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RESUMO

Esta pesquisa foi desenvolvida utilizando-se a metodologia de estudo de caso com

leitura de livros, artigos, dissertações, relatórios e pesquisa em sites, cujos objetivos

principais são compreender os termos: ecoeficiência, sustentabilidade e marketing

verde, e o uso dessas novas formas de desenvolvimento dentro da Natura. O estudo de

caso enfoca as principais ações empresariais sob a ótica desses três elementos, que

mostram a preocupação da empresa com o meio ambiente e ajudaram a empresa a obter

um diferencial competitivo, tomando-a lnnas das principais empresas do ramo de

cosmético no Brasil. O estudo terlnina analisando uma linha de produto dessa empresa e

fazendo wna comparação entre as práticas adotadas pela Na~ em relação ao meio

ambiente e os elementos básicos da ecoeficiência exigidos pelo Conselho Empresarial

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, com a finalidade de identificar se a

empresa em questão pode ser considerada ecoeficiente.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Ecoeficiência. Marketing Verde.



ABSTRACT

This research was conducted using the methodology of case study of reading books,

articles, dissertations, reports, and research sites, whose main objectives are to

understand the terms: eco-efficiency, sustainability and green marketing, and use these

new forms of development within nature. The case study focuses on key corporate

actions from the perspective of these three elements, which show the company's concem

for the environment, and helped the company gain a competitive edge, making it one of

the leading companies in the cosmetic industry in Brazil. The study concludes by

analyzing a product line of the company and making a comparison between the

practices adopted by Na~ in relation to the environment and eco-efficiency of the

basic elements required by the Brazilian Business Council for Sustainable

Development, in order to identify whether the company in question can be considered

eco-efficient.

Keywords: Sustainability. Eco-efficiency ..Green marketing.
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1. Introduçãq

A relação entre o homem e a natureza se dá há muito tempo, mas, nem sempre

da mesma forma que podemos observar hoje. No início era uma relação de

sobrevivência, onde o conhecimento que o homem possuía era apenas de como utilizar a

natureza para suprir suas necessidades e garantir a sobrevivência. Com o passar do

tempo, essa relação foi se transformando. O homem foi se desenvolvendo e tornando

capaz de domesticar a natureza a ponto de compreender seus ciclos, para que dessa

fonna, ele pudesse retirar seu sustento da mesma e suprir suas necessidades vitais. Com

isso, wn novo modo de vida se estabelece~ onde o homem ao invés de ir buscar seu

alimento na natureza passou a obter o mesmo através do plantio e da criação de animais.

Em virtude do contínuo desenvolvimento do ser hwnano, o home~ passa a

produzir em ritmo industrial, sem se preocupar com a existência dos recursos naturais e

sua possível extinção. Além disso, o homem introduziu na natureza materiais até então

não existentes, os artificiais, como os polímeros.

Quanto a esse processo de desenvolvimento, não havia, inicialmente, wna

preocupação com a forma como o ambiente estava sendo transformado, já que por

muito tempo acreditou-se que o meio ambiente e o desenvolvimento estavam

diretamente relacionados, porém de forma antagônicas; isto é, preservar o meio

ambiente, ou utilizar-se deste de maneira que não causasse impacto, não era sinônimo

de desenvolvimento, mas sim de retardamento econômico, sendo necessário explorar o

mesmo para se desenvolver. Dessa maneira, os recursos naturais foram sendo utilizados
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sem que houvesse a preocupação com o impacto que estava ocorrendo no ambiente, já

que, acreditava-se que esses recursos eram inesgotáveis.

Em um dado momento, o homem pode observar que esses recursos eram finitos,
uma vez que os sinais de exaustão começavam a surgir. A mãe nature~ antes
considerada a "mãe bondosa" passou a ser a "madrasta má", em decorrência de

acidentes ecológicos, mudanças climáticas, dentre outros sinais de desequilíbrios
ambientais.

Tiveram início na década de 1960, movimentos socioambientais liderados por

ecologistas e pela sociedade civil organizada, os quais exigiam atitudes e sinalizavam o

que estava acontecendo, pois havia a preocupação com o futuro do ambiente e do

homem.

Além de toda a preocupação com a necessidade de preservação, segundo
Azevedo (2001) a Indústria e o Comércio conseguiram descobrir que a floresta é uma

fábrica de ecomarketing e lucro, além de proporcionar crédito às empresas através do

destaque na responsabilidade social destas em relação ao ambiente, proporciona lucro e
•cresctmento.

A partir desta conjuntura, algumas empresas de cosméticos passaram a

desenvolver produtos e políticas de responsabilidade social e ambiental que se
preocupam em desenvolver atividades no sentido de não afetar nem a comunidade e

nem o meio ambiente, que é tão sensível e suscetível a danos; contribuindo, ainda mais

para o desenvolvimento humano.

A Natura foi uma das primeiras empresas bmsileiras de cosméticos a mostrar sua

preocupação com o ambiente e a sociedade, adotando práticas que minimirnm, de forma

considerável, a agressão ao meio ambiente.

Ao longo desde estudo, apresentaremos os conceitos de sustentabilidade,

marketing verde e ecoeficiência, que passaram a nortear a preocupação de organizações

com o meio ambiente, definindo medidas que as empresas devem tomar para que
possam assumir práticas ambientaJmente corretas. Além dos conceitos, o trabalho
apresenta um estudo de caso sobre a Natura e suas ações de responsabilidade ambiental.
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1.1 Objetivo

Ao observar o novo comportamento que algumas empresas vêm adotando, como
o marketing verde, a sustentabilidade e a ecoeficiência, utiJizando-os como forma de

propaganda para alcançar um público maior e diferenciado, este trabalho de conclusão

de curso tem como objetivo apresentar as práticas de responsabilidade ambiental da

Natura, empresa brasileira de cosméticos, líder no país e com atuação no exterior. Além
de compreender os termos ecoeficiência, sustentabilidade e marketing verde

1.2Metodologia de pesquisa

Segundo o site do Ensino à Distância da Universidade de Campinas - EAD
Unicamp (2011), fazer uma pesquisa consiste em defender uma idéia, fundamentando-a

com bibliografias. Par Gil (2002) pode-se defmir pesquisa como o procedimento

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que

são propostos. A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos

disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos

cientificos. Ainda Gil (2002) a pesquisa pode ser classificada com base em seu objetivo,

que podem ser:

• Pesquisa Exploratória, cujo objetivo é familiarizar-se com um assunto ainda
pouco conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, você

conhecerá mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir hipóteses.

