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RESUMO 

Considerando a importância adquirida pelas questões ambientais nos últimos anos e 
o crescimento atingido pela indústria de beleza no Brasil, este trabalho tem por 
objetivo propor uma escala capaz de avaliar o comportamento de descarte dos 
consumidores de produtos cosméticos, destacando a reciclagem, a preocupação 
com danos ao meio ambiente e a relação dos consumidores com seus produtos. A 
pesquisa, de natureza qualitativa, utilizou-se da revisão da literatura e de dados 
secundários para a construção dos itens do instrumento. O resultado é uma 
proposta de escala para avaliação do comportamento dos consumidores, validada 
semanticamente, sendo necessária ainda a realização das validações por juízes e 
estatística. A contribuição do estudo pode alcançar a área organizacional, visto que 
o instrumento pode auxiliar gestores no sentido de incrementar o desenvolvimento 
de políticas de descarte para seus produtos, ajudando as empresas a se 
enquadrarem na legislação ambiental em desenvolvimento no País. 
 
Palavras-chave: Descarte. Cosméticos. Comportamento do 

consumidor.   Desenvolvimento de escalas.  
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1 INTRODUÇÃO 

As definições encontradas em dicionários da língua portuguesa trazem o descarte 

como a ação de jogar fora após o uso, de se colocar de lado aquilo que não se 

pretende mais usar. A definição semântica do termo mostra de forma simples e 

racional uma ação que também pode ser vista como complexa e irracional, 

funcionando como um processo emocional e físico em que o consumidor desliga-se 

do produto tanto fisicamente quanto dos significados a ele associados (YOUNG; 

WALLENDORF, 1989).  

No contexto vivido pela atual sociedade capitalista, em que a produção em larga 

escala e a obsolescência rápida dos produtos tornou-se uma constante, a compra de 

bens de consumo duráveis e não duráveis é cada vez mais intensa. Segundo Toffel 

(2003), a preocupação com o que será feito dos bens substituídos tem se mostrado 

mais presente, mobilizando a opinião pública internacional e a escolha dos 

consumidores, além de dar início à elaboração de leis em que os fabricantes são 

responsáveis pelo retorno de embalagens e produtos ao fim de sua vida. 

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2009 (ABRELPE, 

2009), a produção de resíduos sólidos naquele ano chegou a 57.011.136 milhões de 

toneladas. Deste total, aproximadamente 50 milhões de toneladas foram coletadas, 

mas 43% não tiveram destinação final adequada. O Brasil conta com uma rede de 

coleta de lixo que majoritariamente descarta os resíduos sólidos em aterros 

sanitários – chegando a representar 56,8% da destinação final dos resíduos, contra 

23,9% de aterros controlados e 19,3% de lixões. Apesar das discussões envolvendo 

a relevância da reciclagem, pouco do lixo gerado no país passa por esse processo. 

A ABRELPE (2009) ainda aponta que, dos 57% de lixo que recebem a destinação 

correta, 19,4% do plástico coletado é encaminhado para reciclagem, assim como 

47% do vidro e 45% do papel. No caso dos metais, o alumínio é o recordista com 

412,3 mil toneladas em 2008 (ABAL, 2008).  

Considerando estas informações acerca da coleta de resíduos sólidos, as 

estatísticas de reciclagem e levando em conta a quantidade de cosméticos 

consumida pelos brasileiros – o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de 

consumo de produtos cosméticos, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão 
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(ABIHPEC, 2010) – torna-se relevante tentar entender quanto dos consumidores 

destes produtos realmente se preocupam em descarta-los de forma correta após 

sua utilização.  

Os cosméticos pertencem ao segmento da indústria de Produtos de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC). A Resolução RDC 211, de 14 de julho 

de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define como 

produtos HPPC:  

...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 limpá-los, 
perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou 
protegê-los ou mantê-los em bom estado (CAPANEMA et al., 2007, p. 
133). 

 

Capanema et al. (2007) detalham os segmentos da indústria como: 

a) Higiene pessoal: composto por sabonetes, produtos para higiene oral, 

desodorantes, absorventes higiênicos, produtos para barbear, fraldas 

descartáveis, talcos, produtos para higiene capilar etc. 

b) Cosméticos: produtos de coloração e tratamento de cabelos, fixadores e 

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

depilatórios etc. 

