive, mas se bem organizadas, podem trazer 

benefícios e melhoria de vida para a comunidade (PEREIRA et al., 2013). 

Este estudo serve de material de consulta para empresas de pequeno e grande 

porte, que se interessem em avaliar um modelo de economia circular e que busquem 
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entender como o impacto social e ambiental é positivo. Ao fim, obtém-se uma maior 

fidelização dos clientes, diminuição da produção de resíduos, gerando assim menor 

impacto ambiental e menos gastos. 

 

1.6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho consiste em cinco capítulos dispostos da seguinte forma: 

No primeiro capítulo encontra-se a contextualização e situação problema do 

tema que foi abordado, e também é possível compreender a delimitação do estudo, o 

objetivo juntamente com a justificativa e relevância.  

No segundo capítulo encontra-se a revisão bibliográfica, abrangendo o histórico 

e cenário da indústria cosmética no Brasil, abordando os principais temas da logística 

reversa, a identificação dos modelos existentes e o conceito de maturidade. 

No terceiro capítulo consta a Metodologia utilizada na pesquisa. 

O capítulo quatro contempla a análise da maturidade através da revisão 

bibliográfica dos Relatórios de Sustentabilidade disponibilizados pela empresa 

escolhida como objeto de estudo. 

O quinto e último capítulo trata da conclusão do estudo, sendo analisado o 

cumprimento dos objetivos do trabalho, bem como sugestões para pesquisas futuras. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 HISTÓRICO DA INDÚSTRIA COSMÉTICA NO BRASIL 

 

Em todos os períodos da história algum tipo de substância natural foi utilizado 

para proteção corporal. Esses cuidados compõem a cultura e a política desde a 

antiguidade. Indivíduos sempre adaptaram seus costumes a preparações constituídas 

por substâncias naturais ou sintéticas, com o objetivo de se reafirmar esteticamente 

(DE OLIVEIRA, DE CAMILLO e CHAVES, 2018). 

Data do Egito Antigo os primeiros registros de uso de pigmentos, a base de 

óleos e gorduras de origem vegetal. Pode-se confirmar essa informação devido ao 

fato de terem sido encontrados recipientes com finalidade de armazenamento desses 

produtos, cerca de 4.000 anos a.C. (DE OLIVEIRA, DE CAMILLO e CHAVES, 2018). 

No Brasil, o hábito de utilizar produtos começou com a vinda da família Real 

Portuguesa em 1808. A época, o costume foi copiado dos franceses, inclusive o uso 

de perfumes para disfarçar o mau cheiro. Em 1870 foi fundada uma casa de 

perfumaria que tinha como carro chefe talcos, perfumes e produtos medicinais. Mais 

tarde, ela seria símbolo do Império, já que seu brasão estaria inscrito nos rótulos dos 

produtos. Essa era a casa que fornecia a D. Pedro II seus produtos de higiene. Já em 

1930, os irmãos Lever instalam a primeira fábrica de sabões e sabonetes no Brasil, 

em São Paulo (CRQ, 2011). 

A utilização em grande escala, porém, se deu a partir do final da Segunda 

Guerra Mundial. Havia o melhor entendimento da importância do asseio e limpeza 

corporal, assim, a produção e o consumo foram intensificados. As empresas 

passaram a investir em propaganda com a difusão do rádio e da televisão e o sistema 

de água encanada finalmente chega às casas brasileiras, aumentando 

explosivamente o consumo de produtos de higiene (CRQ, 2011). 

Segundo definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 07, de 10 de fevereiro de 2015, 

os:  

 

Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes são 
preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de 
uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema 
capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas 
mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de 
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limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores 
corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado (ANVISA, 
2015, p. 6). 

 

Estima-se que o Brasil possui cerca de 3.148 empresas no ramo de HPPC. 

Segundo a ABIHPEC, através do seu Painel de Dados de Mercado, houve um 

aumento de 7% do número de companhias em 2020 (ABIHPEC, 2021b). 

Os números de consumo do Brasil seguem crescentes, e o país se destaca 

como um dos maiores consumidores de produtos de beleza do mundo. Atualmente, 

ocupa a 4ª posição entre todos os países, segundo a Goldstein Market, uma empresa 

de consultoria em negócios e pesquisa de mercado. A empresa estima que até 2030 

o crescimento anual do setor será de 4,76%. Além disso, o país representa mais da 

metade do consumo de produtos da América Latina (GOLDSTEIN MARKET, 2020). 

O Brasil tem se tornado nos últimos tempos um celeiro de inovação e 

sustentabilidade. Em 2017, uma empresa francesa com grande expressão no 

mercado mundial escolheu o país como sede de um de seus cinco laboratórios 

espalhados pelo mundo. Focado em pesquisa e inovação, o projeto é um marco 

importante para a sociedade brasileira, influenciando o futuro da sustentabilidade e do 

meio ambiente (L´ÓREAL, 2017). 

Ainda, das cinco maiores empresas de produtos cosméticos do mundo, quatro 

estão presente com atuação expressiva neste país. Isso demonstra que o mercado 

de HPPC tem grande influência na economia (REVISTA EXAME, 2016). 

 

2.2 A LOGÍSTICA INTEGRADA  

 

Este tópico tem como finalidade expor o conceito de logística. Será abordada a 

logística integrada e como a sua cadeia se divide. 

Durante muito tempo, as atividades logísticas foram confundidas com apenas 

transporte e armazenagem. Porém, o conceito de transporte significa basicamente 

deslocar matérias primas e produtos finalizados de um ponto a outro, enquanto o que 

realmente ocorre é a agregação de valor, tempo, qualidade e informação à cadeia 

produtiva (NOVAES, 2007). 

O Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) (apud 

CORRÊA; XAVIER, 2013, p.3) define logística como: 
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A parte da gestão da rede de suprimentos que planeja, implanta e 
controla eficiente e eficazmente os fluxos diretos e reversos, a 
armazenagem de produtos, serviços e as informações 
correspondentes, entre o ponto de origem e o ponto de consumo, de 
forma a atender aos requisitos do cliente. As atividades de gestão 
logística tipicamente incluem gestão de transportes de insumos e 
produtos, gestão de frota, armazenagem e manuseio de materiais, 
atendimento de pedidos, projeto da rede de instalações, gestão de 
estoques, planejamento de suprimento/ demanda e gestão de 
provedores de serviços logísticos. 

 

Para Novaes (2007), além de envolver a armazenagem da matéria prima e 

produtos acabados, a logística engloba outros fluxos importantes, como o fluxo de 

dinheiro e de informação. Este último ocorre de forma paralela em todo o processo, 

conduzindo informação para os dois lados, indo desde o consumidor final do produto 

até os fornecedores de componentes necessários para a produção de fato. 

A logística procura incorporar nas suas operações os seguintes aspectos 

(NOVAES, 2007): 

• Compromisso com prazos ao longo de toda a cadeia 

• Integração entre todos os setores atuantes de uma empresa 

• Parceria e integração com fornecedores e clientes 

• Estruturação dos processos produtivos a fim da otimização global, além da 

redução de custo de toda a cadeia de suprimentos 

• Resposta positiva do cliente 

 

Para Guarnieri (2011), a logística vem evoluindo e se reinventando e nos dias 

atuais, a logística integrada é dividida em quatro essenciais áreas de atuação. São 

elas: a logística de suprimentos, a logística de produção, a logística de distribuição e 

a logística reversa. Na figura 1 esse esquema é evidenciado. 

 

Figura 1 - Cadeia de Logística Integrada 

 
Fonte: Adaptado de Guarnieri (2011) 
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Segundo Guarnieri (2011) os itens acima são definidos: 

• Logística de suprimentos: descrita como as relações envolvidas entre a 

empresa e os fornecedores 

• Logística de produção: é a parte que compreende a transformação dos 

suprimentos em produtos finalizados. 

• Logística de distribuição: a esfera que abrange as relações entre as 

empresas, clientes e consumidores.  

• Logística reversa: se trata da área que abarca o gerenciamento dos bens 

de pós-venda e pós consumo, para que os mesmos retornem ao 

processo produtivo ou de negócios. 

 

Novaes (2007) conclui que este novo conceito possui foco no consumidor, já 

que todo processo parte e procura atender as suas necessidades e expectativas. É 

importante, portanto, destacar que a exigência se dá entre todos os elementos da 

cadeira de suprimento. 

 

2.3 LOGÍSTICA DE DEVOLUÇÃO 

 

Neste tópico serão abordadas as temáticas de logística reversa e logística 

reversa aplicada a Indústria Cosmética. 

 

2.3.1. Logística Reversa 

 

Globalmente, de acordo com o relatório produzido por Kaza et al. (2018), são 

gerados 2,01 bilhões de tonelada de resíduos sólidos (residenciais, comerciais e 

institucionais) ao ano, sendo 33% desses resíduos não gerenciados de maneira 

ambientalmente correta. O relatório faz uma previsão que para 2050 estes resíduos 

sólidos irão aumentar, chegando ao valor de 3,40 bilhões de toneladas ao ano.  

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (Abrelpe) (2021), no Brasil, no ano de 2018, produziu-se 79 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos urbanos, totalizando 380 kg/ano, em média, por pessoa. 

Dos resíduos gerados, 92% são coletados e tem como destino aterros sanitários, 

aterros controlados e lixões. O primeiro é considerado como disposição final 

adequada e os dois últimos como disposições finais inadequadas. 
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Para Peixoto et al. (2010) no contexto da exploração dos recursos naturais 

finitos a fim de atingir o máximo potencial de produção com o menor gasto financeiro, 

a humanidade exige da natureza ações que não são mais viáveis. Os impactos 

ambientais por muitas vezes desprezados, hoje causam cobranças por parte da 

sociedade. 

Há, portanto, a busca de desenvolvimento que garanta a manutenção das 

empresas. A logística reversa se introduz como uma alternativa a esse cenário, sendo 

tratada como prioridade estratégica, visando gerar bons resultados para o meio 

ambiente e suprir as demandas do público (PEIXOTO et al., 2010). 

A logística reversa pode ser descrita como uma estratégia para operacionalizar 

e promover o retorno dos resíduos no ciclo produtivo, sejam eles de pós-venda ou 

pós-consumo. A forma de descarte atual não compactua com a finalidade de um 

mundo mais sustentável (GUARNIERI, 2011). 