• Pesquisa Descritiva, cujo objetivo é a descrição das características de lIma

população, fenômeno ou de uma experiência.

• Pesquisa Explicativa, a pesquisa explicativa tem como objetivo primordial

identificar fatores que deterlninam ou que contribuem para a ocorrência de

fenômenos.

Além disso, as pesquisa possuem os seguintes procedimentos técnicos:

• Pesquisa Bibliográfica;

• Pesquisa Documental;
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• Pesquisa Experimental;

• Levantamento;

• Estudo de campo;

• Estudo de caso.

Entre outros procedimentos técnicos.

Considerando as descrições acima, essa monografia consiste numa pesquisa

descritiva com o procedimento técnico de estudo de caso, feito através de leitura de

livros, artigos e pesquisas em sites.

1.3 Justificativa

De acordo com o Relatório Anual de 2009, a Natura é uma marca de

origem brasile~ presente em sete países da América Latina e na França. Sua história

começa em 1969, com a abertura de um laboratório e uma pequena loja na Rua Oscar
Freire, em São Paulo, por Luiz Seabra. Em 1974, adotaram o modelo da venda direta

para a distribuição de seus produtos, pois, segundo os dados obtidos no site da empresa,
acreditavam na importância das relações e na oportunidade de geração de trabalho e

renda.

Durante a década de 1980, período em que o país passou por diversas crises

econômicas, seu faturamento cresceu mais de 30 vezes. Em 1983, foi um dos primeiros

fabricantes brasileiros de cosméticos a introduzir o uso de produtos com refil,

permitindo uma economia de custo para o conslJmidor, redução do desperdício e

ampliação da consciência ecológica.

Entre 1990 e 1992, segundo Seabra (2009), surgiu à necessidade de expressar, de
maneira mais clara, o jeito Natura de fazer negócios, o que foi sintetizado por meio de

sua Missão, sua Razão de Ser e suas Crenças. Esse conjunto de conceitos refletiu na

criação de novos produtos.

Como pode ser observado acima, a empresa Natura vem se mostrando
preocupada com as questões ambientais, e busca incluir em seus processos, alternativas
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de produção que agridem de forma mais branda o meio ambiente, cumprindo assim,

elementos fundamentais, exigidos pelo Conselho Empresarial Brnsileiro para o

Desenvolvimento sustentável, podendo ser considerada, portanto, uma empresa

ecoeficiente.

Em meio a essa preocupação por parte da empresa Natura o tema de

responsabilidade ambiental e social, o qual vem se tornando mais corriqueiro e presente,

esse trabalho de conclusão de curso pretende analisar a ecoeficiência com prática de

responsabilidade ambiental, através da análise da empresa N~ por ser uma empresa

bem próxima das mulheres brasileira, e está presente no cotidiano de cada uma dessas

mulheres.



16

2. Referencial Teórico

2.1 Sustentabilidade

Os frequentes discursos sobre o meio ambiente fez surgir alguns tennos novos,
entres ele os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Antes de

iniciar a apresentação do conceito de sustentabilidade, faz-se necessário o entendimento

de onde esse termo vem e o que ele significa. Segundo o dicionário Michaelis , o termo

sustentabilidade significa qualidade de sustentável, já no que diz respeito às práticas do

ser humano, o termo sustentabilidade significa que o mesmo deve prodtJzir satisfazendo

as necessidades da geração atual, sem comprometer as condições de satisfação das
necessidades das gerações futuras (BrandI/anti, 1981). De acordo com Silva (2005) a

construção histórica dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável

mantém a ligação com a preocupação da manutenção dos recursos naturais para as
futuras gerações. Isso implica diretamente no modo como o capitalismo opera na

produção e no consumo de bens e serviços.

A lógica do capitalismo segue o pensamento de que é preciso aumentar o
consumo dos recursos para intensificar o consumo de bens e serviços, e, por

consequência o lucro. Para Silva (2005) a conseqüência dessa visão capitalista ameaça a
própria sobrevivência do sistema econômico.

Segundo o site Cultura Japonesa, em 6 de agosto de 1945, o homem mostrou ao
mundo o seu potencial destrutivo, a primeira bomba atômica feita pelo homem e usada

contra a própria humanidade explodiu na cidade japonesa de Hirosbima. Em 9 de agosto
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de 1945, foi a vez de outra cidade: Nagasaki - a maior comunidade cristã do Japão.

Ainda segundo o site Cultura Japonesa, estima-se que 70 mil pessoas morreram na hora

ou poucas horas depois das explosões. Outras 130 mil morreram nos 5 anos

subseqüentes, em função de ferimentos e doenças causadas pela exposição à radiação.

Ass~ calcula-se que 200 mil pessoas teriam sido o custo pago pela passagem da

humanidade para a Era Nuclear.

Em meio a esse contexto viu-se a necessidade de uma nova perspectiva sobre o

desenvolvimento, de forma a não comprometer os recursos naturais, minimizando os

impactos sobre o meio ambiente, de forma a não agravar mais ainda as condições

ambientais, de forma a mostrar ao ser humano que a continuidade do modelo de

desenvolvimento econômico seria o responsável pela sua própria extinção. Deu-se

início, então, às discussões sobre um modelo de desenvolvimento sustentável, como

uma forma inovadora de desenvolvimento, capaz de resolver os problemas ambientais

gerados pelos homens, ao longo da sua história. Mas, até que ponto esse inovador

modelo de desenvolvimento rompe com as velhas formas de relação entre o homem e a

natureza?

Até a década de 70, existiam duas distintas posições entre o movimento

ambientalista que se contrapunham: a que defendia a paralisação do crescimento

populacional e econômico e outra que se posicionava a favor da criação de mecanismos

de proteção ambiental agindo corretivamente sobre os problemas causados pelo

desenvolvimento econômico. Em 1972, ocorreu na Suécia a Conferência de Estocolmo,

essa Conferência foi realizada tendo como base o Relatório Meadows, relatório sobre

Desenvolvimento Econômico e seus Impactos, que fom encomendado pelo Clube de

Roma para o M.I.T (Massachusetts Institute of Technology, USA - Instituto de

Tecnologia de Massachussetts, EUA)., Esse relatório dizia que não seria possívelmanter

o mesmo padrão de crescimento, tanto populacional quanto econômico, e propunha um

crescimento zero a partir daquela data.