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

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosméticos (ABIHPEC, 2010), existem atualmente no mercado brasileiro de 

produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 1.659 empresas, sendo 

apenas 20 de grande porte – mas que representam 73% do faturamento total do 

setor. 

Em 2010 o faturamento “Ex Factory” (saído de fábrica, sem adição de impostos 

sobre vendas) chegou a R$ 27,3 bilhões, refletindo o crescimento médio 

deflacionado composto de 10,5% nos últimos 15 anos, conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1. Faturamento “Ex Factory” da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos entre 1996 e 2010. 
Fonte: ABIHPEC (2010).  

 

Analisando o crescimento do setor nos últimos 15 anos é possível perceber que este 

apresentou crescimento bem mais vigoroso que o restante de toda indústria 

nacional, com 10,4% ao ano de crescimento médio contra 3,1% ao ano do PIB Total 

e 2,7% ao ano da Indústria Geral. A Tabela 1 ilustra esse crescimento ao longo dos 

anos. 

 

Variação Anual – em porcentagem 

Ano PIB Indústria Geral Setor Deflacionado 

1996 2,7 3,3 17,2 

1997 3,3 4,7 13,9 

1998 0,2 -1,5 10,2 

1999 0,8 -2,2 2,8 

2000 4,3 6,6 8,8 

2001 1,3 1,6 10,0 
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2002 2,7 2,7 10,4 

2003 1,1 0,1 5,0 

2004 5,7 8,3 15,0 

2005 3,2 3,1 13,5 

2006 4,0 2,8 15,0 

2007 6,1 6,0 9,4 

2008 5,2 3,1 5,4 

2009 -0,6 -7,4 9,8 

2010 7,5 10,5 10,7 

Acumulado últimos 15 anos 59,0 48,8 341,3 

Médio Composto últimos 15 

anos 

3,1 2,7 10,4 

Tabela 1. Crescimento do setor de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos em relação 
ao crescimento da economia. 
Fonte: adaptado de ABIHPEC (2010). 
 

Com uma indústria tão forte no país e que gera tantos resíduos sólidos, o estudo do 

descarte desses produtos de consumo cotidiano pode ajudar a entender como as 

pessoas se relacionam com os bens que compram, mas que de certa forma perdem 

sua utilidade rápido. Assim, a elaboração de um instrumento que meça o 

comportamento de descarte de embalagens de produtos de um dos setores que 

mais cresce na economia brasileira mostra-se pertinente.  

Neste capítulo será realizada uma contextualização sobre o assunto, apresentando 

os principais conceitos que serão abordados neste estudo. Em seguida, será 

apresentada a formulação do problema da pesquisa, os objetivos gerais e 

específicos que se planeja alcançar com a pesquisa, e, por fim, a justificativa para a 

realização do estudo.  
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1.1 Contextualização e formulação do problema 

Por ser um tema abrangente e contemplar diversas áreas do conhecimento, o meio 

ambiente mostra-se como um desafio para os pesquisadores que se dedicam a 

compreender suas peculiaridades. Nas últimas décadas, áreas como a Psicologia 

Ambiental tem investido em estudos sobre as relações entre o ser humano e o meio 

ambiente (PATO; TAMAYO, 2006). Ainda assim, poucos focam na questão 

comportamental dessas relações. 

Tido como uma questão importante, o descarte de bens começou a ganhar força nos 

estudos do comportamento do consumidor a partir da década de 1970, com o 

trabalho de autores como Jacoby, Berning e Dietvorst (1977, p. 22), reforçando que 

esta área de conhecimento deveria estudar “aquisição, consumo e descarte de bens, 

serviços, tempo e ideias pelas unidades tomadoras de decisão”, já que até aquela 

época, muito havia se estudado sobre aquisição e consumo e pouca importância 

havia sido dada ao descarte. Os autores ainda definem o descarte como o que é 

feito com os produtos depois que  perdem sua utilidade originalmente proposta. 

 Para eles, o descarte não significa somente ou necessariamente o ato de jogar os 

produtos no lixo, contemplando a possibilidade de doação a terceiros, aluguel, 

empréstimo, venda ou ainda a decisão de manter o produto, mesmo que ele já tenha 

perdido a funcionalidade. 