A possibilidade de obter a revalorização desses resíduos é o grande ponto focal 

do processo, obtendo assim retorno financeiro e também retorno ambiental e 

ecológico para as empresas (GUARNIERI, 2011). 

Novaes (2007) afirma que a logística reversa se baseia em etapas envolvendo 

intermediários, pontos de armazenagem, transporte e benefícios financeiros, além de 

necessitar de um sistema de coleta e tratamento de material para que o sistema seja 

economicamente viável. 

Essa estratégia começou a ser estudada no início da década de 70, quando 

sua principal discussão era relacionada ao retorno de bens e sua reciclagem (LEITE, 

2017). 

No ano de 1990 houve uma maior atenção ao tema, pois com a crescente 

demanda de um mercado mais consumista, lançamentos de modelos cada vez mais 

frequentes e de bens de consumo descartáveis, os produtos passaram a ter uma vida 

útil menor, aumentando a sua descartabilidade (LEITE, 2017). 

Esse crescente descarte gera uma sobrecarga na disposição final dos produtos 

de pós-consumo, podendo causar poluição por contaminação ou por excesso, caso 

não sejam realizados de maneira correta (LEITE, 2017). 

Na visão de Wille (2016), as desvantagens da aplicação da logística reversa 

são custos com armazenamento, distribuição e processos. Muitos destes se devem a 

falhas no processo de produção e produtos em desacordo com a necessidade do 

cliente.  
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Na figura 2 pode-se observar um esquema resumido do processo logístico 

reverso, onde os materiais reaproveitados retornam ao processo logístico direto. 

 

Figura 2 - Logística Reversa 

 

Fonte: Lacerda (2002) 

 

Para que os materiais possam retornar ao ciclo produtivo, existem diversos 

processos que podem ser utilizados. O retorno ao fornecedor, quando se aplica o 

devido acordo entre ambas as partes. O recondicionamento, por meio da justificativa 

econômica. A revenda, caso o material em questão ainda esteja em condições de uso. 

A reciclagem, quando não há a possibilidade da recuperação do material. Todos esses 

processos recondicionam os materiais ao processo logístico direto e apenas em último 

caso o descarte é aplicado (LACERDA, 2002). 

Lacerda (2002) cita seis fatores fundamentais para que o processo de logística 

reversa seja eficiente, sendo eles críticos ou que contribuam para uma forma assertiva 

de logística reversa. Sendo eles:  

• Bons controles de entrada;  

• Processos Mapeados e Formalizados;  

• Ciclo de Tempo reduzido;  

• Sistemas de informações acurados;  

• Rede logística planejada;  

• Relações Colaborativas entre clientes e colaborados. 
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Ao diferenciar a logística reversa de pós-consumo e pós-venda, é possível 

avaliar qual destinação é mais adequada para os seus resíduos. 

Para os bens de pós-consumo, a destinação pode ser a incineração e aterros 

sanitários, ou os mesmos podem ser retornados ao ciclo produtivo por meio do 

desmanche, reciclagem e reuso. Já para os bens de pós-venda, é possível o retorno 

ao mercado tendo seus componentes e peças reutilizados (GUARNIERI, 2011).  

No Brasil, a gestão e o gerenciamento de resíduos estão definidos no Art. 9° 

da Lei 12.305 de 2010, a PNRS: 

 

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada 
a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). 

 

A figura 3 demonstra a ordem de prioridade no gerenciamento dos resíduos 

sólidos de acordo com a PNRS.  

 

Figura 3 - Hierarquia de gerenciamento de resíduos sólidos 

Fonte: Adaptado de CEMPRE (2020) 

 

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) (2020), a 

não geração é o cenário ideal, porém é praticamente inviável. Seguindo a ordem de 

prioridade, a redução se mostra como a principal alternativa, e para as demais, o 

reuso, a reciclagem e o tratamento agem como agentes da diminuição dos resíduos 

sólidos. Por fim, temos como pior cenário e última opção a disposição final, que 

destinaria os resíduos a aterros sanitários.  
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2.3.2. Logística Reversa na Industria Cosmética 

 

A logística reversa na indústria cosmética se baseia na PNRS, Lei Federal nº 

12.305/2010. No seu Art. 1º: 

 

Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo 
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e 
do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 
2010). 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos (SINIR) (2015), na Indústria Cosmética, a logística reversa aplicada 

se debruça sobre as embalagens em geral, como definido no Acordo Setorial para 

Logística Reversa de Embalagens em Geral, assinado em 2015. Esse documento foi 

idealizado com o objetivo de estruturar um sistema de logística reversa no país, a fim 

de cumprimento das obrigações da PNRS. Foi estabelecida a meta de divisão de 

responsabilidades para que fosse reduzido, no mínimo, 22% a oferta de embalagens 

em aterros sanitários. 

A base da logística reversa, com finalidade de recuperação de embalagens, é 

a criação de estratégias para que organizações de catadores de materiais recicláveis 

sejam beneficiados. Ela é construída através de três pilares:  

• Mobilização do cliente final como personagem ativo;  

• Recuperação das embalagens através de pontos de coleta;  

• Envio a cooperativas e empresas recicladoras. 

 

Na figura 4 encontra-se um esquema da estrutura da logística reversa para 

embalagens em geral. 
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Figura 4 - Estrutura logística reversa de embalagens em geral 

Fonte: Adaptado de Coalizão Embalagens (2019) 

 

De acordo com Coalizão Embalagens (2019), a estrutura pode ser descrita da 

seguinte forma: 

O ciclo de descarte seletivo tem como seu primeiro agente o consumidor, que 

é responsável por separar as embalagens do pós-consumo e realizar o descarte 

corretamente. Já a coleta é realizada por cooperativas, que juntamente com 

catadores, operacionalizam a triagem. 

A revenda do material reciclável coletado é feita por aparistas, sucateiros e 

depósitos legalizados e a sua reciclagem, realizada por recicladores. Estes distribuem 

o material para a utilização na indústria, possibilitando a reutilização no ciclo produtivo. 

Por fim, a cadeia de abastecimento é a responsável por produzir, distribuir e 

comercializar os produtos. Desta maneira, eles retornam ao consumidor e o ciclo 

recomeça. 

Em resumo, para que haja uma aplicação eficaz desse ciclo, as empresas têm 

que ter ciência de toda a cadeia de suprimentos. 
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2.4 MATURIDADE 

 

A definição da maturidade logística pode ser abordada separadamente. Foi 

mostrado anteriormente a definição de logística, logística reversa e logística reversa 

aplicada a indústria cosmética. A seguir, será abordada a sua maturidade. 

Guizze (apud VAZ, 2016, p.102) define a maturidade dos processos industriais 

como a capacidade de uma empresa em se manter em conformidade com metas 

previamente projetadas na esfera estratégica e funcional. 

Segundo Santana Tapia (apud FOLLMANN, 2012, p.35), pode-se dizer que a 

maturidade logística é uma forma de descrever os níveis de sofisticação em que 

determinada área da empresa pode desempenhar. 

Vaz (2016) define: 

 

O conceito de maturidade logística permite identificar em que etapas 
de um processo de desenvolvimento existiriam lacunas as quais 
devem ser agregadas informações e conhecimentos e com isso gerar 

reais possibilidades de crescimento (VAZ, 2016, p.102). 

 

Para Follmann (2012), o conhecimento da maturidade logística propicia à 

empresa traçar objetivos e estratégias para determinadas áreas com embasamento 

prévio, visto que o estudo possibilita o conhecimento das fragilidades e forças 

empresariais. 

 

2.5 MODELOS REVERSOS DE REVALORIZAÇÃO 

 

2.5.1. Identificação dos modelos 

 

Para a revalorização dos resíduos do pós-venda e pós-consumo existem 

diversos canais reversos. O reuso ou reutilização, desmanche, remanufatura ou 

recondicionamento, reciclagem, venda ao mercado secundário, doação, incineração 

e disposição final são exemplos desses modelos de revalorização (GUARNIERI, 

2011). 

A tabela 1 introduz e descreve os principais modelos de revalorização dos 

resíduos do pós-venda e pós-consumo. A partir dela é possível compreender a 

utilização de cada modelo. 
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Tabela 1 – Modelos de revalorização 

Modelo Descrição 

Reuso ou reutilização Reutilização do material para a mesma função a qual foi 

previamente desenvolvido 

Desmanche Desmontagem dos componentes do material com a 

separação de partes que possuem revalorização e das 

que tem o aterro sanitário como destino final 

Remanufatura ou 

Recondicionamento 

Reuso de peças e componentes em determinado 

equipamento. Onde a remanufatura é realizada pelos 

próprios fabricantes e o recondicionamento é realizado 

por terceiros. 

Reciclagem Materiais constituintes dos produtos descartados são 

transformados em matérias-primas secundárias ou 

primárias para serem reutilizadas na fabricação de novos 

produtos 

Venda ao mercado 

secundário 

Inserção no mercado secundário de bens usados ou 

remanufaturados 

Doação Transferência do material ou resíduos sem pleito de 

pagamento em troca 

Incineração Queima de materiais e resíduos 

Disposição Final Destinação para materiais e resíduos sem possibilidade 

de revalorização 

Fonte: Adaptado de Guarnieri (2011) 

 

Leite (2009) apresenta e define os seguintes modelos de revalorização:  

O reuso ou reutilização diz respeito à revalorização do material que possui a 

mesma destinação previamente concebida. É necessário que o bem de pós-consumo 

ofereça boas condições de utilização para que possam ser reencaminhados ao 

mercado. 

Já o desmanche, tem como característica ser um processo de revalorização de 

componentes íntegros com destinação ao mercado secundário ou a remanufatura. 

Porém, se não possuir condições de reaproveitamento, seus materiais são destinados 

a comercialização com empresas de reciclagem industrial. Ainda, aqueles que 

apresentam dificuldade na sua separação e baixo valor final, são direcionados para 

aterros sanitários ou incineração. 

Por sua vez, a reciclagem é o canal no qual o material é transformado em 

matéria prima, podendo ser primária ou secundária, tendo como finalidade a 

reutilização em novos produtos. Após a sua revalorização, estes podem ser 

reinseridos no ciclo produtivo, se transformando em produto similar ou distinto.  
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Em relação ao modelo de revalorização por remanufatura, Corrêa e Xavier 

(2013) definem como um processo com objetivo de reparar ou realizar manutenção 

de um equipamento, partes ou peças, a fim de restaurar especificações do produtor 

ou daquele que detém o produto final. Já o de recondicionamento consiste em 

restaurar as estruturas de produtos danificados e suas funcionalidades. 