Essa Conferência fora considerada um grande marco da abertura da discussão

sobre desenvolvimento sustentável em nível institucional. Nessa conferência foi

constituída pela ONU - Organização das Nações Unidas - uma Comissão Mundial

Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que fora presidida por Oro Harlem
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Brundtland, primeira ministra da Noruega. Somente 15 anos mais tarde, em 1987,

ocorreu a publicação do relatório Nosso Futuro Comum (Brundtland, 1987), o qual veio

a definir o desenvolvimento sustentável, com sendo "aquele que atende às necessidades

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas
necessidades"

Esse relatório dizia que o desenvolvimento deveria ser visto como uma decisão

autônoma e considerar os recursos endógenos, os recursos do próprio local, devendo ser
pensado localmente e aplicável globalmente. Sendo assim, esse conceito mudaria até

mesmo a perspectiva ética da ação h~ pois incorpora a necessidade de se
preocupar com as gerações futuras. Um novo paradigma ético passou a ser discutido.

Para Hans Jonas, em "O Princípio Responsabilidade", isso implicaria no seguinte

imperativo categórico:

"Age de tal maneira que os efeitos de tua ação não sejam destruidores da futura

possibilidade de vida humana autêntica"

(JONAS, 1994, p.40)

Podemos perceber, então, que Jonas fala que nós somos os responsáveis pelas gerações
futuras, sendo essa uma responsabilidade percebida, introjetada pelo agente moral.

Deste modo o "Desenvolvimento sustentável" refere-se ao desenvolvimento

capaz de atender as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das

futuras gerações satisfazerem as suas necessidades.

Segundo Veiga (2005), existem três entendimentos acerca do desenvolvimento,

sendo dois deles mais frequentemente divulgados, até mesmo por serem bastante

simplistas. Já o terceiro entendimento seria de maior complexidade, o que, em muitos

casos, acaba por ser um empecilho para a sua dispersão.

Esses três entendimentos podem ser divididos em duas correntes, uma primeira

corrente seria a dos fundamentalistas. Nesse entendimento, o desenvolvimento teria o

mesmo significado de crescimento econômico.

A segunda corrente nega a existência do desenvolvimento, tratando-o como um
mito. Aos pensadores que compartilham essa idéia deu-se o nome de pós modernistas.
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Assim, o desenvolvimento poderia ser entendido como uma "annadilha ideológica

construída para perpetuar as relações assimétricas entre as minorias dominadoras e as

maiorias dominadas" (SACHS, 2004, p.26).

Além disso, segundo Abegão (2011), o desenvolvimento sustentável deve

considerar os seguintes fatores.

• A satisfação das necessidades materiais e imateriais de uma sociedade concreta;

• A produção como fator de serviço às necessidades, sendo um instrumento, e não

o fim;

• O dinamismo endógeno de cada contexto;

• A importância de gestão ambiental e de modulação da demanda social.

2.2 Marketing Verde

Questões ambientais se fazem cada vez mais presentes em nosso dia a dia, isso

se deve à maior quantidade de infonnaçôes que estão sendo transmitidas tanto pelos

sistemas de ensino, quanto, e principalmente, pela mídia Sobretudo após a inserção,

pela ONU, de programas e eventos que promovem o debate de assuntos relacionados à

questão ambiental, como por exemplo, a Eco Rio 92 - evento mundial organizado pela

ONU no Rio de Janeiro para o debate e realização de acordos em tomo da questão

ambiental - o meio ambiente e os diferentes aspectos ecológicos da atividade

empresarial ganharam destaque e passaram a ser motivo de investigação e medidas

judiciais.

Nos países desenvolvidos já existe, há algum tempo, uma maior valorização dos

produtos ecologicamente corretos, e já se faz uso com maior frequência do marketing

verde. Mais recentemente, as organizações dos países menos desenvolvidos têm voltado

sua atenção para o trabalho com produtos ecologicamente corretos. Tais organizações

perceberam que, nesses países, a utilização de estratégias de marketing verde poderia se

tornar um diferencial competitivo.
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Sabe-se que o processo de industrialização pela qual o mundo tooo está

passando nos últimos séculos, nos trouxe inúmeros beneficios, porém, tem-se plena

consciência das sérias consequências e perdas ambientais que também foram se

acumulando. Por este motivo, há alguns anos os governos de diversos países em

parceria com a iniciativa privada vêm buscando soluções para o conflito:

Desenvolvimento Econômico & Preservação ambiental. Um dos recursos

mercadológicos, que, em princípio, permite que as organizações sejam lucrativas e ao

mesmo tempo ambienta1mente responsáveis é a implantação do chamado marketing

verde.

o termo marketing verde surgiu nos anos 70, quando a AMA (American

Marketing Association) realizou um Workshop com a intenção de discutir o impacto do

marketing sobre o meio ambiente.

Segundo Souza e Benevides (2005), a melhor maneira de definir o marketing

verde é dizer que este é um movimento das empresas para criarem e colocarem no

mercado produtos ambientalmente corretos, e que, na prática, consiste em todas as

atividades inerentes ao marketing, porém, incorporado à preocupação ecológica e

contribuindo para a conscientização ambiental por parte do mercado consumidor, ou

seja, um processo de gestão responsável por identificar, antecipar e satisfazer as

necessidades dos clientes e da sociedade, de modo lucrativo e sustentável.

A relação entre marketing e ambiente surgiu naturalmente devido aos

comportamentos e exigências dos consumidores, e também dos problemas causados

pelas empresas ao ambiente.

o marketing verde é uma maneira de incentivar a ecoeficiência que consiste em

manter o fornecimento de bens e serviços a preços competitivos que satisfaçam as

necessidades humanas e tragam qualidade de vida, ao mesmo tempo em que reduz

progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos ao longo do ciclo de

vida, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada da Terra

(World Business Council for Sustainable Development - WBCSD, em 1992). Podemos

dizer que o marketing ambiental é orientado por razões de responsabilidade social, pois

as empresas não devem simplesmente responder às pressões de grupos, mas passarem a

desenvolver soluções para problemas ainda desconhecidos, tornando-se pró-ativas na
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busca por soluções de menor impacto ambiental, se antecipando às pressões dos

consumidores ou de movimentos ambientalistas.

Para tal é necessário que sejam adotadas práticas preservacionistas, por parte das

organizações, visando à eliminação ou, pelo menos, a redução dos danos ecológicos em

todas as fases do ciclo de vida dos produtos. A adoção de um programa de marketing

representa um melhor posicionamento competitivo da empresa. O marketing verde deve

ser encarado com seriedade e não como uma simples declaração de "amor à natureza".
Deve representar o posicionamento das empresas frente às expectativas da sociedade

por produtos e serviços que causam menores impactos ambientais.