Mesmo considerado tema de relevância ao longo dos últimos anos, o descarte de 

produtos conta com uma literatura limitada e esparsa em trabalhos que nem sempre 

possibilitam o desenvolvimento do conhecimento e sua aplicação por gestores 

(SUAREZ; MACEDO-SOARES; CHAUVEL; CASOTTI, 2010). Da mesma forma, 

poucos são dedicados à investigação da complexidade do fenômeno 

comportamental associado ao meio ambiente (CORRALIZA; MARTÍN, 2000 apud 

PATO; TAMAYO, 2006; CORRAL-VERDUGO, 2001 apud PATO; TAMAYO, 2006). E 

mais escassos ainda são os estudos do comportamento dos consumidores de 

produtos cosméticos no que tange ao seu descarte após o uso. 

A fim de tentar entender os problemas de descarte e impacto no meio ambiente, o 

problema de pesquisa a ser considerado neste trabalho é: como poderia ser medido 
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o comportamento de descarte de embalagens de cosméticos por seus 

consumidores? 

1.2 Objetivo Geral  

Propor uma escala para avaliar o comportamento de descarte de produtos 

cosméticos por parte de seus consumidores. 

1.3 Objetivos Específicos  

•  Levantar resultados de estudos empíricos sobre o comportamento de descarte de 

produtos cosméticos por parte de seus consumidores; 

•  Examinar a estrutura teórica desses estudos; 

•  Desenvolver itens para composição da escala sobre o comportamento de descarte 

de produtos cosméticos por parte de seus consumidores, com base em literatura 

científica. 

1.4 Justificativa   

A pesquisa se justifica por abordar um tema de crescente importância – o descarte 

ambientalmente correto de produtos – aliado ao ponto de vista dos consumidores de 

um dos segmentos que mais crescem no país: a indústria da beleza. Há ainda a 

possibilidade de contribuir para interessados no assunto (empresas, consumidores, 

ONGs e outros) entenderem o que atualmente é feito e o que poderia ser feito, 

considerando os benefícios ambientais possíveis de serem alcançados com ações 

conscientes de descarte.  

A elaboração de uma escala de avaliação do comportamento de descarte de 

produtos cosméticos por parte de seus consumidores, dentro de uma literatura tão 
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difusa como se mostra a das relações entre seres humanos e o meio ambiente, 

busca focar um mercado crescente no Brasil e fornecer um instrumento que auxilie 

no entendimento das ações de descarte de produtos cosméticos. 

A relevância deste trabalho está na proposta de elaborar um instrumento que seja 

capaz de avaliar o comportamento de descarte dos consumidores de produtos 

cosméticos, no que tange às suas preocupações com o meio ambiente e o descarte 

correto desses produtos para minimizar os danos à natureza, a fim de contribuir com 

a literatura de descarte e sendo útil para as organizações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta parte do trabalho será destinada à revisão de literatura nacional e internacional 

acerca do tema e dos conceitos utilizados como arcabouço teórico para a 

elaboração do instrumento. Serão abordados neste capítulo: descarte de produtos, 

comportamento do consumidor, elaboração de escala de mensuração. Para o 

conceito de descarte é apresentado um levantamento bibliográfico que considera 

além da teoria predominante a respeito do tema, a evolução de pesquisas sobre o 

comportamento do consumidor ao longo do tempo feito por Suarez et al. (2010). 

2.1 Descarte de produtos 

Introduzido na literatura de marketing e mais especificamente na de comportamento 

do consumidor a partir da década de 1970 por autores como Zikmund e Staton 

(1971) e Jacoby, Berning e Dietvorst (1977), o tema descarte de produtos ainda 

conta uma participação escassa na literatura de marketing em geral, mesmo a 

preocupação com o meio ambiente tendo crescido exponencialmente ao longo dos 

últimos anos. Para tentar entender o comportamento de descarte adotado pelos 

consumidores de produtos cosméticos é necessário entender os conceitos 

apresentados por estudiosos do tema. 