Corrêa e Xavier (2013) descrevem a aplicação do modelo de venda ao mercado 

secundário por quatro canais distintos: 

• Pós consumo a partir do consumidor: O próprio consumidor é responsável por 

anunciar o seu produto ou material por meio de uma bolsa de resíduos. Este 

tipo de canal não é muito utilizado por conta dos custos de transporte e variação 

de preço. 

• Pós consumo a partir do fabricante: O fabricante comercializa produtos 

provenientes de modalidades de aluguel após realizar manutenção ou reparos. 

• Pós venda: Produtos que passam por processo de devolução ao fabricante. É 

realizada triagem e a venda. 

• Assistência técnica: Através do credenciamento de postos de assistência 

técnica, pode-se realizar a revenda de produtos remanufaturados. A prática é 

comum no setor de equipamentos eletrônicos. 

 

Segundo Guarnieri (2011), a doação ocorre quando o produto já não apresenta 

viabilidade econômica e sua reutilização é onerosa ou não há interesse de venda por 

parte da empresa. A doação agrega positivamente à imagem coorporativa, pois tal 

ação é bem vista pela sociedade.  

A incineração agrega valor econômico aos resíduos, por meio da 

transformação em energia elétrica. Porém, a queima de certos materiais libera gases 

tóxicos, gerando poluição atmosférica. Para evitar a geração dos gases poluentes, a 

incineração deve ser feita com o auxílio de filtros e equipamentos especiais, 

entretanto, tais equipamentos elevam o custo do processo (GUARNIERI, 2011). 

Países ricos que não possuem espaço para os aterros sanitários, optam pela 

decomposição dos resíduos por queima (DEMAJOROVIC e LIMA, 2019). 

Por fim, o caso de disposição final ocorre quando há confirmação da 

impossibilidade de revalorização. A forma da destinação final irá depender das 
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características do resíduo, e podem variar em composição, condição, volume e 

distância das unidades de reprocessamento (CORRÊA e XAVIER, 2013). 

 

2.5.2. O modelo de Reciclagem 

 

O modelo escolhido como base deste trabalho é o de reciclagem. A seguir, 

serão apresentados os motivos da preferência por esse modelo e como a empresa 

referenciada nesse estudo se envolve com o tema. 

Para Novaes (2007), entende-se reciclagem como o processo em que 

componentes já usados sofrem transformação de modo a incorporar a fabricação de 

novos produtos. 

A Lei 12.305/2010 em seu art. 3º, inciso XIV, define reciclagem como: 

 
Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos 
produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 
órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA 
(BRASIL, 2010). 

 

Em 2018 no Brasil foram gerados 3,4 milhões de toneladas de resíduo plástico 

pós-consumo onde 22,1% foram reciclados. O Brasil é o país que mais contribui na 

reciclagem de alumínio, em 2019 foram recicladas 97,6% das latas de alumínio e em 

2020 97,4%. Já para o papel 66,9% foi renovado e 5,1 milhões de tonelada retornaram 

para o ciclo de produção (CEMPRE, 2021). 

Segundo Sousa & Novais (apud CHIUSOLI; POCZYNEK; STEFANO, 2020, p. 

102) além de a reciclagem auxiliar na redução do impacto ambiental, ela também é 

uma via de mão dupla beneficiando tanto as empresas quanto as pessoas que atuam 

no segmento.  

Donato, Barbosa e Barbosa (2015) encerram afirmando que a reciclagem gera 

efeitos positivos tanto ambientalmente quando economicamente. Minimiza-se a 

utilização de recursos naturais, reduz-se a quantidade de resíduos que necessitam de 

tratamento como aterramento ou incineração, prolonga-se a vida útil de aterros 

sanitários e contribui-se para a construção de consciência ecológica e geração de 

empregos. 

Corrêa e Xavier (2013) afirmam que os processos de reciclagem utilizam da 

logística reversa para seu funcionamento. Também mencionam que, a possibilidade 
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de reciclagem de materiais propicia o reaproveitamento de insumos provenientes da 

exploração de recursos naturais finitos, e ao mesmo tempo gera renda para pessoas 

que sofrem vulnerabilidade socioambiental. 

A figura 5 exemplifica o fluxo logístico da reciclagem.  

 

Figura 5 - Fluxo logístico da reciclagem 

 
Fonte: Adaptado de CEMPRE (2020) 

 

A reciclagem tem o seu início na geração de resíduo pós-consumo. Segundo o 

CEMPRE (2020) a coleta é realizada por quatro agentes principais: 

• Os catadores individuais: coletam parte expressiva dos materiais 

recicláveis por meio, principalmente, das ruas e lixões.  

• A coleta comum municipal: realizam diretamente pelos municípios ou 

através de empresas contratadas para o serviço.  

• A coleta seletiva: realizada pelos municípios, porém, preferencialmente 

em parcerias com os catadores.  

• Os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária): tem sua instalação realizada 

pela prefeitura ou empresas, são acompanhados de campanhas de 

educação ambiental e são acompanhados por associações de catadores 

e cooperativas. 
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As cooperativas e associações de catadores participam ativamente da coleta, 

realizando a triagem e garantindo a destinação final adequada para dos materiais 

recicláveis (CEMPRE, 2020). 

O fluxo de resíduos comercializado de forma direta entre as 

cooperativas/associações de catadores e a indústria recicladora é pouco 

representativo por isso não foi apontado no fluxograma (CEMPRE, 2020). 

Os aparistas e sucateiros recebem os resíduos das cooperativas, PEVs e dos 

catadores individuais para que os mesmos enviem para as recicladoras (CEMPRE, 

2020). 

A indústria recicladora realiza o processamento dos resíduos transformando-os 

em matéria-prima reciclada (CEMPRE, 2020). 

A indústria de bens de consumo, embalagens e etc, transforma o insumo 

reciclado em bens de consumo ou embalagens e o ciclo volta para a fonte geradora 

(CEMPRE, 2020). 

A empresa a qual este trabalho se refere tem como objetivo a reciclagem de 

seus produtos através da logística reversa. Como se trata de uma multimarca, cada 

segmento possui sua ação e benefícios diferenciados para seus consumidores, porém 

todas elas têm como pilar o retorno de embalagens e a sua reciclagem. Boa parte é 

doada a cooperativas parceiras e transformada em matéria prima para itens funcionais 

e decoração das lojas (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

Em uma das ações de marketing associada ao retorno de embalagens sem 

serventia, mais de 6200 itens foram devolvidos. Isto representou um aumento de 

aproximadamente 120% no programa, segundo dados oficiais consultados no 

endereço eletrônico da companhia (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

Segundo o Relatório da Reciclagem (2020), estima-se que 1829 organizações 

cadastradas no anuário obtiveram um faturamento de R$547,2 milhões e recuperaram 

1 milhão e 57 mil toneladas de recicláveis.  

 

2.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO  

 

Neste capítulo foram apresentadas informações relevantes para o 

entendimento deste estudo. 
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Foram abordados tópicos como o histórico da indústria cosmética no Brasil, 

desde a chegada e influência da Corte Portuguesa, até a definição de Produtos de 

Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes pela ANVISA. 

O capítulo também abordou o tema de logística integrada, destacando seus 

aspectos relevantes. 

Seguindo o tópico logístico, foram inseridos na discussão os conceitos de 

logística de devolução, definindo a logística reversa em geral e aplicada a indústria 

cosmética. 

Por fim, outro objeto de estudo foi definido, a maturidade. Além de modelos de 

revalorização, identificação e definição do modelo a ser seguido por este trabalho. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA: DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR) 

 

Vaishnavi e Kuechler (2005) definem uma ciência natural como um corpo de 

conhecimento sobre alguma classe de objetos ou fenômenos, por meio do panorama 

global, da natureza ou da sociedade, explicando como eles se comportam e interagem 

entre si. A ciência do artificial (design science), de outro modo, é um corpo de 

conhecimento sobre o design de objetos e fenômenos artificiais (criados pelo homem), 

que são chamados de artefatos, projetados para atender a certos objetivos desejados. 

Design Science se define como a ciência que busca desenvolver e projetar 

soluções para otimizar e melhorar sistemas existentes, solucionar problemas ou criar 

novos artefatos (DRESCH, LACERDA e ANTUNES JUNIOR, 2015). 

Design Science Research é uma abordagem que possui dois objetivos, sendo 

um deles o estudo por meio do desenvolvimento de um artefato para que num contexto 

específico se solucione um problema prático e o segundo objetivo originar 

conhecimentos técnicos e científicos (PIMENTEL, FILIPPO e DOS SANTOS, 2020). 

As etapas dos da metodologia DSR podem ser resumidas como a motivação, 

identificação do problema e sua importância; definição do objetivo desejado com a 

solução; design e desenvolvimento do artefato; demonstração a partir do contexto 

adequado utilizando-se do artefato para a resolução do problema; avaliação de acordo 

com a eficiência e comunicação por meio de publicações e estudos acadêmicos 

(PIMENTEL, FILIPPO e DOS SANTOS, 2020). 

A figura 6 esquematiza os principais elementos do modelo DSR. 

 

Figura 6 - Os principais elementos do Modelo - DSR 

Fonte: Adaptado de Pimentel, Filippo e Dos Santos (2020) 

AVALIAÇÃO 
EMPÍRICA

CONJECTURAS 
COMPORTAMENTAIS

ARTEFATO
PROBLEMA EM 

CONTEXTO
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A partir das conjecturas comportamentais e da avaliação empírica é possível o 

direcionamento para a concepção do artefato. O artefato é projetado para que se 

possa resolver ou mitigar um problema dentro de um contexto específico. Através da 

utilização do artefato é possível a verificação da validade das conjecturas e se de fato 

o problema foi resolvido ou mitigado (PIMENTEL, FILIPPO e DOS SANTOS, 2020). 

Na tabela 2 constam as diretrizes do método DSR aplicadas no presente 

trabalho. 

 

Tabela 2 - Diretrizes do DSR adaptado para a pesquisa 

Fonte: Adaptado de Da Silva et al. (2016) 

 

A partir das diretrizes do DSR foi possível a construção do presente trabalho, 

usando como o artefato de estudo a logística reversa.  

DIRETRIZ APLICAÇÃO DA DIRETRIZ 

Relevância do 

problema 

"Estima-se que 2,01 bilhões de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos foram gerados em 2016, e esse número deve crescer 

para 3,40 bilhões de toneladas por 2050" (KAZA et al., 2018). 