A empresa que faz uso desse marketing consegue algumas vantagens como, por

exemplo, a redução de custos, satisfação de seus acionistas - pois é positivo estar

associado a uma empresa ambientalmente responsável -, facilitação na obtenção de

recursos através dos bancos ou organizações de desenvolvimento, que oferecem linhas

de créditos específicos para projetos ligados ao meio ambiente, entre outras.

Ao adotar tal forma de marketing a empresa deve informar aos consumidores as

vantagens de se adquirir um produto ou serviço ambienta 1mente responsável, de
maneira que estimule e/ou desperte o desejo do mercado por esta categoria de produtos.

Criando assim um desejo, inerente aos consumidores, de encontrar qualidade ambiental

nos produtos e serviços que pretendem adquirir.

Segundo Rabelo (2007) "as empresas têm buscado rever seus processos

produtivos e o desenvolvimento de seus produtos - muitas vezes contando com
consultorias especiaJizadas - buscando fazer com que sua atuação não prejudique o meio

ambiente". Para Lavorato. (2007) "muitas empresas têm departamentos exclusivos para
tratar da questão da sustentabilidade ambiental, e inclusive indicadores SÓCio-ambientais

em seus balanços e relatórios". Essa forma de controle pode ser observa na Natura, a

qual lança anualmente um relatório completo sobre suas políticas ambientais.

De fato, "o aumento da procura por parte do público cria um mercado em
expansão para os produtos e serviços ecológicos, gerando emprego e crescimento

econômico, e por sua vez incentivando a futura inovação e o investimento em

tecnologias limpas" (Comissão Européia da EU - União Européia - Fevereiro, 2002).
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Contudo, se para algumas empresas o conceito de marketing verde está devidamente

conhecido, assimilado e colocado em prática, para a grande maioria este é um tema
ainda ignorado, estranho e, muitas vezes, problemático pam a sua atividade.

2.3 O conceito de ecoeficiência

o que poderá garantir que lIma empresa sobreviva e seja considerada como

fornecedora de bens e serviços que agreguem valor a sociedade? Segundo Almeida

(1998) é necessário muito mais do que um conjunto de ações empresariais a serem

implementadas para atender a esse mercado, as empresas que conseguirão sobreviver

estarão expostas a um ambiente muito mais exigente que o de hoje, tanto no que se

refere aos preços praticados e ao nível de qualidade de seus produtos, como em relação

à sustentabilidade, ou seja, elas serão observadas pela sociedade de acordo com a sua

"ecoeticiência" .

Mas o que vem a ser ecoeticiência? Segundo o Conselho Empresarial Brasileiro

pam o Desenvolvimento Sustentável (2011), o conceito de ecoeficiência sugere uma

significativa ligação entre a eficiência dos recursos (que leva a produtividade e
lucratividade) e responsabilidade ambiental, sendo, portanto, a ecoeticiência o uso mais

eficiente de matérias e energia a fim de reduzir os custos econômicos e os impactos

ambientais.

Como as empresas conseguem receber o título de ecoeficiência? Ainda segundo

o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (apud World
Business Council for Sustainable Development, ANO) a ecoeficiência pode ser

alcançada mediante o fornecimento de bens e serviços a preços competitivos que

satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, ao mesmo tempo em

que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos ao longo do

ciclo de vida, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada

da Terra

Ainda segundo o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento

Sustentável, pode-se dizer também que a ecoeticiência é saber combinar o desempenho

econômico e ambiental, reduzindo impactos ambientais; ~ndo mais racionalmente
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matérias-primas e energia; reduzindo os riscos de acidente e melhorando a relação da
organização com os stakeholders (partes interessadas).

Para que uma organização seja considerada uma empresa ecoeficiente, segundo
o site do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável -

CEBDS (2011), existem alguns elementos que devem ser cumpridos:

1. Reduzir O consumo de materiais com bens e serviços;

2. Reduzir o consumo de energia com bens e serviços;

3. Redl)zir a dispersão de substâncias tóxicas;

4. Intensificar a reciclagem de materiais;

5. Maximizar o uso sustentável de recursos renováveis;

6. Prolongar a durabilidade dos produtos;

7. Agregar valor aos bens e setVÍços.

Além disso, segundo o site do Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável- CEBDS (2011), o cumprimento dessas exigências, traz

alguns beneficios às empresas, como:

• Redução de custos devido à otimização do uso de recursos e da redução de
capital destinado à infraestrutura;

• Minimização do dano ambiental pela redução dos riscos e responsabilidades
derivadas;

• Melhoria nas condições de segurança e saúde ocupacional;

• Maior eficiência e competitividade, favorecendo a inovação;

• Melhoria da imagem e aumento de confiança dos stakeholders (partes

interessadas);

• Melhor relacionamento com os órgãos ambientais, com a comunidade do

entorno e a mídia.
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Como podemos observar, existe uma série de exigências que uma empresa tem
que cumprir para ser considerada pelo Conselho Empresarial Brasileiro de
Desenvolvimento Sustentável como uma empresa ecoeficiente.
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3. Estudo de Caso

3.1 A empresa Natura

Segundo site da Natura (2011), sua história começa com a abertura de um

laboratório e uma pequena loja na Rua Oscar Freire, em São Paulo, por Luiz Seabra, no

ano de 1969. Desde a sua criação a natura é movida pela cosmética como instrumento

de promoção do bem estar e autoconhecimento, e pelas relações humanas. Em 1974, a
Natura, baseada na sua crença de importância das relações humanas, passou a adotar o

modelo de venda direta para a distribuição de seus produtos, sendo essa decisão

determinante para o crescimento da mesma. Em 1979 e em 1983, ocorreram dois

importantes ingressos na Natura que ajudaram a consolidar os processos de gestão e de
produção da empresa: Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos,

respectivamente.

Durante a década de 1980, a Natura mostrou sua força no mercado brasileiro de

cosméticos com um crescimento de mais de 30 vezes a sua receita bruta. E, além disso,
no ano de 1984 ela foi a primeira fabricante brasileira de cosméticos a introduzir o uso

de produtos com refil, permitindo a economia de custos para o consumidor, redução do

desperdício e ampliação da consciência ecológica.

No ano de 1982 a empresa Natura dá início a suas operações no Chile, essa foi o

pontapé inicial de suas atividades no exterior, a qual foi crescendo com o passar do

tempo, até que em 1988 ela começa a comercialjzar seus produtos na Bolívia e em 1992
na Argentina e Peru. Em 2005 a Natura dá um importante passo na sua



26

internacionalização, onde ela inaugura a Casa Natura em Paris e dá inicio as operações

no México.