Jacoby, Berning e Dietvorst (1977) definem descarte como a ação realizada pelos 

indivíduos após o produto perder sua utilidade. Para os autores, isso não significa só 

jogar no lixo, mas também pode ser doar, emprestar, alugar o bem. Dependendo da 

relação do indivíduo com o produto, os autores ainda admitem o fato de o indivíduo 

querer manter o produto guardado e sob seu domínio, mesmo que este não lhe 

apresente mais utilidade funcional. 

Autoras como Young e Wallendorf (1989) veem o descarte de forma mais complexa. 

Para elas, ele representa um processo físico e mental, em que o indivíduo se separa 

física e emocionalmente do bem. É como se ele se desligasse de todos os 

significados ligados ao objeto. Outra autora que também tratou do tema foi Roster 
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(2001), definindo o descarte como ato voluntário de abdicação de controle e 

responsabilidade sobre o produto, bem como dos benefícios relacionados a ele. 

Os estudos que abordam a temática ambiental a partir do comportamento dos 

indivíduos também têm ganhado cada vez mais relevância dentro da academia. 

Entender as questões relacionadas ao consumo verde e as consequências que ele 

traz para o sistema em que os indivíduos vivem tem sido geralmente o foco desses 

trabalhos. De acordo com Schiffman e Kanuk (2000) os consumidores com 

consciência ambiental passaram a ser chamados de consumidores verdes, os 

produtos planejados para proteger o meio ambiente, de produtos verdes e o 

marketing com apelos ambientais, de marketing verde.  

Pato e Tamayo (2006, p. 290) consideraram o comportamento ecológico 

abrangendo “tanto as intenções claras e conscientes das ações em favor do meio 

ambiente quanto o impacto destas sobre o meio”. Os autores colocam ainda que o 

termo tem conotação positiva, significando agir em prol do meio ambiente. 

Sejam chamados de consumidores verdes ou de consumidores ambientalmente 

conscientes, o fato é que eles estão crescendo e cada vez mais se preocupando 

com o impacto de suas ações sobre o meio ambiente. E para atender a esses 

consumidores cada vez mais exigentes, as empresas precisam entender o que eles 

pensam e como se comportam. 

A relação entre os conceitos de descarte apresentados pela literatura e o 

comportamento do consumidor pode ser encontrada em alguns trabalhos 

desenvolvidos por autores principalmente internacionais. O levantamento 

bibliográfico realizado por Suarez et al. (2010) sobre descarte mostra que os 

trabalhos sobre o tema são escassos e estão divididos em duas frentes: os trabalhos 

que focam na questão da reciclagem e os que se voltam para os aspectos 

simbólicos do conceito. 

De forma geral, os estudos que focam a reciclagem estão interessados em levantar 

e entender as motivações, os fatores influenciadores e as barreiras de reciclagem 

que envolvem o processo de descarte. Ostergaard e Jantzen (2003) consideram que 

esses trabalhos abordam o descarte na perspectiva do consumidor: focam no 

consumidor e em seu papel enquanto agente reciclador, que toma decisões com 

base em informações e alternativas ao seu alcance e de forma racional. Não foram 
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encontrados trabalhos que abordam especificamente o tema descarte na 

perspectiva do governo ou das empresas. O que se observou foram trabalhos 

técnicos, no que consente a questão de reciclagem de materiais (FORLIN; FARIA, 

2002; WRIGHT; GIOVINAZZO, 2004).  

No Quadro 1, elaborado por Suarez et al. (2010), é possível visualizar de forma geral 

os principais trabalhos desenvolvidos e suas principais contribuições acerca do 

tema.
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Quadro 1. Estudos de descarte / abordagem da reciclagem 
Fonte: Suarez et al (2010, p. 31) 

 

Já os estudos voltados à dimensão simbólica do descarte, segundo Belk (1988) 

focam no entendimento dos bens como fatores essenciais para a formação e 

externalização da identidade dos indivíduos. Suarez et al. (2010) constataram que, 

mesmo o tema principal sendo o descarte, os estudos também abordam conceitos 

como papéis sociais, autoconceito, ciclo de vida e mudanças de identidade. Desta 

forma, eles consideram o descarte mais do que um simples ato de jogar no lixo os 

produtos, ele passa a ser visto como um processo em que os indivíduos se 

distanciam física e emocionalmente de bens por vezes importantes para a 

construção de suas identidades.   