A presente pesquisa tem como foco demostrar a maturidade da 

indústria cósmetica frente a logística reversa, buscando utilizar a 

logística reversa como modo de diminuição dos resíduos sólidos. 

Artefato O artefato analisado é como a logística reversa, utilizando o 

modelo da reciclagem, diminui o impacto ambiental do ponto de 

vista da indústria cosmética. 

Processo de Busca 

da Solução 

Utilizando-se o método de pesquisa Design Science Research 

aplicou-se os conceitos de maturidade para pesquisa e 

desenvolvimento da análise. 

Rigor da Pesquisa Buscou-se a compreensão do conceito das competências e como 

ocorre o seu desenvolvimento a partir de revisão bibliográfica. 

Avaliação A avaliação da logística reversa do ponto de vista ambiental, 

social e operacional. 

Contribuições da 

Pesquisa 

Incremento da utilização do modelo de Design Science Research 

na área da logística. 

Comunicação da 

Pesquisa 

Visa a comunidade científica interessada no desenvolvimento da 

logística reversa na indústria cosmética como modo de diminuir o 

impacto ambiental. 
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4. ESTUDO DE CASO  

4.1 CENÁRIOS EXISTENTES NO MERCADO 

Existem diversos exemplos de logística reversa nos mesmos moldes da 

empresa deste estudo no mercado. A indústria brasileira vem incentivando cada vez 

mais os seus consumidores a participar desse movimento.  

Serão abordadas nesse tópico duas empresas concorrentes, que possuem 

cadeia de reuso de embalagens no pós-consumo semelhantes a estudada como base 

deste trabalho. Ambas estão inseridas no mercado cosmético e trazem práticas de 

logística reversa consonantes. Vamos identificá-las como Empresa X e Empresa Y. 

A empresa X foi fundada em 1969 e possui grande expressão no mercado 

cosmético mundial. Encontra-se como a maior multinacional brasileira do setor, 

presente na América Hispânica, na Malásia, nos Estados Unidos e na Europa. Conta 

com 6920 colaboradores e está presente em 10 países com um total de 589 lojas 

físicas próprias e franquias. Sua sede se localiza em São Paulo (SP) e as fábricas em 

Cajamar (SP) e Benevides (PA), além de possuir produção terceirizada no Brasil, 

Argentina, Colômbia e México (NATURA, 2020).  

A referida Empresa X conta com cerca de 760 produtos de cuidado diário, 

perfumaria, maquiagem, cabelo e barba, além de produtos voltados para o público 

infantil (NATURA, 2020).  

Em termos numéricos, possui 5.574 fornecedores, 8,3 mil famílias em 40 

comunidades nas cadeias produtivas da sociobiodiversidade (NATURA, 2020).  

Já em relação a receita líquida, a empresa faturou em 2020 o valor de R$ 18,3 

bilhões, que se comparado a 2019 representa um crescimento de 27% (NATURA, 

2020). 

A política de logística reversa existe desde 2007 e a empresa recicla 10% de 

material pós-consumo em embalagens, plástico e vidro. Uma das suas metas para o 

ano de 2030 é que 50% de todo o plástico utilizado deve ser de conteúdo reciclado e 

100% de todo material de embalagens deverá ser reutilizável, reciclável ou 

compostável (NATURA, 2020).  

Por fim, deve-se haver compensação por meio de programas de coleta e reuso 

para atingir a meta de 100% de descarte responsável quando não houver 

infraestrutura de reciclagem disponível (NATURA, 2020).  
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A tabela 3 ilustra a evolução da reciclagem dos insumos da empresa X nos 

últimos três anos. 

 

Tabela 3 - Insumos reciclados usados na fabricação de produtos 

 

* Dados referentes ao vidro reciclado começaram a ser mensurados em 2020. 

Fonte: Adaptado de Natura (2020) 

 

Por meio da tabela 3 é possível notar a preocupação da empresa X com o 

compromisso de avançar em suas metas, pois é notório a crescente evolução nos 

seus índices. 

A Empresa Y é uma multinacional britânico-neerlandesa e está presente no 

Brasil desde 1929. Encontra-se em mais de 190 países e possui mais 400 marcas em 

seu portfólio, sendo 35 brasileiras. Sua sede global está localizada no Reino Unido e 

a brasileira se encontra na cidade de São Paulo (SP) (UNILEVER, 2021a).  

Em termos numéricos conta com 12 mil colaboradores no Brasil e 149 mil a 

nível global. Possui mais de 400 marcas conhecidas internacionalmente, sendo 13 

com faturamento acima de 1 bilhão de Euros no ano de 2020 (UNILEVER, 2021a).   

Pioneira em utilizar resina de pós consumo em larga escala, a empresa tem 

como um dos pilares o lema “Melhor plástico, menos plástico e nenhum plástico”. Com 

base nesse propósito, a companhia reúne esforços com suas diversas marcas a fim 

de reduzir números até 2025 (UNILEVER, 2021b).   

Uma de suas metas é diminuir quantidade de plástico virgem utilizado, 

totalizando assim, aproximadamente 100.000 toneladas até o ano de 2025. E como a 

Empresa X, tornar 100% das suas embalagens totalmente reutilizáveis, recicláveis ou 

compostáveis. Outra meta importante é aumentar a quantidade de plástico reciclado 

em pelo menos 25% (UNILEVER, 2021c). 
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Há em andamento um estudo inovador sobre a reutilização de embalagens refil. 

O objetivo dessa pesquisa é garantir maneiras de levar até o cliente uma embalagem 

vitalícia e promover a sua reutilização por tempo indefinido. A empresa analisa a 

compra de refis pelo consumidor através da internet ou em lojas físicas e um serviço 

de abastecimento ou de devolução (UNILEVER, 2021d).    

Pode-se constatar que as duas empresas analisadas nesse tópico têm 

preocupações comuns em relação ao descarte adequado de embalagens. Ambas 

possuem metas definidas de redução de uso de plásticos e trabalham de forma 

inovadora para garantir a sua melhor destinação. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa em que este trabalho se baseia, trata-se de uma grande referência 

no mercado brasileiro de cosméticos. É uma expoente brasileira, fundada em 1977 na 

cidade de Curitiba (PR). 

Como pioneira, a companhia deu início a sua logística reversa em 2006, antes 

da Lei da PNRS ter sido publicada. Esta lei contribuiu para fomentar a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (GRUPO BOTICÁRIO, 

2018). 

Como anuncia o seu Relatório de Sustentabilidade do ano de 2018, a empresa 

se consolida como a maior rede de franquias em cosméticos no mundo, e possui um 

modelo de atuação bem robusto (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

Reúnem-se em seu portfólio cinco marcas de produtos de perfumaria, 

cosmético e higiene pessoal e chega-se ao volumoso número de 335 milhões de 

unidades produzidas. Além de se firmar no Brasil, a referida empresa também tem 

operações internacionais no Panamá, Bolívia, Dubai e mais 15 outros países (GRUPO 

BOTICÁRIO, 2018). 

 Em termos de números, o Grupo está em mais de 39 mil pontos de vendas, 

sendo eles 4 mil lojas próprias e 35 mil pontos multimarcas. Cobre-se mais de 1.750 

municípios e está presente em todos os estados da Federação (dados de 2018), além 

de expressiva presença nos canais virtuais, através do seu e-commerce1.  

 
1 E-commerce: é a atividade mercantil que faz a conexão eletrônica entre a empresa e o cliente. 
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Territorialmente, as unidades fabris se encontram em São José dos Pinhais 

(PR) e em Camaçari (BA) e os centros de distribuição se localizam em Registro (SP), 

São Gonçalo dos Campos (BA) e Serra (ES). O grupo é sediado em Curitiba (PR) e 

possuiu unidades administrativas em São Paulo (SP), além de escritórios em Portugal 

e na Colômbia. 

Um dos pilares da empresa é o “melhor uso dos recursos naturais, seja na 

formulação e embalagens de nossos produtos, passando por processos industriais, 

chegando ao reaproveitamento dos resíduos que geramos” (GRUPO BOTICÁRIO, 

2018).  

A longa prazo, outra grande ação da empresa é possuir até 2024 em atributos 

de sustentabilidade em suas embalagens. Essa iniciativa rendeu o reconhecimento de 

“melhor empresa na categoria Bens de Consumo do Guia Exame de Sustentabilidade 

2018” (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

A figura 7 exemplifica o ciclo de valor sustentável aplicado pela empresa. É um 

dos maiores expoentes de sustentabilidade do grupo e cada etapa se preocupa em 

garantir o menor impacto ambiental. 

 

        Figura 7 - Ciclo de Valor Sustentável 

 

Fonte: Adaptado de Grupo Boticário (2018) 
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Segundo o Relatório de Sustentabilidade, Grupo Boticário (2018), entende-se: 

 

• Cadeia de Abastecimento: Trata-se da avaliação da cadeia desde a extração 

de insumos, processos industriais até a sua rastreabilidade.  

• Pesquisa e Desenvolvimento: Pode-se dizer que as embalagens e os 

conteúdos são desenvolvidos de maneira sustentável pela empresa.  

• Fabricação: Conta-se com a preocupação com a produção, a fim de se causar 

o menor impacto no meio ambiente e sociedade.  

• Distribuição: Busca-se otimizar cargas e rotas de distribuição, já que os 

produtos chegam a todas as regiões do país através de diferentes meios de 

venda.  

• Canais de Venda: Principal meio de contato com o consumidor. É a vitrine da 

empresa e de suas boas práticas.  

• Uso Pelo Consumidor: Oferece-se ao consumidor soluções com o menor 

impacto nas esferas ambientais e sociais. Cuida-se para que o que chega até 

o cliente seja o mais responsável possível.  

• Transformando o mundo: Trata-se do objetivo de impactar positivamente a 

sociedade com atuações conscientes e temáticas relevantes.  

 

4.3 SISTEMÁTICA PARA AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DA LOGÍSTICA 

REVERSA NA INDÚSTRIA COSMÉTICA 

 

O modelo de avaliação da maturidade da logística reversa desenvolvido por 

Aurélio, Pimenta e Ueno (2015) foi o escolhido e adaptado para análise da maturidade 

da logística reversa na indústria cosmética. Originalmente, esta sistemática era 

aplicada a indústria farmacêutica.  