Com todo esse crescimento, a empresa viu, em 2004, a necessidade de abrir seu

capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na categoria de Novo Mercado,

que consiste em um segmento especial desenvolvido com o objetivo de proporcionar

um ambiente de negociação que estimule, ao mesmo tempo, o interesse dos investidores

e a valorização das companhias. Esse Novo Mercado é direcionado principalmente à

listagem de empresas que venham a abrir capital na Bolsa de Valores, Mercadorias e

Fu~s (BM&FBOVESP A, 2009).

Ao longo dos anos deram passos importantes na fonnalização de seus

compromissos social e ambiental e começaram a participar ativamente do movimento

de ampliação da responsabilidade social corporativa no Brasil.

Comprometida com o meio ambiente, a Natura iniciou um processo de

vegetalização dos produtos, substituindo gradativamente as matérias-primas de origem

animal, mineral ou sintética por insumos vegetais cultivados de forma sustentável.

Introduziu também a tabela com informações ambientais em rótulos e embalagens de

seus produtos. Inspirados na tabela nutricional, obrigatória em produtos alimentícios,

disponibilizaram nas embalagens e na internet seis indicadores que infonnam a origem e

o destino dos materiais utilizados em seus produtos - três referentes à formulação e três

relacionados à própria embalagem.
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Figura 1 - Tabela Ambiental

Jrr "",r ,rrll '11',·,h.n~~"ll-p,·- rrpl"" "'-,--~ __ ...J..J _... ••..-' ••• .•. \.. ••1 •••l. - •• l '" _... __

t '..:..I,. l I_I ~II .. , " x . ~'.I Ilc .• LI. ,11" r Il t J •.•••lp r l' ,I i ,l 11.(IlI

f,,,, I.-:n ql.r '~I)','--'<O:' é:,r..,c,O'" <;:1") ç("'T' r~lpJ-t'--'(·("I

l) __,~ :, I I I 'I l j .1ç _i 1_ • '- L :." LII •.) LI- ~ II U LU 1I '-'

info açO S;1m ienuís ex pIo"

..•. '
L.L

a.

, t .•..•• ,

Fonte: www.natura.net

Segundo o próprio site da Natura (2011), ''No Brasil é a indústria líder no

mercado de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal. Movida por duas paixões - a

cosmética como veículo de autoconhecimento e promoção do bem-estar e as relações
humanas como forma de expressão da vida - a Natura conquistou posição de destaque

no cenário empresarial brasileiro. Atualmente, conta com cerca de 900 produtos nas
categorias maquiage~ perfumaria, proteção solar, cuidados com o rosto, o corpo e os

cabelos, entre outras."

A Natura procura promover, durante o desenvolvimento de seus produtos, a
integração entre conhecimento cientifico e sabedorias populares tradicionais, buscando,

ao mesmo tempo, uso sustentável da biodiversidade botânica brasileira. Na sua
produção, não utiliza testes em animais e fazem uso das normas internacionais de

segurança.

Segundo o Relatório Anual da Natura (2010) a empresa faz investimentos em
,

seus consultores, pois os considera como seus primeiros consumidores. E por meio

deles que os produtos Natura chegam às mãos de seus clientes, com quem incentiva que

estabeleçam relações de qualidade, baseadas no entendimento e no atendimento de suas
necessidades. Segundo o relatório Anual da Natura (2010), a empresa fechou 2010 com

mais de 1 milhão de consultores e consultoras no Brasil~ e cerca 200 mil consultoras e

http://www.natura.net
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consultores nas operações internacionais. Considerando a presença em todos os

mercados em que a empresa atua, são mais de 7.037 colaboradores, além de 2.065

pessoas contratadas como aprendizes, estagiários, temporários 1 e terceiros residentes2•

Com esse sistema de vendas, através dos consultores, a empresa reduz seus gastos, pois

não possui nenhum vinculo trabalhista com os mesmos. Entretanto, nos faz refletir

sobre a sua política de responsabilidade social, uma vez que essas consultoras não

possuem nenhum vínculo empregatício, não sendo essa estratégia mercadológica

condizente com a atitude de responsabilidade social.

A Natura procura assumir a política de meio ambiente como uma das três

vertentes de sua política de sustentabilidade, a empresa visa também à ecoeficiência ao

longo de sua cadeia de geração de valor; e, ao buscar a ecoeficiênci~ favorece a

valorização da biodiversidade e de sua responsabilidade social.

Em relação ao meio ambiente a empresa contempla responsabilidades entre as

quais, o cumprimento dos parâmetros e requisitos exigidos pela legislação e demais

normas subscritas pela organização; controla e monitora todas as fases de produção,

com vistas à redução de uso de insumos de valor ambiental estratégico; promove a

melhoria continua dos processos em toda a cadeia produtiv~ incorporando tecnologias

limpas; trata a questão ambiental como tema transversal em sua estrutura organizacional

e a inclui no planejamento estratégico. Além disso, a Natura busca ainda disseminar a

cultura da responsabilidade ambiental, desenvolvendo ações de educação ambiental e

treinamento sobre a pratica de responsabilidade ambiental pam colaboradores, promove

campanhas internas e externas do mesmo tema, além de apoiar e participar de projetos e

programas de educação ambiental voltados para a sociedade em geraI.

Também é realizado um programa de gerenciamento do impacto no meio

ambiente e do ciclo de vida de produtos e serviços. Busca continlJamente redllzir o

consumo de água, energi~ produtos tóxicos e matéria-prima, e implanta processos de

destinação adequada de resíduos. Investe na atualização de seu padrão tecnológico.

1Consideram-se temporários os contratados por tempo determinado em regime de CLT por agência de
emprego e com subordinação.

2 Consideram-se terceiros residentes os fornecedores que prestam serviços à Natura e que ficam
instalados ou acessam os espaços por um período superior a seis meses. Contempla Cajamar,
Itapecerica da Se"a, Barueri, São Paulo, e as Operações Internacionais.
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3.1.1. Como a Natwa realiza tais mudanças?

Segundo Carlucci (2007), diretor-presidente da empresa, "as crises decorrentes

do aquecimento global que se anunciam exigem uma mudança nos padrões de consumo
e produção".