O Quadro 2, elaborado por Suarez et al. (2010), permite visualizar de forma geral os 

principais trabalhos desenvolvidos e suas principais contribuições acerca do tema. 
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Quadro 2. Estudos de descarte / abordagem simbólica 
Fonte: Suarez et al (2010) 

2.2 Comportamento do consumidor 

Os estudos sobre o comportamento do consumidor tiveram início ao final da década 

de 1950, mas somente ao final dos anos 1960 o assunto começou a ganhar mais 

destaque no campo das pesquisas. Para Blackwell, Miniard e Engel (2006), estudar 

o comportamento do consumidor é uma atividade complexa, pois abrange diversas 

áreas do conhecimento: psicologia, economia, marketing, sociologia, entre outras.  

Fator impulsionador do estudo do comportamento do consumidor, o marketing 

consiste no entendimento de questões individuais e sociais envolvidas nos atos de 

compra e consumo, bem como os motivos que levam o ser humano a adquirir 

determinado produto, e o processo de decisão até a hora da compra. Era preciso 

conhecer mais os consumidores, as causas de suas decisões de consumo, o 

processo de escolha entre marcas, a reação deles a novas marcas (STATT, 1997). 

O estudo do comportamento do consumidor é extremamente relevante para as 

empresas conseguirem reter os clientes, afinal, esse conhecimento permite entender 

melhor as necessidades e os desejos deles (CHIU et al.,2005). De acordo com 

Solomon (2008), este estudo aborda os processos envolvidos quando indivíduos ou 

grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou 

experiências para satisfazer necessidades e desejos. Sheth, Mittal e Newman (2001) 

vão um pouco além dos processos e colocam que o campo de estudo do 

comportamento do consumidor estuda tanto as ações quanto as atividades mentais 
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realizadas pelos clientes. Ambos são resultados do processo de decisão de compra 

adotado pelo consumidor. 

Blackwell, Miniard e Engel (2006, p. 6) ainda trazem o comportamento do 

consumidor como “atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, 

consomem e dispõem de produtos ou serviços”. Para os autores, o comportamento 

do consumidor é composto por três atividades: obtenção, consumo e eliminação. A 

obtenção contempla todas as atividades que levam à compra de um produto – 

incluindo a avaliação das opções e a execução da compra em si. O consumo 

corresponde ao contexto que envolve o consumidor no momento em que ele de fato 

usa o produto comprado. Já a eliminação refere-se a como os consumidores 

descartam produtos e embalagens. Pesquisadores que focam os estudos do 

comportamento do consumidor nessa última etapa normalmente o fazem do ponto 

de vista ecológico. 

2.2.1 Processo de decisão de compra 

De acordo com diversos estudiosos do marketing (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001; KOTLER; KELLER, 2006; SOLOMON, 2008) o processo de decisão de 

compra envolve cinco etapas: reconhecimento do problema ou identificação de 

necessidade a ser satisfeita, busca de informações, avaliação de alternativas, 

decisão de compra e comportamento pós-compra. 

O primeiro passo na busca de produtos ou serviços é o reconhecimento do problema 

ou necessidade. O consumidor só sairá à procura de algum produto ou serviço a 

partir do momento que se der conta do problema ou da necessidade, podendo ser 

influenciado por estímulos internos (experiências passadas, motivação, desconforto 

físico ou psicológico) ou estímulos externos (informações emitidas pelo mercado, 

influências do ambiente). 

Após identificar seu problema/necessidade, o consumidor sai à procura de 

informações sobre as melhores alternativas que satisfaçam suas necessidades. De 

acordo com Solomon (2008), assim como os estímulos, a busca de informações 

também pode ser interna ou externa. A busca interna refere-se às informações de 
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consumo guardadas na mente do consumidor, envolve experiências anteriores do 

comprador com o produto ou serviço ou quaisquer outras informações a respeito que 

o consumidor já tenha entrado em contato anteriormente. Já a externa envolve a 

investigação junto a outras pessoas (geralmente conhecidos), propagandas, 

pesquisa na internet, entre outros. Esta busca externa faz-se necessária quando a 

busca interna não foi suficiente para a tomada de decisão. 