A partir da pesquisa bibliográfica, foram considerados três pontos interessantes 

na gestão de resíduos de pós consumo provenientes da indústria cosmética: política 

da empresa em relação ao descarte adequado, comunicação com o consumidor e 

meios de integrar a participação da população com o projeto de logística reversa. 

Foram elaborados indicadores e definidas as suas relevâncias para examinar 

se a empresa em questão seguia uma estrutura logística reversa consolidada. Não foi 

possível realizar busca em campo por causa da pandemia de COVID-19. 
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Os pilares avaliados foram do âmbito da maturidade social, ambiental e 

operacional. O programa para coleta de dados foi composto por doze perguntas 

distribuídas em grupo de quatro para cada maturidade analisada. 

Na elaboração deste trabalho e discussão, não foi possível realizar entrevistas 

com gestores e membros da indústria. A empresa em que esse trabalho se baseia foi 

procurada, na figura do responsável pelo programa de logística reversa, mas não 

houve colaboração. Outras empresas do mesmo segmento também foram abordadas, 

mas não houve interesse na participação deste estudo.  

Por esse motivo, para se atingir o objetivo do estudo, foi feita uma revisão da 

literatura e análise documental, utilizando os Relatórios de Sustentabilidade dos anos 

de 2018 a 2020 disponibilizados ao público. 

Por meio da análise das respostas obtidas através do relatório, é possível 

perceber que a maturidade é um aspecto da institucionalidade da empresa que se 

constrói ao longo dos anos mediante suas ações e metas. 

 

4.3.1. Maturidade Ambiental 

 

A partir do modelo de diagnóstico da maturidade da logística reversa o qual 

esse trabalho se baseia, é interessante avaliar algumas questões a respeito do 

funcionamento do programa.  

A tabela 4 apresenta indicadores a fim de compreender o grau de maturidade 

ambiental da logística reversa (RASANATHAN e DIAZ, 2016). 

 

Tabela 4 - Indicadores para a esfera Ambiental 

Indicadores É relevante? 

Existe uma política de logística 

reversa na empresa? 

Sim. É a questão crucial a ser analisada. 

Existe destinação específica para os 

produtos? 

Sim. É fundamental possuir uma 

destinação adequada para os resíduos. 

A empresa possui metas de 

reciclagem a serem cumpridas? 

Sim. É essencial para a empresa ter um 

direcionamento ambiental. 

Há investimentos em projetos 

integrando a comunidade e o meio 

ambiente? 

Sim. Implementar benefícios a 

comunidade eleva o nível de confiança 

da empresa e incentiva o ciclo reverso. 

Fonte: Adaptado de Antunes (2020) 
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Os indicadores apresentados na tabela são de grande importância para a 

avaliação da maturidade. São através destes questionamentos, que a empresa 

poderá identificar lacunas e resolvê-las. 

A análise da maturidade logística no aspecto ambiental é baseada no Relatório 

de Sustentabilidade de 2018 da empresa referida. Trata-se de uma ferramenta de 

controle interno, a fim de medir a evolução dos processos e práticas da empresa. 

O referido Grupo investe de forma robusta em novas tecnologias e é 

empenhado em diminuir a emissão de carbono, reduzir o consumo de água nas suas 

operações e investir na ecoeficiência. A empresa apostou na criação de um projeto 

piloto em formato de loja em 2017 com o objetivo de expressar a proposta da marca 

em relação ao reuso de materiais de pós consumo (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

Implementada em 2018, a ação consistiu em criar uma espécie de laboratório 

para futuras lojas sustentáveis. Os materiais utilizados são provenientes do pós-

consumo, coletado através do seu estruturado programa de logística reversa, entre 

eles o vidro. Há uma expectativa que até 2024, 100 toneladas de vidro serão 

reaproveitadas na cadeia de produção de perfumaria e na utilização como decoração 

nas lojas (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

Outro material, como o plástico coletado, é utilizado para a produção de 

luminárias presentes nas unidades, e demais materiais reciclados se transformam em 

ecobags. Assim, a marca pretende apresentar ao seu consumidor, o conceito da 

economia circular. Ao final de 2018, o projeto já havia sido aplicado no Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba, Salvador e Fortaleza (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

A prática de logística reversa implementada e incentivada pelo Grupo começou 

em 2006 nas lojas de Curitiba. Já em 2010, 100% dos pontos de vendas pelo país 

contavam com pontos de coleta. Pode-se afirmar que a prática de logística reversa da 

referida empresa antecipou a criação da Lei Federal 12.305/2010, que institui a PNRS 

(GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

 Já em 2018, segundo o Relatório de Sustentabilidade, a maturidade pode ser 

demonstrada através de 33 cooperativas parceiras que atuam no recebimento e 

tratamento dos resíduos sólidos de pós consumo, além de incluir transportadoras que 

fazem o trajeto dos materiais da loja até as cooperativas (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

As ações em conjunto trouxeram reconhecimento à empresa, receber o prêmio 

ABIHPEC Beleza Brasil pelo resultado em logística reversa no país (GRUPO 

BOTICÁRIO, 2018). Na maturidade da logística reversa são incluídas a implantação 
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dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) (STAFFORD-SMITH et al., 

2017).   

Em termos de gestão de resíduos, a empresa em questão separa uma grande 

parcela da sua atenção. Em 2018, atingiu-se o número de 95% dos resíduos 

reciclados gerados pela sua produção, além de zerar as taxas de incineração. Ainda, 

foi alcançada e ultrapassada a meta de diminuição de resíduos nas fábricas. Chegou-

se a 21,19 toneladas de resíduos por milhão de toneladas produzidas, quando o 

objetivo era 21,98 toneladas (GRUPO BOTICÁRIO, 2018).  

Na comparação com 2017, os resíduos reciclados cresceram 

aproximadamente 4% (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

A empresa não se limita no objetivo de diminuir a quantidade de resíduos 

sólidos apenas em suas unidades fabris. De acordo com informações divulgadas ao 

público, 35% do vidro utilizado na fabricação de uma de suas linhas de perfumes é 

reciclado e resulta no reuso de mais de 180 toneladas de vidro por ano. Além desse 

material, também são reutilizados plásticos provenientes de garrafa pet. A empresa, 

ainda, possui linhas com a utilização de embalagens refil, que diminui a quantidade 

de plástico, e obteve impressionantes 69% de economia na utilização desse modelo 

de embalagens (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

Outra ação aplicada a fim de reduzir a quantidade de material utilizado, é a 

implementação de papel reciclado em formato de caixas onde são agregados os 

produtos. Cerca de 87% das embalagens é feita com papel reciclado. Em uma linha 

de produtos, aproximadamente 50 toneladas de papel foram economizadas, iniciativa 

essa, que gera menor utilização de matéria prima e recursos naturais e que 

possibilitou o recebimento de um prêmio de embalagens (GRUPO BOTICÁRIO, 

2018). 

Outra ação diretamente ligada ao retorno das embalagens de pós consumo, e 

que confirmam a maturidade da sua estrutura, é a confecção de carteiras escolares e 

equipamentos de suporte para escolas. Através do programa de logística reversa e 

incentivos aos seus consumidores, a empresa mitiga impactos ambientais e 

economiza recursos, já que insere os resíduos novamente no ciclo produtivo (GRUPO 

BOTICÁRIO, 2018). 

O Grupo também investe em projetos de engajamento na educação 

propriamente dita, levando até escolas públicas o tema meio ambiente. A iniciativa 

consiste na distribuição de livros para alunos e educadores em parceria ao Sistema 
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Educacional Família e Escola. Até 2018 foram entregues 18 livros com conteúdo de 

preservação da natureza (GRUPO BOTICÁRIO, 2018).  

Em adição ao projeto supracitado, o Grupo também patrocina o Prêmio Jovem 

Cientista, organizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e pela Fundação Roberto Marinho (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

Em dados mais recentes, de acordo com o Relatório de Impacto (2020), mostra-

se como o Grupo atuou na gestão de resíduos no ano de 2020. O total de 7.176,1 

toneladas foi destinado a processos de recuperação, como coprocessamento, 

reciclagem e compostagem e apenas 229,9 toneladas tiveram como destinação final 

o aterro sanitário (GRUPO BOTICÁRIO, 2020). 

 

4.3.2. Maturidade Social 

 

Aurélio, Pimenta e Ueno (2015) demonstram a necessidade de investigar ações 

de contato, divulgação e estímulo ao consumidor. Grande parte do sucesso dos 

programas de logística reversa, em todos os segmentos que o realizam, é a 

participação do consumidor. Definindo-o como agente principal, é necessário que se 

invista em informação, a fim mostrar as vantagens de aderir a sua participação. 

Dentro dessa esfera, a tabela 5 elenca as questões a serem respondidas 

utilizando os relatórios de sustentabilidade disponibilizados pela empresa a fim de 

avaliar a que nível se encontra a maturidade social. 

 

Tabela 5 - Indicadores para a esfera Social 

Indicadores É relevante? 

A empresa utiliza os canais de 

informação adequados para 

estimular o consumidor e as 

parcerias existentes? 

Sim. Saber se a empresa estimula os 

consumidores é um pilar relevante a ser 

analisado. 

Existem as falhas do sistema de 

comunicação com a população? 

Sim. Julga-se ser relevante saber 

reconhecer se existem e quais são as 

falhas do sistema na comunicação com a 

população. 

A empresa possui programas de 

incentivo a logística reversa? 

Sim. É de extrema importância que o 

consumidor seja estimulado a participar. 

A experiência do consumidor é 

avaliada?   

Sim. Conhecer a opinião do público é 

diretriz para direcionar novas ações. 

Fonte: Adaptado de Antunes (2020) 
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Atualmente, o Grupo conta com 5 tipos de programas de incentivo a logística 

reversa. O objetivo, além de cumprir com o tratamento dos resíduos sólidos do pós-

consumo, é engajar os consumidores a participar. Cerca de 70% dos consumidores, 

consultados através de pesquisas, sabem e se preocupam com os impactos causados 

pelo seu consumo (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

O engajamento dos consumidores acontece através de redes sociais, e-mails 

e newsletters2 e para cada programa há uma bonificação. Um dos programas oferece 

cupons de descontos no retorno da embalagem de qualquer produto. Em uma 

determinada campanha, 11 mil cupons foram distribuídos (GRUPO BOTICÁRIO, 

2018). 

Os números de cada programa são expressivos, chegando a totalizar 30.000 

embalagens recolhidas em uma determinada marca e 120% de crescimento de 

participação do público. Além de garantir o objetivo do programa de logística reversa, 

e empresa consegue fidelizar os consumidores e garantir lucro (GRUPO BOTICÁRIO, 

2018). 