Há 27 anos, foi a pioneira no uso de embalagens-refil no setor em que atua; há
13 anos, usa GNV em sua frota de distribuição na Grande São Paulo; e há 12 anos
lançaram a linha.Ekos, que é comprometida com a sustentabilidade; além de encerrarem
os testes com animais, criarem uma tabela inédita no mercado com informações

ambientais dos produtos, impressa nas embalagens e, també~ avançarem na
vegetalização dos produtos.

Além de ter programas próprios para red\Jzir seus impactos ambientais a Natura,
ainda, apóia e patrocina projetos externos com a mesma finalidade.

3.1.1.1. Programa Carbono Neutro

o Programa Carbono Neutro entrou em ação em 2007, a partir de então os

produtos Natura passaram a ser neutros gradativamente em relação às emissões de gases

de efeito estufa (GEEs) gerados em todo seu ciclo de vida, desde as atividades de

extração de matérias-primas até a disposição final no meio ambiente.

A natura pretendia, dentro de 5 anos, diminuir 33% da sua emissão de GGEs, em

relação a 2006. Em 2007 reduziu 7%. Essa verificação é feita por auditores externos

independentes, para dar maior credibilidade. Até o ano de 2010 a empresa conseguiu

redlJzir 21%, porém, essa valor estava aquém do pretendido pela empresa e por conta

disso, no relatório desse mesmo anos, ela aumento o prazo em 2 anos, deixando de ser

2011e passando a ser 2013.

Além dos auditores externos, a Natura, ainda, possui seis grupos internos

integrados por colaboradores de diversas áreas que têm a responsabilidade de identificar
novas oportunidades de redução. Existe, també~ uma meta interna de redução de
emiSSÕes cujo resultado fará parte da Participação nos Lucros e Resultados, com

acompanhamento quadrimestral.
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Esses seis grujX)Sestão divididos em: 1) Extração de matérias-primas que tem

como objetivo ampliar a vegetalização das fórmulas e o uso de matérias primas

orgânicas; 2) Extração de materiais de embalagens que devem utilizar biopolímeros,
ampliar o uso de refis, reduzir a massa de Revistas Natura, redlJzir ou substituir

embalagens de produtos e ampliar o uso de materiais reciclados; 3) Fornecedores diretos

devem incentivar energias limpas e ações de eficiência energética; 4) Processos internos

devem ter ações de eficiência energética nas fábricas, restaurante, ar condicionado e
central de utilidades, além de incentivar a política de reembolso para incentivo ao uso

de álcool e ampliar a frota flex de executivos e promotores de vendas; 5) O transporte
de produtos deve incentivar a substituição de combustíveis fósseis e renovação da frota,

otimizar o modelo de transportes no Brasil e nas operações internacionais, reduzir

modal aéreo na eXjX)rtação e ampliar uso de transporte marítimo; 6) O descarte de

produtos deve ampliar cadeias de reciclagem e de projetos de extração.

o último passo do Programa Carbono Neutro é a capitalização de parceiros
externos com o mesmo objetivo socioambiental da Natura, e que possam ser

monitoráveis, além de gerarem renda, conservarem a biodiversidade, fazerem uso

sustentável dos recursos hídricos e serem dotados de um perfil inovador.

3.2. Natura: Uma empresa ecoefienciente

Para ilustrar melhor o conceito de ecoeficiência e sua aplicação, vamos usar
como exemplo a Natura, uma empresa brasileira que inclui nas suas atividades, práticas

que nos remetem ao conceito de ecoeficiência. Desde a sua criação em 1969, sua
produção de cosméticos contempla ativos vegetais em sua comjX)sição. De lá pra ~ a
Natura foi crescendo e desenvolvendo tanto internamente, quanto externamente com o

início de suas operações em países do exterior, como o Chile (1982).

Em 1984, a Natura mostra sua preocupação com o descarte das embalagens de

seus produtos e decide criar então embalagens refil para a extinta linha SOMMA.
Segundo Natura, essa metodologia de refilagem pode redl1zir em até 70% o impacto

ambiental, jX)iso refil utiliza menos matéria prima para ser produzido que a embalagem

regular, além disso, ele projX)rciona a reutilização da embalagem do produto e um custo

total de cerca de 20% a 30% menor do que a embalagem comum. Alguns anos mais
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tarde, em 1998, por meio de análises de impacto ambiental de todos os seus processos, a
Natura passa a realizar regularmente o controle e monitoramento ambiental de suas

atividades. Dois anos mais tarde, a Natura consegue materializar essa sua preocupação

através da criação de uma linha de produtos que é fabricado com o uso sustentável de
ativos da biodiversidade brasileira.

Além disso, nessa mesma época ela criou o Programa de Certificação de Ativos
Naturais e Vegetais, como uma forma de garantir a extração vegetal dos insumos de

maneira sustentável. No ano de 2005, a Natura obtém a certificação NBR ISSO 9001,

além disso, ela vegetaliza a linha de sabonetes. Um ano mais tarde a empresa finaliza os

testes em animais em todas suas práticas de pesquisa. Em 2007, é lançado o Programa
Carbono Neutro.

No ano de 2010 a empresa continuou dando passos no que diz respeito à

preservação do meio ambiente, dentre as suas metas atingidas destacam-se:

• Estenderam para 2013 o prazo de alcance da meta de redlJzir 33% suas emissões

relativas de Gases Causadores do Efeito Estufa. O prazo inicial era 2011. Até
2010, reduziram 21%;

• Lançou a primeira embalagem de refil de polietileno produzido a partir da cana-

de-açúcar, fonte de energia renovável. Além de ser 100% reciclável, ela reduz
em 58% a emissão de gases causadores de aquecimento global, em relação ao

plástico comum;

• Reduziu em 10% nosso consumo relativo de água. O resultado foi alcançado em

função de melhorias à eficiência no uso dos recursos;

• Criou a primeira metodologia de valoração dos impactos socioambientais em sua

cadeia de suprimentos para aprimorar a seleção de fornecedores;

Analisando as medidas apresentadas pela Natura e fazendo um paralelo com o

conceito de ecoeficiência, podemos observar que a Natura é uma empresa ecoeficiente,
sendo assim, consegue-se perceber que, se faz necessário o cumprimento dos elementos

de ecoeficiência citados no início dessa seção, para uma empresa receber o título de

empresa ecoefiente.
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4. Resultad9 da Pesquisa

Como resultado do estudo de caso descrito acima, podemos observar que a

empresa de cosméticos, a Natura é uma empresa que possui llDla preocupação com o
meio ambiente, e demonstra essa preocupação através das suas ações de preservação

ambiental.