Com as informações sobre os possíveis solucionadores de necessidades em mãos, 

o consumidor começa a avaliar qual a melhor alternativa no momento. Ele avalia o 

custo, o benefício, entre outros. Kotler e Keller (2006) colocam que o julgamento das 

alternativas pode ocorrer de formas variadas, dependendo da complexidade da 

compra ou do significado que o produto tem para o consumidor. 

Após avaliar todas as alternativas com base nas informações levantadas, é hora do 

consumidor decidir por uma. Ele tende a escolher a que se mostra mais adequada 

para satisfazer sua necessidade e então realiza a compra. A atitude final do 

processo de compra é o comportamento pós-compra. Como último passo, este 

comportamento depende do consumidor ter feito uso do produto ou serviço e 

representa a diferença entre as expectativas geradas na época da avaliação e 

escolha e o desempenho percebido após o uso. Se o desempenho não alcança suas 

expectativas, o consumidor fica desapontado; se atinge as expectativas,  fica 

satisfeito e se supera as expectativas,  fica encantando. 

Essa satisfação é essencial para que o cliente volte a comprar a marca e seja um 

cliente promotor da empresa (KOTLER; KELLER, 2006). 

O modelo proposto por Blackwell, Miniard e Engel (2006) é capaz de explicar de 

forma simplificada todo esse processo de decisão do consumidor: 
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Figura 2. O processo de decisão do consumidor. 
Fonte: adaptado de BLACKWELL et al. (2006). 

 

Mas o que o consumidor faz com o produto após o uso? Assim como a ação de 

compra envolve um processo, com percepção da necessidade, levantamento e 

avaliação das alternativas e a concretização do fato, o processo de descarte 

também pode ser entendido da mesma forma.  

Para as pesquisas do comportamento do consumidor em que o foco é o descarte, 

Blackwell, Miniard e Engel (2006) sugerem pontos a serem questionados para se 

diagnosticar o processo adotado pelo consumidor para o descarte do produto. Para 

eles, algumas perguntas podem ser feitas para auxiliar neste entendimento. Por 

exemplo, questionar o consumidor sobre quando ele decide por descartar o produto 

(quando ele acaba, quando o consumidor se cansa dele, quando chega ao mercado 

um produto melhor); sobre como ele faz o descarte (se joga fora em casa ou algum 

outro lixo, se o recicla ou revende, se doa a ONGs ou amigos); sobre o que ele faz 

com a embalagem daquele produto; e qual a relevância da preocupação ambiental 

em todo esse processo. 
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2.2.2 Comportamento do consumidor: o consumo verde 

Voltados para entender, em sua maioria, o comportamento de compra dos 

consumidores com relação a minimização de impactos sobre o meio ambiente, as 

pesquisas sobre o consumo ecologicamente consciente também tem ganhado força 

ao longo dos últimos anos. Diferentemente das pesquisas voltadas para o 

entendimento do processo de descarte, essas pesquisas buscam compreender 

melhor o comportamento do consumidor que vai do momento da compra, os fatores 

que o influenciam a optar por empresas que mostram-se ecologicamente 

preocupadas, até depois do ato de consumo. 

Desta forma, como defendido por Blackwell, Miniard e Engel (2006), qualquer estudo 

que se proponha a entender o comportamento do consumidor deve abordar as 

ações pré compra, o ato de consumo em si e o pós consumo. Para Dias (2007), 

esse comportamento abrange as fases de pré-uso, uso e pós-uso e corresponde à 

compra de produtos verdes, reciclados, recicláveis, sem agrotóxicos (pré-uso); 

redução dos níveis de consumo, otimização do consumo de energia (uso); 

preocupação com a reutilização ou reciclagem do produto, bem como com o 

descarte seguro de resíduos (pós-uso). 