As estratégias seguem sendo atualizadas a partir dos resultados obtidos a cada 

ciclo. Uma pesquisa realizada pela própria empresa, concluiu que cerca de 98% dos 

clientes entrevistados passaram a enxergar a marca de outra forma após a divulgação 

e incentivo da campanha de retorno de embalagens vazias. A frequente realização de 

campanhas e inclusão dos consumidores eleva a sua confiança na marca e atrai 

possíveis novos compradores (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

A fim de reafirmar a maturidade social da empresa, o Relatório de 

Sustentabilidade torna pública, uma pesquisa de confiança dos consumidores e a 

comparação de desempenho entre os anos de 2017 e 2018. Entre as palavras mais 

citadas quando perguntado aos entrevistados o que avaliavam da empresa, foram 

sustentabilidade, empreendedorismo, responsabilidade e inovação. A sua postura em 

relação ao programa de logística reversa teve peso importante sobre a avaliação 

(GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

Com base nos relatórios divulgados pela empresa não foi possível julgar se há 

falha de comunicação na divulgação do programa, apesar de esse ser um ponto que 

requer grande atenção e influencia diretamente no seu sucesso. 

 
2 Newsletter: é um boletim eletrônico, que contém informações recentes de uma organização. O 
newsletter é enviado com certa regularidade para os seus assinantes. 
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A figura 8 mostra em forma de gráfico os resultados da pesquisa mencionada 

anteriormente. 

Figura 8 - Comparativo de desempenho entre 2017 e 2018 

Fonte: Grupo Boticário (2018) 

 

Segundo dados do próprio relatório, a pesquisa a qual o gráfico ilustra foi 

respondida por 1.137 colaboradores, 162 franqueados, 200 universitários, 20 

fornecedores, 20 representantes do governo e órgãos reguladores, 20 representantes 

da imprensa, 20 associações, 20 membros da comunidade, 600 consumidores e 200 

revendedoras (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

O gráfico compara a avaliação da reputação nos anos de 2017 e 2018. Essa 

métrica é muito importante para consolidar informações e direcionar ações futuras. 

Através dele, pode-se mensurar a visão do consumidor em relação à empresa.  

Um ponto que chama a atenção é a diferença entre a avaliação de desempenho 

dos universitários nos dois anos apresentados. Houve um aumento de 20% em 

relação à nota anterior. Isto ocorreu, pois ao perceber uma nota abaixo da média, a 

empresa investiu neste grupo, buscando um diálogo mais intenso, resultando imediata 

resposta (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

A tabela 6 ilustra a importância de conhecer a opinião do consumidor em 

relação à empresa (CARDEN-NOAD et al., 2017). 
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Tabela 6 - Avaliação do público em relação a empresa 

Fonte: Adaptado de Grupo Boticário (2018) 

 

A pesquisa de reputação é realizada anualmente e faz parte do processo de 

comunicação da empresa com seu público. Por ser um acompanhamento recorrente, 

é possível identificar pontos e grupos críticos. Essa estratégia permite a empresa rever 

posicionamentos a fim de transformar a resposta do seu consumidor (GRUPO 

BOTICÁRIO, 2018). 

Em relação a dificuldades no canal de informação com os consumidores, tendo 

como base os relatórios divulgados pela empresa, não foi possível julgar se há falha 

de comunicação na divulgação do programa, apesar de esse ser um ponto que requer 

grande atenção e influencia diretamente no seu sucesso. 

 

4.3.3. Maturidade Operacional 

 

Em relação à esfera operacional foram analisadas algumas questões que são 

relevantes segundo Antunes (2020) sobre os postos de descarte, suas condições, 

acessibilidade e sinalização. 

A tabela 7 apresenta os indicadores para a esfera operacional. 

 

Tabela 7 - Indicadores para a esfera operacional 

Indicadores É relevante? 

A empresa possui pontos de coleta 

de embalagens? 

Sim. Trata-se de fator essencial para a 

operação. 

O ponto de coleta de dados fica 

disponível em que período? 

Sim. Julgam importante porque existe um 

custo na manutenção desses pontos. 
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Tabela 7 - Indicadores para a esfera operacional (cont.) 

Indicadores É relevante? 

A localização dos pontos de 

coletas é acessível ao 

consumidor? 

Sim. Acessibilidade para os descartes é 

fundamental. 

Existe uma sinalização em 

relação ao equipamento no qual 

deve ser feito o descarte? 

Sim. Julgam ser primordial, sem 

identificação/sinalização a população passa 

despercebida pelo equipamento. 

Fonte: Adaptado de Antunes (2020) 

 
O programa de logística reversa da empresa possui mais de 4 mil pontos de 

coleta, além das lojas que possuem coletores de embalagens para descarte a 

qualquer época do ano, todos os espaços da representante também possuem 

coletores além de pontos presentes nas fábricas, centros de distribuição, escritórios e 

espaços do revendedor. No Grupo são desenvolvidos projetos de logística reversa 

que possibilitam à circularidade da cadeia, em conexão direta com os produtos 

(GRUPO BOTICÁRIO, 2019). 

A empresa possui parceria com mais de 30 cooperativas e transportadoras em 

todas as regiões do país, atuando na recepção e tratamento adequado do descarte e 

o engajamento das transportadoras parceiras, que recolhem os produtos das lojas e 

levam para as cooperativas homologadas que realizam a reciclagem (GRUPO 

BOTICÁRIO, 2018). 

A empresa possui pontos de coletas em todas as suas lojas durante todo o ano. 

A sinalização é feita através de uma placa informativa contendo a descrição do 

produto a ser descartado e fica localizado nas dependências das lojas. Além disso, 

existem ações esporádicas em lugares públicos com o objetivo de divulgar e 

conscientizar a população (GRUPO BOTICÁRIO, 2018). 

As figuras 9 e 10 mostram pontos de coleta utilizados para recebimento de 

produtos do pós-consumo para o programa de logística reversa. 
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Figura 9 - Imagem ponto de coleta 1 

 

Fonte: Banco de Imagens Grupo Boticário (2012) 

 

Figura 10 - Imagem ponto de coleta 2 

 

Fonte: Banco de Imagens Grupo Boticário (2016) 

  

Os pontos de coleta identificados nas figuras pertencem a lojas do grupo e 

mostram como é realizado o depósito das embalagens de pós-consumo. 

A figura 9 ilustra o descarte de um frasco de perfume, além da sua embalagem 

e a figura 10 demonstra o depósito de um produto de maquiagem. 
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5. CONCLUSÃO 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, a dinâmica tecnológica e de mercado, presentes nas indústrias 

atuais, têm propiciado a reestruturação dos processos logísticos das empresas para 

que se atenda de forma mais eficiente e eficaz as necessidades dos seus clientes.  

A busca por um produto ou serviço diferenciado é a principal preocupação das 

organizações para enfrentar a competitividade do mercado atual. Com isso, as 

corporações estão encontrando na logística reversa oportunidades para a 

diferenciação do produto oferecido aos seus clientes e consumidores. 

 A avaliação prévia das principais vantagens competitivas, que podem ser 

adquiridas através da administração do fluxo reverso, reflete diretamente no sucesso 

do reaproveitamento de produtos e materiais constituintes após o seu uso, seja sobre 

os aspectos econômicos, ambientais ou sociais.  

Frente a esse cenário, a gestão da logística reversa precisa de planejamento 

coordenado do fluxo das mercadorias, desde o consumidor final até a unidade 

produtora. Neste sentido, a logística reversa é um fator que pode ser utilizado como 

estratégia para uma organização. 

 Por fim, pode ser visualizado um panorama geral das vantagens da utilização 

da logística reversa como ferramenta estratégica, redução de custos e ampliação da 

margem de lucro. 

Este trabalho buscou diagnosticar como se encontra a maturidade da logística 

reversa em uma empresa da indústria cosmética brasileira, considerando a amostra 

representada pelo estudo de caso definido na pesquisa. Para isso foram utilizados 

indicadores em forma de perguntas para que se pudesse analisar as esferas sociais, 

ambientais e operacionais.  

Durante a execução deste estudo, houve uma limitação relativa ao indicador 

econômico, por indisponibilidade ou disponibilidade parcial de dados. Sabe-se que o 

fator econômico é primordial em qualquer organização e é fundamental para traçar 

metas e projetos. 

As conclusões deste trabalho são de limitado alcance em termos de 

universalidade de sua aplicação, pois se reveste de apenas uma aplicação em um 

estudo de caso. A mesma sistemática precisa ser aplicada em outras indústrias da 
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área de cosméticos e de outros setores para universalizar a aplicação das conclusões. 

Além disso, a Revisão Bibliográfica não cobre todas as possibilidades de modelos de 

maturidade em logística reversa. A proposta e estudo de caso passa pela 

subjetividade do pesquisador na elaboração do instrumento e pela peculiaridade do 

perfil da amostra e do caso utilizados. 

 Apesar de a logística reversa ser uma área relativamente nova e já possuir 

trabalhos acadêmicos, artigos científicos, livros e publicações que tratam do assunto, 

quando aplicada a indústria cosmética ela não é tão explorada.  

A contribuição deste trabalho é a de estabelecer um caminho metodológico que 

pode ser reproduzido por outras empresas do mesmo setor de cosméticos ou de 

outros setores econômicos para avaliar, segundo a abordagem da sustentabilidade, a 

maturidade das práticas da logística reversa. 

No Brasil, mesmo após a implementação da PNRS, ainda há muito a avançar. 

Há possibilidades para a superação de muitos desafios a fim de que a 

operacionalização da logística reversa seja efetiva, uma delas é a participação e 

conscientização da população em relação ao descarte adequado dos resíduos 

sólidos. 

Porém, cabe-se dizer que não apenas a empresa deste estudo aplica o 

conceito de logística reversa nas suas operações. Foram mostrados dois casos de 

concorrentes no mercado brasileiro que se preocupam e investem na melhor 

destinação dos seus resíduos sólidos.   

É importante ressaltar, que não apenas empresas do segmento de beleza têm 

projetos de logística reversa. Esta solução tem aderido cada vez mais novos 

participantes. Pode-se exemplificar esse compromisso socioambiental através da 

oferta de programa semelhante de uma marca de cápsulas de café. 