4.1. A linha Natura Ekos

Para ilustrar melhor como a Natura desenvolve seu produto de forma
sustentável, utilizaremos a linha Natura Ekos, analisando seu processo de produção, que

envolve a parceria com comunidades locais, utilização de ativos vegetais e o uso da

embalagem refil.

Segundo o site da Linha Natura Ekos (2011), existe um trabalho intenso, desde
2005, cujo propósito é a vegetalização das fórmulas da linha, ou seja, a substituição de
todas as matérias-primas de origem animal, mineral ou sintéti~ por matérias-primas de

origem vegetal, já que estas são oriundas de fontes renováveis e por isso sua extração

seria condizente e respeitosa com o ritmo de reposição da natureza, sem que houvesse

uma pressão sobre as reservas esgotáveis da natureza e levando em conta as
necessidades das gerações futuras. Um exemplo de processo de vegetalização das

fónnulas pode ser observado no óleo trifásico3 da Natura. Antes, esse óleo era feito a

partir de um óleo derivado do petróleo, não-renovável. No ano de 2007 essa matéria-
prima foi substituída pelo óleo de palma.

Entre as matérias-primas de origem vegetal utilizada pela linha Natura Ekos,
também estão os ativos ,da biodiversidade brasileira, tais como: c~ maracujá,
andiroba, buriti, cacau, pitanga entre outros. Nos últimos anos, a equipe de Pesquisa e

Desenvolvimento da Natura busca inspiração na tradição popular ligada a cada um

desses frutos, sementes, raízes e folhas e no que eles naturalmente oferecem com a

finalidade aumentar a concentração desses ativos nos produtos, proporcionando ao

consumidor, os mesmos beneficios trazidos pela natureza.

3Óleo fabricado pela Natura que possui três diferentes cores numa mesa embalgem.
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No quadro 1 estão contidas os ativos da biodiversidade e as suas propriedades.

Quadro 1: Ativos da biodiversidade brasileim utilizados na composição da linha Natura
Ekos-
Matéria-prima Propriedade

Açaí Rico em vitaminas, este fruto de rubros tons traz saúde para os
,

povos da floresta. E sinônimo de alimentação, cuidado e sabor.

O óleo de açaí contém um extrato aromático com propriedades

emolientes e hidratantes para a pele.

Andiroba A andiroba é conhecida como o "santo remédio da floresta".

De sua árvore, aproveitam-se casc~ folhas e o óleo das

sementes para diversos fins medicinais.

Breu-branco
,
E uma resina de odor natural, agradável e fresco, que nasce do

núcleo do tronco de uma árvore de mesmo nome, nativa da

floresta Amazônica. Sua fragrância surpreende pelo frescor.

Buriti Típico dos Cerrados, tudo se aproveita desse fruto: raízes,

caule, palha e polpa. A polpa do buriti é utilizada contra

queimaduras e o seu óleo proporciona cosméticos que

protegem a pele e possui uma fragrância delicada e

refrescante.

Cacau Depois de retiradas, as amêndoas de cacau são colocadas para

secar ao sol. Em seguida, elas são torradas, moídas e remoídas

até surgir uma manteiga super-hidratante, rica em ômega 9.

Capim Limio Marinho cheiroso encontrado em cada cantinho do Brasil,

também conhecido como capim-santo e chá-de-estrada, tem

propriedades calmantes, que reduzem a ansiedade e o estresse.

Castanha A tradição reserva às mulheres a função de ralar e espremer a

castanh~ transformando-a em um leite nutritivo que alimenta

e fortalece as pessoas das comunidades da floresta. O óleo de

castanba tem propriedades hidratantes e emolientes.
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Copuaçu Originário da região amazônic~ principalmente em sua

fronteira com o cerrado, o cupuaçu é fonte primária na

alimentação das populações locais. De sua polpa cremosa e de

sabor exótico são feitos doces e suco, além de poder ser

produzido um extrato aromático utilizado para perfumação.

Estoraque Cultivada do norte ao sudeste do Brasil, o estoraque se adapta

a regiões ensolaradas e quentes. A planta passou a fazer parte

da vida dos brasileiros por meio dos tradicionais banhos de

cheiro.

Maraeujá Com sabor de ponta azeda e poder calmante, a polpa do

maracujá serve como alimento, enquanto seu óleo, retirndo das

sementes, é utilizado em cosméticos de textura leve e

fragrância refrescante.

Mate Verde Com grande poder de adstringência, o mate verde, originário

da Mata Atlântic~ mais exatamente da região Sul do País,

promove uma suave sensação de frescor na pele.

Pitanga Ricas em canais aromáticos, as folhas de pitanga são

tradicionalmente colocadas em cestos ou usadas em procissões

para que seu perfume fresco contagie o ambiente.

Priprioca ,
E o principal ingrediente de um bom banho de cheiro. Seu

óleo essencial é extraído da raiz, gerando uma pequena

qlJantidade do líquido raro e de aroma único.

Fonte: Desenvolvida pela autora
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Figura 2 - Mapa das comunidades parceiras Natura -------~~~~-

Fonte: Site www.naturaekos.com.br

Além disso, a linha Natura Ekos, possui um modelo de fazer negócio

sustentável. Segundo o site da empresa, além de desenvolverem produtos que ajudam a

manter a natureza viva, fazem parcerias com comunidades locais, envolvendo nisso,

1714 famílias. Ainda segundo o site da empresa, são 14 ativos da biodiversidade

brasileir~ cujo fornecimento e repartição de beneficios já geramm recursos de mais de

R$ 8,5 milhões. Com isso, podemos perceber que a Natura Ekos apóia o

desenvolvimento da sociedade, o fortalecimento da economia, a inclusão social e a

sustentabilidade ambiental de todas as comunidades envolvidas, fazendo com que todos

ganhem. No mapa acima estão apresentadas as comunidades que trabalham com a

Natura, fazendo a extração dos ativos naturais de fonna sustentável.

o quadro 2 contém a descrição de algumas comunidades apresentada no mapa
•8Cl1lla:

Quadro 2: Algumas comunidades parceiras da Natwa-------------
Comunidade Descrição

Cabroca Fundada no ano 2000 e localizada ao sul da Bahia, a comunidade

cultiva cacau orgânico em sistemas agroflorestais. A missão da

http://www.naturaekos.com.br


cooperativa é o fomento à agricultura sustentável nas propriedades
dos cooperados.

