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RESUMO 
 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE 
EMPRESAS DE COSMÉTICOS Os projetos de sustentabilidade e de responsabilidade social 
acarretam custos maiores para as empresas. Porém pode-se afirmar que esses projetos 
trazem uma visibilidade maior para elas, sendo assim vista pelos consumidores como uma 
empresa que não se preocupa exclusivamente com lucros. Um dos maiores problemas é o 
descarte dos resíduos da fabricação, que podem afetar a saúde dos seres vivos e o meio 
ambiente. Ao longo do século XX aconteceram acidentes industriais que começaram a chamar 
a atenção da opinião pública, onde se deu início a uma conscientização, ainda que de um 
modo superficial, se possibilitava ver a causa e efeito de uma gestão despreparada para esses 
incidentes. O propósito deste estudo é encontrar formas de implantação da sustentabilidade e 
da responsabilidade social nas empresas de cosméticos, de forma a não prejudicar seu 
desenvolvimento, visto que os resíduos e sobras dos produtos químicos utilizados na 
composição dos cosméticos, se não bem descartados, podem trazer malefícios ao meio 
ambiente e à saúde das pessoas. Visando que a gestão ambiental no contexto atual é 
imprescindível para um equilíbrio entre a extração de recursos naturais e o final da vida útil do 
produto. Considerando o impacto causado pelo mal descarte de resíduos nos processos de 
fabricação de qualquer tipo de material, e a crescente preocupação com o meio ambiente e a 
responsabilidade social, no século atual, temos como objetivo deste trabalho analisar, e 
identificar oportunidades e maneiras da aplicação de projetos de sustentabilidade e 
responsabilidade social na indústria de cosméticos sem que isto afete a economia e a saúde 
financeira das empresas. O presente trabalho utilizou-se de pesquisa exploratória, realizada a 
partir de uma pesquisa bibliográfica. Também se utilizou de estudo de casos, focando duas 
grandes empresas de cosméticos com projetos já implantados. Com base na análise das 
informações coletadas foram encontrados meios que possibilitam a melhor utilização e 
descarte dos recursos naturais, além de uma conscientização visando a responsabilidade 
social. Com o estudo sobre o Grupo Boticário, podemos compreender que, visando uma 
empresa da área de cosméticos, a sustentabilidade é viável, contudo depende da visão da 
organização e do quanto ela anseia se comprometer com aquilo. É necessário que a empresa 
avalie se o fator sustentabilidade é tão importante para sua imagem e crescimento ao ponto de 
valer o investimento. Analisando as informações obtidas através da pesquisa no Instituto 
Natura, podemos inferir que se a empresa tem interesse em investir na responsabilidade social, 
um caminho é procurar formar parcerias, através delas é possível instituir grandes projetos que 
serão validos para a imagem e crescimento da organização, sem necessariamente precisar 
dispor de altos valores. Considera-se, por fim, que a implantação desses tipos de projetos leva 
resultados positivos à empresa, pois a ela está protegendo e cultivando sua própria fonte de 
recursos, além de se mostrar em união com o ecossistema, não sendo só mais uma detentora 
dos recursos naturais e seres humanos, e sim uma colaboradora para equilíbrio dos mesmos. 
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