Há, portanto, espaço para que o tema seja explorado e grande oportunidade 

de desenvolvimento no cenário do país. Este estudo pode servir como base para o 

início de pesquisas, já que aborda como o caso, uma empresa muito consolidada e 

com o maior programa de logística reversa, em pontos de coletas, aplicado atualmente 

no Brasil. 

Além de trazer contribuição para fins acadêmicos, este trabalho também 

colabora com orientação e apoio a práticas aplicadas a grandes organizações e se faz 

presente em espaços da comunidade. 
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5.2. SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O trabalho foi baseado na revisão bibliográfica e na análise dos Relatórios de 

Sustentabilidade da empresa foco do estudo.  

Uma sugestão para os futuros trabalhos seria a participação ativa da empresa 

e possível visita in loco, a fim de conhecer os processos de perto e trocar 

conhecimento com as lideranças. 

No caso deste trabalho, não foi possível estar presente fisicamente nas 

instalações fabris, nem em ambiente corporativo, por conta da pandemia de COVID-

19. O acesso a esses locais é restrito a seus colabores e por motivos de segurança 

sanitária, não é recomendado aos demais. 

Apesar de não serem divulgados os ganhos financeiros acerca da prática de 

logística reversa, seria interessante que para trabalhos futuros, o aspecto econômico 

fosse considerado. Assim, se teria uma visão mais ampla desta esfera, reafirmaria e 

complementaria os resultados obtidos por este estudo. 

 

 

 

  



52 
 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos. Relatório: panorama do setor atualizado. Abril, 2021a. Disponível em: 

<https://abihpec.org.br/site2019/wp-

content/uploads/2021/05/Panorama_do_Setor_Atualizado_Abril-Rev3.pdf >. 

Acesso em: 03 julho 2021. 

 

ABIHPEC. Vendas de HPPC crescem 4,7% em 2020 e totalizam R$ 122,4 bilhões. 

2021b. Disponível em: <https://abihpec.org.br/vendas-de-hppc-crescem-47-em-2020-

e-totalizam-r-1224-bilhoes/>. Acesso em: 03 julho 2021. 

 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais. Home page. 2021. Disponível em: <https://abrelpe.org.br/>. Acesso em: 15 

julho 2021. 

 

AGOSTINHO, Marcia Cristina Esteves; DA SILVA, Nayara Ferreira, 2013. O 

consumidor como fator crítico na logística reversa de eletroeletrônicos. 

Disponível.em:<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2013_TN_STO_187_064

_22672.pdf>. Acesso em: 20 setembro 2021. 

 

ANTUNES, Daniela de Moraes Alves. Engenharia no século XXI. 2020 Disponível em: 

<https://www.poisson.com.br/livros/engenharia/volume19/ESEC19.pdf >. Acesso em: 

10 agosto 2021. 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA 

COLEGIADA - RDC Nº 07, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015. Dispõe sobre os 

requisitos técnicos para a regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos 

e perfumes e dá outras providências. Disponível em: 

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0007_10_02_2015.pdf>.

Acesso: 03 julho 2021. 

 

AURÉLIO, C. J.; PIMENTA, R. F.; UENO, H. M. Logística Reversa de 

medicamentos: estrutura no varejo farmacêutico. GEPROS. Gestão da Produção, 

Operações e Sistemas, Bauru, Ano 10, nº 3, jul-set/2015, p. 1-15.  

 

BRASIL. Anuário de Reciclagem. 2020. Disponível em: 

<http://anuariodareciclagem.eco.br/>. Acesso em: 15 agosto 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 junho 2021. 

https://abihpec.org.br/site2019/wp-content/uploads/2021/05/Panorama_do_Setor_Atualizado_Abril-Rev3.pdf
https://abihpec.org.br/site2019/wp-content/uploads/2021/05/Panorama_do_Setor_Atualizado_Abril-Rev3.pdf
https://abihpec.org.br/vendas-de-hppc-crescem-47-em-2020-e-totalizam-r-1224-bilhoes/
https://abihpec.org.br/vendas-de-hppc-crescem-47-em-2020-e-totalizam-r-1224-bilhoes/
https://abrelpe.org.br/
http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2013_TN_STO_187_064_22672.pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2013_TN_STO_187_064_22672.pdf
https://www.poisson.com.br/livros/engenharia/volume19/ESEC19.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0007_10_02_2015.pdf
http://anuariodareciclagem.eco.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm


53 
 

 

 

Brazil Cosmetics Industry Analysis: By Products, By Pricing, By Gender & By 

Distribution Channel With COVID-19 Impact | Forecast Period 2017-2030. 

Goldstein Market Intelligence, 2020. Disponível em: 

<https://www.goldsteinresearch.com/report/brazil-cosmetics-market-report-industry-

analysis>. Acesso em: 20 setembro 2021. 

 

CARDEN-NOAD, S.; MCLEOD, A.; SKIDMORE, T.; TURNER, E. Bristol and the 

UN Development Goals. University of Bristol, 2017. Disponivel 

em: <https://bristolgreencapital.org/wp-content/uploads/2017/07/UoB_SDGs-Bristol-

report_final_20-Jul-2017.pdf>. Acesso em: 21 setembro 2021. 

 

CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem. Anuário Da Reciclagem 

2017-2018, 2020. Disponível em: <https://cempre.org.br/wp-

content/uploads/2020/11/2-Anu%C3%A1rio-da-Reciclagem.pdf>. Acesso em: 25 

agosto 2021. 

 

CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem. Taxas de reciclagem, 2021. 

Disponível em: <https://cempre.org.br/taxas-de-reciclagem/>. Acesso em: 20 julho 

2021. 

 

CFQ – Conselho Federal de Química. Resolução Normativa nº 36 de 25.04.1974. 

Dá atribuições aos profissionais da Química e estabelece critérios para concessão das 

mesmas, em substituição à Resolução Normativa nº 26, 1974. Disponível em: 

<Resolução Normativa do CFQ nº 36, de 25/4/1974>. Acesso em: 03 julho 2021. 

 

CHIUSOLI, C. L., POCZNEK, J., & STEFANO, S. R., 2020. Aplicação da logística 

rever: Estudo comparativo entre empresas de diferentes segmentos de um 

município do Estado do Paraná. Journal of Perspectives in Management – JPM, 4, 

p. 102. 

 

COALIZÃO EMBALAGENS. Somos a Coalizão Embalagens: Grupo de 13 

organizações representativas do setor empresarial de embalagens, 2019. Disponível 

em: <https://www.coalizaoembalagens.com.br/>. Acesso 16 agosto 2021. 

 

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 2021. Engenharia 

Química: Os Profissionais e as suas Atribuições. Disponível em: 

<https://www.confea.org.br/sites/default/files/uploads/cartilha_eng_quim_PDFsite_co

mpact.pdf>. Acesso em: 03 julho 2021. 

 

CORRÊA, Henrique L; XAVIER, Lúcia H. Sistemas de logística reversa: criando 

cadeias de suprimento sustentáveis. 1. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013 

 

https://bristolgreencapital.org/wp-content/uploads/2017/07/UoB_SDGs-Bristol-report_final_20-Jul-2017.pdf
https://bristolgreencapital.org/wp-content/uploads/2017/07/UoB_SDGs-Bristol-report_final_20-Jul-2017.pdf
https://cempre.org.br/wp-content/uploads/2020/11/2-Anu%C3%A1rio-da-Reciclagem.pdf
https://cempre.org.br/wp-content/uploads/2020/11/2-Anu%C3%A1rio-da-Reciclagem.pdf
https://cempre.org.br/taxas-de-reciclagem/
https://cfq.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-n%C2%BA-36-de-25-de-abril-de-197466666666666.pdf
https://www.coalizaoembalagens.com.br/
https://www.confea.org.br/sites/default/files/uploads/cartilha_eng_quim_PDFsite_compact.pdf
https://www.confea.org.br/sites/default/files/uploads/cartilha_eng_quim_PDFsite_compact.pdf


54 
 

 

CRQ – Conselho Regional de Química, 2021. Atribuições Engenheiro Químico. 

Disponível em: <http://crq3.org.br/atribuicoes-do-quimico/>. Acesso em: 03 julho 

2021. 

CRQ-IV – Conselho Regional de Química IV Região, 2011. Evolução dos 

Cosméticos no Brasil. Disponível em: <https://crq4.org.br/cosmeticosleiamais1>. 

Acesso em: 20 setembro 2021. 

 

DA SILVA, Daniel Maniglia; SARTORI, Deivid Felipe; HIRATA, Celso Massaki; 

BERKENBROCK, Carla Diacui M.. Aplicando o Design Science Research no 

Desenvolvimento de um Sistema Colaborativo Assistivo. In: SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE SISTEMAS COLABORATIVOS (SBSC), 13., 2016, Belém. Anais 

[...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016.  

 

DEMAJOKOVIC, J.; LIMA, M. Cadeia de reciclagem: Um olhar para os catadores, 

São Paulo: Editora Senac, 2019 

 

DE OLIVEIRA, Carolini Marques Fernandes; DE CAMILLO, Igor Eduardo; CHAVES, 

Patrícia da Silva, 2018. Beleza e Saúde: O uso de cosméticos no Egito Antigo. 

Disponível em: <https://hav120151.wordpress.com/2018/06/05/beleza-e-saude-o-

uso-de-cosmeticos-no-antigo-egito/>. Acesso em: 21 setembro 2021. 

 

DONATO, Laryssa de Almeida; BARBOSA, Maria de Fátima Nóbrega; BARBOSA, 

Erivaldo Moreira. Reciclagem: O Caminho Para O Desenvolvimento Sustentável. 

Disponível em:  <https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/17838/13286>. Acesso em: 21 

setembro 2021. 

 

DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; ANTUNES JUNIOR, José Antonio Valle. 

Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. 

Porto Alegre: Bookman, 2015  

 

FOLLMANN, N. Modelo de maturidade logística para empresas industriais de 

grande porte. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/100782/315042.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30 agosto 2021. 

 

GRUPO BOTICARIO. Relatório Sustentabilidade 2018. 2019. Disponível em: 

<http://gbrptsustent.wpengine.com/wp-

content/uploads/2019/08/GBO_relatoriosustentabilidade2018_POR.pdf>. Acesso em: 

03 julho 2021. 