A partir dos pressupostos defendidos pelos estudiosos do comportamento do 

consumidor (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2006; SOLOMON, 2008) que 

consideram indispensável o entendimento de todo o processo da relação do 

consumidor com o produto, faz-se o paralelo a respeito do entendimento dos 

consumidores que se preocupam com as questões ambientais. Atualmente, a crença 

popular é de que para ser considerado um consumidor verde não é necessário que 

haja a preocupação com o meio ambiente em cada uma das etapas que envolvem o 

comportamento de compra do consumidor. Às vezes, algumas variáveis estão fora 

de seu controle – por exemplo, a qualidade ambiental dos produtos ofertados. Se o 

mercado não conta com opções não prejudiciais ao meio ambiente, não há muito 

que o consumidor possa fazer a esse respeito no momento da compra, entretanto, 

ele pode minimizar os impactos da sua compra dando uma destinação correta à 

embalagem do produto após seu uso. Mas como afirmam Mainiere et al. (1997), o 

comportamento do consumidor depende tanto de fatores situacionais quanto de 
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características pessoais. Em suas pesquisas, identificaram que pessoas que se 

preocupam em separar o lixo para reciclagem também se mostram mais 

preocupados com o impacto ambiental causado pelas embalagens dos produtos que 

consomem. 

Outra consideração importante a respeito do comportamento de compra dos 

chamados consumidores verdes foi feita por Bei (1995). Segundo o autor, para que 

os consumidores tenham o hábito de comprar produtos com impactos ambientais 

minimizados eles precisam ter a sensação de que estão de fato contribuindo com a 

natureza. Os consumidores precisam acreditar que a empresa fabricante do produto 

se preocupa com o meio ambiente e que adquirindo os produtos dela, eles também 

se mostram preocupados e contribuindo para a preservação do meio ambiente. 

Alguns autores definem os consumidores verdes como aqueles que se mostram, de 

alguma forma, preocupados com o meio ambiente e optam, com base em critérios 

ambientais, por produtos verdes sempre que possível (D`SOUZA; TAGHIAN; LAMB, 

2006; HARTMANN; IBÁÑEZ, 2006). Do ponto de vista dos produtos há divergência 

entre os autores com relação ao que é um produto verdadeiramente verde, uma vez 

que todos e quaisquer produtos causam impactos negativos ao ambiente (OTTMAN, 

1994). Fuller (1999) coloca que um produto só pode ser considerado puramente 

verde se todos os processos envolvidos em sua cadeia produtiva, da produção à 

distribuição, também forem ambientalmente favoráveis. Para ele, toda a cadeia de 

valor do produto deve exercer o menor impacto negativo possível ao meio ambiente 

para que ele possa ser considerado um produto verde.  

Dada a amplitude do tema, diversas são as denominações encontradas na literatura 

que podem ser usadas para substituir o termo produtos verdes: ecologicamente 

corretos, ambientalmente amigos, ambientalmente corretos, ambientalmente 

orientados, entre outros (CUPERSCHMID; TAVARES, 2001). Apesar das diversas 

nomenclaturas encontradas na literatura, a caracterização da composição dos 

produtos é a mesma. Eles precisam apresentar um menor volume de matérias-

primas utilizadas, um menor consumo de energia, uma menor quantidade de 

embalagem, uma composição química menos tóxica, uma vida útil maior. Além 

disso, outra característica importante dos produtos ecologicamente corretos é o fato 

de precisarem ser facilmente reutilizados, reciclados ou se degradarem rapidamente 
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em contato com o meio ambiente após sua vida útil (OTTMAN, 1994; FULLER, 

1999; D`SOUZA; TAGHIAN; KHOSLA, 2007). 

Diferentemente do que diz a crença popular, Bratt (1999) defende que a separação 

dos lixos para reciclagem não pode ser isoladamente considerada um indicador de 

que o consumidor de fato apresenta um comportamento de preservação do meio 

ambiente. Para ele, a reciclagem pode ser, no comportamento pós compra, um 

indício de ação compensatória, uma vez que o consumidor pode se sentir obrigado a 

adotar esse comportamento a fim de compensar comportamentos desfavoráveis ao 

meio ambiente em outros momentos.  

Assim, para entender os fatores motivadores de um comportamento ambientalmente 

consciente é preciso entender o que é feito pelas empresas atualmente e também 

como os consumidores entendem o seu papel nessa questão. Ribeiro e Veiga (2011, 

p. 46) defendem a expansão de pesquisas “sobre o comportamento ecologicamente 

consciente visando à elaboração de estratégias de intervenção que influenciem os 

consumidores indiferentes ou pouco sensíveis às questões ambientais, para que 

eles também passem a agir de maneira a reduzir os impactos negativos de suas 

ações cotidianas”. Uma vez que, como colocado por Azevêdo et al (2010, p. 3) “ao 

longo de mais de quarenta anos de estudos acadêmicos uma questão que 

permanece sem resposta é quem seriam os consumidores mais propensos a 

adotarem um comportamento de consumo ambientalmente mais favorável, ou seja, 

quem seriam os consumidores verdes”. 