Esta comunidade do Pará é parceira no cultivo de priprioca e

estoraque. O relacionamento entre Campo Limpo - Natura existe
desde 2003, e com esta parceria a comunidade conseguiu

desenvolver e incrementar sua produção sustentável.

Localizada no Pará, é a cooperativa pioneira no fornecimento para

a linha Natura Ekos, que inovou nos padrões de qualidade para a

venda de açaí orgânico.

Fica na Ilha de Cotijuba, próximo a Belém do Pará, cultiva

priprioca e se orgulha de fazer parte do Movimento das Mulheres

das Ilhas de Belém (MMIB), que busca novos referenciais
socÍoeconômicos para a região e respeito à diversidade como base

para a construção da cidadania e do desenvolvimento sustentável.

A cooperativa fica no município de Laranjal do Jari, no Amapá e é
especialista em castanha-do-brasil e breu-branco. Nela trabalham

32 famílias, que têm na coleta e processamento da castanha sua
principal atividade econômica.
Nessa comunidade, localizada no estado do Amazonas, estão

concentrados o cultivo de andiroba (um dos ativos mais

importantes da linha Natura Ekos) e murumuru. A parceria com a

Natura vem rendendo muitos frutos. A cooperativa agregou valor a
seus insumos com secadores de sementes, a fábrica de extração de

óleos e vários projetos para melhoria da produção.
A noroeste de Rondônia está a comunidade responsável pelo

cupuaçu. Os agricultores da Reca recuperam áreas desmatadas da

floresta com espécies locais, criando sistemas agroflorestais, que

eles gostam de chamar de florestas de alimentos.
No Paraná, em meio às florestas de Araucárias, está o cultivo de

pitanga. As pitangueiras da região são nativas, e a colheita de suas

folhas é feita de maneira sustentável, contribuindo pam a
conservação das Amucárias da região.

Fonte: Desenvolvida pela autora

Campo Limpo

Cofruta

Cotijuba

Iratapuro

Médio Joruá

Reea
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Como podemos observar através da linha Natura Ekos, apresentada acima, a

empresa Natura procura alinhar a extração de matéria-prima de forma sustentável~ o

desenvolvimento econômico, e desenvolvimento social.

4.2. Natura e Ecoeficiência

Fazendo um paralelo entre os elementos da ecoeficiência e as práticas da Natura,

como demonstrado no quadro 3, pode-se observar que Natura pode ser considerada uma

empresa ecoeficiente, já que, ela consegue cumprir os elementos essenciais da

ecoeficiência:

Quadro 3: Quadro comparativo entre ecoeficiência e as práticas da Natura
Elementos da eeoefieiência Prática da Natura

Reduzir o consumo de materiais com Redução do consumo de matéria prima

bens e serviços com a introdução das embalagens refil,

que utilizam uma qlJantidade menor de

matéria prima em sua composição.

Reduzir o consumo de energia com Redução do consumo de energia por
bens e serviços unidade faturada, 447,3 kjoules em 2009,

e 443,8 kjoules em 2010.

Reduzir a dispersão de substâncias Com o programa Carbono Neutro, até o

tóxicas ano de 2010 a Natura reduziu o volume
emitido de gases de efeito estufa (GEEs)

em 27%.

Intensificar a reeielagem de materiais Aumento do uso de material reciclado na
confecção das embalagens refil.

Maximizar o uso sustentável de Substituição do óleo derivado do petróleo
, .recursosrenovave~ (fonte não renovável) para o óleo derivado

da palma (fonte renovável) na composição



do óleo trifásico

Prolongar a durabilidade do

Agregar valor aos bens e serviços

Fonte: Desenvolvido pela autora.
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atos As embalagens comuns apresentam uma

maior durabilidade, podendo ser

aproveitada varias vezes para guardar os

produtos que foram comprados em

embalagens refil.

A criação do Programa Carbono Neutro, o

qual propõe a diminuição da emissão de

carbono na atmosfera, criando assim valor

ao seu produto
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5. Considerações finAis

5.1. Conclusão

Ao observar o caso da Natura, podemos concluir que para ser considerada uma

empresa sustentável, ecoeficiente, não basta apenas dizer que é, e sim, mostrar através

das práticas que possui essa postura. Como podemos observar neste trabalho de

conclusão de curso, a empresa Natura, pode ser considerada uma empresa sustentável,

mas até certo ponto, uma vez que sua venda é feita por consultoras que não possuem

nenhum tipo de vínculo empregatício e consequentemente nenhum tipo de beneficio que
a assinatum de carteira traz para o empregado.

Além disso, esse processo de mudança é um processo lento e gradativo, que

pode ser observado com a mudança de atitude da empresa nos seus processos de
produção e na relação que ela passa a ter com o meio ambiente, no caso da Natura, sua

mudança teve início no ano de 1984 com a introdução das embalagens, as quais causam

um impacto ambiental menor, e se estende até os dias de hoje, com os inúmeros

programas de desenvolvimento sustentável e preservação ambiental, como o Carbono
Neutro, a parceria com as comunidades locais gerando desenvolvimento social, entre

outras práticas citadas acima nesse estudo,

Existe também a necessidade de incorporar esse conceito de sustentabilidade nos

valores e na cultura da empresa, quando a mesma passa por esse processo.
Considerando que ao adotar a postura de uma empresa sustentável, é necessário que a

empresa inclua isso em sua cultura e em seus valores, para que fique claro para toda
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_.........a. ••.resa e que todos caminhem juntos para O alcance do

tornar a empresa sustentável.

orfiiiitWo&.~~V~

objetivo - o

~, ••••••,.. 10.&.&.- adotar lJma postwa ecoeficiente, a empresa não deve

_&..&__ ••·to a um esverdeamento do negócio para que seus clientes

percebam a stwa e passem a consumir mais seus produtos, mas sim, se

preocupar d o co o desenvolvimento sustentável e os beneficios que este trará para

as gerações atuais e futuras.

5.2. Limitações

A presente monografia apresenta como limitação o fato de suas fontes de

pesquisas serem secundários, uma vez que não foi possível uma visita na empresa
Natura, nem mesmo um contato com a mesma para a confumação dos dados,
aumentando a confiabilidade da mesma.

5.3. Proposição de novos estudos

Como dito no estudo de caso acima, a empresa Natura, apesar de ter nas suas

práticas atividades de responsabilidade ambiental, suas consultoras, de quem depende
para vender seus produtos, não possuem vínculo empregatício, sem direito ao
recolhimento de FGTS e outros beneficios adquiridos com a assinatura de carteira.

Sendo assim, deixo esse assunto como luna proposição de novos estudos.
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