 

GRUPO BOTICARIO. Relatório de Impacto 2020. 2021. Disponível em: 

https://relatoriogrupoboticario.com.br/wp-

http://crq3.org.br/atribuicoes-do-quimico/
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/100782/315042.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/100782/315042.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://gbrptsustent.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/GBO_relatoriosustentabilidade2018_POR.pdf
http://gbrptsustent.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/GBO_relatoriosustentabilidade2018_POR.pdf
https://relatoriogrupoboticario.com.br/wp-content/uploads/2021/07/RA_IMPACTO_BOTICARIO_12_0707_PORT.pdf


55 
 

 

content/uploads/2021/07/RA_IMPACTO_BOTICARIO_12_0707_PORT.pdf Acesso 

em: 03 julho 2021. 

 

GRUPO BOTICARIO. Relatório Sustentabilidade 2019. 2020. Disponível em: 

<https://relatoriogrupoboticario.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Relatorio-

Sustentabilidade-2019.pdf>. Acesso em: 03 julho 2021. 

 

GUARNIERI, P. Logística Reversa - Em busca do equilíbrio econômico e 

ambiental. Ed. Clube de Autores, 2011 

 

HEMPE, Lucas Juarez; HEMPE, Cléa. Logística Reversa à Serviço do 

Desenvolvimento Sustentável e o Papel da Escola com Relação à Educação 

Ambiental. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/remoa/article/view/18733/pdf>. 

Acesso em: 21 setembro 2021.  

 

KAZA, Silpa; YAO, Lisa C.; BHADA-TATA, Perinaz; VAN WOERDEN, Frank. What a 

Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban 

Development; Washington, DC: World Bank. © World Bank. 2018. Disponível em: 

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 >. Acesso em: 01 agosto 

2021.  

 

LACERDA, L. Logística reversa – uma visão sobre os conceitos básicos e as 

práticas operacionais. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora COPPEAD/UFRJ, 2002 

 

LEITE, P. R. Logística Reversa – Sustentabilidade e Competitividade. São Paulo: 

Edit Saraiva, 3ª edição 2017 

 

LEITE, P. R. Logística Reversa – Meio ambiente e competitividade. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2ª edição 2009 

 

L’Oréal Brasil inaugura novo Centro de Pesquisa & Inovação e reforça compromisso 

com a ciência no país. L’ÓREAL, 2017. Disponível em: <https://www.loreal.com/pt-

br/brazil/news/grupo/loreal-brasil-inaugura-novo-centro-de-pesquisa--inovacao-e-

reforca-compromisso-com-a-ciencia-no-pais/>. Acesso: 19 setembro 2021. 

 

NATURA. Relatório Anual 2020. 2021. Disponível em: 

<https://static.rede.natura.net/html/sitecf/br/06_2021/relatorio_anual/Relatorio_Anual

_Natura_GRI_2020_.pdf>. Acesso em: 10 agosto 2021. 

 

NEWSLETTER. In: DICTIONARY CAMBRIDGE, Dicionário online Inglês-Português. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2021. Disponível em: 

<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/newsletter>. Acesso 

em: 21 setembro 2021. 

 

https://relatoriogrupoboticario.com.br/wp-content/uploads/2021/07/RA_IMPACTO_BOTICARIO_12_0707_PORT.pdf
https://relatoriogrupoboticario.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Relatorio-Sustentabilidade-2019.pdf
https://relatoriogrupoboticario.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Relatorio-Sustentabilidade-2019.pdf
https://periodicos.ufsm.br/remoa/article/view/18733/pdf
https://www.loreal.com/pt-br/brazil/news/grupo/loreal-brasil-inaugura-novo-centro-de-pesquisa--inovacao-e-reforca-compromisso-com-a-ciencia-no-pais/
https://www.loreal.com/pt-br/brazil/news/grupo/loreal-brasil-inaugura-novo-centro-de-pesquisa--inovacao-e-reforca-compromisso-com-a-ciencia-no-pais/
https://www.loreal.com/pt-br/brazil/news/grupo/loreal-brasil-inaugura-novo-centro-de-pesquisa--inovacao-e-reforca-compromisso-com-a-ciencia-no-pais/
https://static.rede.natura.net/html/sitecf/br/06_2021/relatorio_anual/Relatorio_Anual_Natura_GRI_2020_.pdf
https://static.rede.natura.net/html/sitecf/br/06_2021/relatorio_anual/Relatorio_Anual_Natura_GRI_2020_.pdf


56 
 

 

NOVAES, Antonio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição – 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2007 

 

OLIVEIRA, Mateus Cauê; MANETTI, Dione; MERENDINO, Edy; MANETTI, Fabiana 

Pereira Gomes; LOPES, Felipe de Mendonça; VILLABRUNA, Gustavo Graf; 

REZENDE; Gustavo Madi; PEREIRA, Karen Codazzi; ABUSSAFY, Ricado; Anuário 

da Reciclagem 2020. Disponível em: 

<http://anuariodareciclagem.eco.br/assets/Anua%CC%81rio%20da%20Reciclagem

%202020.pdf >. Acesso em: 15 agosto 2021. 

 

PEIXOTO, Maria Gabriela Mendonça; GONÇALVES, Eduardo Jardel Veiga; DE 

CASTRO, Cleber Carvalho; DE ÁZARA, Liliane Neves; CANDIAN, Natália Ferreira - 

Logística reversa no setor automobilístico: um estudo em empresas multinacionais do 

sul de minas gerais. Disponível em: 

<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2010_tn_sto_113_741_17205.pdf>. 

Acesso em: 21 setembro 2021. 

 

PEREIRA, André Luiz; BOECHAT, Cláudio Bruzzi; TADEU, Hugo Ferreira Braga; 

SILVA, Jersone Tasso Moreira; CAMPOS Paulo Március Silva. Logística reversa e 

sustentabilidade. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

 

PICAVEA, Monica Gomes. Caso de ensino: uma andorinha só não faz verão: a 

importância da participação e engajamento multistakeholder na implementação 

dos objetivos do desenvolvimento sustentável em municípios. São Paulo. Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Mestrado 

em Gestão para a Competitividade, 2020. 

 

PIMENTEL, Mariano; FILIPPO, Denise; DOS SANTOS, Thiago Marcondes. Design 

Science Research: pesquisa científica atrelada ao design de artefatos. 2020. 

Disponível em: 

<https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/9787/1/READ_p.37-61.pdf>. 

Acesso em: 27 julho 2021. 

 

RASANATHAN, K., DIAZ, T. Research on health equity in the SDG era: the 

urgent need for greater focus on implementation, 2016. Int J Equity Health 15, 

202. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12939-016-0493-7>. Acesso em: 21 

setembro 2021. 

 

REVISTA EXAME, As 5 maiores empresas de beleza no Brasil, 2016. Disponível em: 

<https://exame.com/negocios/as-5-maiores-empresas-de-beleza-no-brasil/>. Acesso 

em: 19 setembro 2021. 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Uma breve 

definição sobre o comércio online, 2016. Disponível em: 

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/uma-breve-definicao-sobre-o-

http://anuariodareciclagem.eco.br/assets/Anua%CC%81rio%20da%20Reciclagem%202020.pdf
http://anuariodareciclagem.eco.br/assets/Anua%CC%81rio%20da%20Reciclagem%202020.pdf
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/9787/1/READ_p.37-61.pdf
https://doi.org/10.1186/s12939-016-0493-7
https://exame.com/negocios/as-5-maiores-empresas-de-beleza-no-brasil/


57 
 

 

comercio-online,08cfa5d3902e2410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 

17 setembro 2021. 

 

SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. 

ACORDO SETORIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA 

REVERSA DE EMBALAGENS EM GERAL, 2015. Disponível em: 

<https://sinir.gov.br/images/sinir/Embalagens%20em%20Geral/Acordo_embalagens.

pdf >. Acesso em: 19 setembro 2021. 

 

STAFFORD-SMITH, M., GRIGGS, D., GAFFNEY, O.; ULLAH, F.; REYERS, B.; 

KANIE, N.; STIGSON, B.; SHRIVASTAVA P.; LEACH M.; O’CONNELL, D., 2017. 

Integration: the key to implementing the Sustainable Development Goals. Sustain 

Sci 12, 911–919. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11625-016-0383-3>. 

Acesso em: 21 setembro 2021. 

 

UNILEVER, Somos a Unilever, 2021a. Disponível em: 

<https://www.unilever.com.br/our-company/>. Acesso em:  17 setembro 2021. 

 

UNILEVER, Unilever avança na redução do plástico com novos designs, 

produtos concentrados e refil, 2021b. Disponível em: 

<https://www.unilever.com.br/news/2021/unilever-advances-in-plastic-reduction-with-

new-designs-concentrated-products-and-refills>.  Acesso em: 17 setembro 2021. 

 

UNILEVER, Repensando embalagens plásticas, 2021c. Disponível em: 

<https://www.unilever.com/planet-and-society/waste-free-world/rethinking-plastic-

packaging>. Acesso em: 17 setembro 2021. 

 

UNILEVER, Estratégia e Objetivos, 2021d. Disponível em: 

<https://www.unilever.com/planet-and-society/waste-free-world/strategy-and-goals/>. 

Acesso em: 17 setembro 2021. 

 

VAISHNAVI, V.; KUECHLER, W. Design Research in Information Systems. 2005. 

Disponível em: <http:// desrist.org/design-research-in-information-systems>. Acesso 

em: 15 agosto 2021. 

 

VAZ, Caroline Rodrigues. Modelo de maturidade de capital intelectual para 

organizações com logística reversa. 2016. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/167817>. Acesso em: 31 agosto 2021. 

 

WILLE, M. M. Logística reversa: Conceitos, Legislação e Sistema de custeio 

aplicável. Curitiba – PR. 2016. Disponível em: 

<http://www.opet.com.br/faculdade/revista-cc-adm/pdf/n8/LOGISTICA-

REVERSA.pdf>. Acesso em: 30 julho 2021. 

 

https://sinir.gov.br/images/sinir/Embalagens%20em%20Geral/Acordo_embalagens.pdf
https://sinir.gov.br/images/sinir/Embalagens%20em%20Geral/Acordo_embalagens.pdf
https://doi.org/10.1007/s11625-016-0383-3
https://www.unilever.com.br/our-company/
https://www.unilever.com/planet-and-society/waste-free-world/strategy-and-goals/
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/167817
http://www.opet.com.br/faculdade/revista-cc-adm/pdf/n8/LOGISTICA-REVERSA.pdf
http://www.opet.com.br/faculdade/revista-cc-adm/pdf/n8/LOGISTICA-REVERSA.pdf