2.2.3 O comportamento de descarte dos consumidores 

Grande parte dos trabalhos que estudam o comportamento dos consumidores no 

âmbito do descarte mostra-se preocupada  em entender os fatores que influenciam o 

descarte. Para Hanson (1980), o processo de descarte pode ser influenciado por 

fatores ligados ao consumidor, ao próprio produto,  ao contexto que os envolve. Com 

relação aos fatores que se referem ao produto, o consumo total do bem, a aquisição 

de um substituto, a obsolescência ou a perda de valor mostram-se relevantes 

(JACOBY; BERNING; DIETVORST, 1977; ROSTER, 2001). Fatores ligados ao 
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indivíduo, como aprendizado, personalidade, memória, emoção também podem ser 

identificados em diversos trabalhos (SUAREZ et al., 2010). 

2.3 Escala de mensuração  

Para a elaboração de um instrumento de mensuração do comportamento de 

descarte de embalagens de produtos cosméticos por parte de seus consumidores, 

faz-se necessário o entendimento por trás da teoria da elaboração de escalas de 

medida. 

Pasquali (1999, p. 37) propõe que o modelo de elaboração de um instrumento 

psicológico é embasado por três pilares: o teórico, o empírico e o estatístico. O pilar 

teórico “enfoca a questão da teoria que deve fundamentar qualquer empreendimento 

científico, no caso a explicitação da teoria sobre o construto ou objeto psicológico 

para o qual se quer desenvolver um instrumento de medida, bem como a 

operacionalização do construto em itens”. Já o pilar empírico “define as etapas e 

técnicas da aplicação do instrumento piloto e da coleta válida da informação para 

proceder à avaliação da qualidade psicométrica do instrumento”. O estatístico fica 

responsável por estabelecer “os procedimentos de análises estatísticas a serem 

efetuadas sobre os dados para levar a um instrumento válido, preciso e, se for o 

caso, normatizado”. Desta forma, como o presente trabalho se propõe a elaborar 

uma escala de mensuração do comportamento de descarte dos consumidores de 

produtos cosméticos, esta será a teoria utilizada para a elaboração do instrumento. 

Entretanto, como o trabalho limita-se somente a proposição do instrumento, será 

abordado somente o pilar teórico. 

A etapa de elaboração do instrumento que envolve os procedimentos teóricos é 

embasada na literatura existente sobre o tema. Como apresentado anteriormente, o 

presente trabalho abordará o comportamento do consumidor da perspectiva do 

descarte das embalagens dos produtos cosméticos. Sobre a base teórica de 

qualquer trabalho, Pasquali (1999, p. 39) coloca que, sendo esta coerente e o mais 

completa possível, a “definição dos tipos e características de comportamentos que 

irão construir a representação empírica dos traços latentes” torna-se possível. 
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Pasquali (1999) propõe um organograma para a elaboração de uma medida 

psicológica, em que descreve os passos necessários para a construção de um 

instrumento de medida. Dividido em cinco grandes tópicos: procedimento, fase, 

método, passo e produto. O organograma estabelece as etapas necessárias a 

serem cumpridas para o pleno desenvolvimento do instrumento. O primeiro 

procedimento, que será o único utilizado nesse trabalho, diz respeito à parte teórica. 

As fases que contemplam esse primeiro procedimento correspondem ao 

entendimento da teoria e a construção do instrumento. Os outros procedimentos são 

empíricos e analíticos e contemplam a fase de validação do instrumento. Para todas 

as fases propostas o autor especifica os procedimentos a serem adotados para a 

conclusão da fase, bem como os resultados esperados de cada fase. 

 A partir do modelo proposto por Pasquali (1999), foi analisado individualmente cada 

um dos passos que compõem o procedimento teórico. O primeiro passo é o Sistema 

Psicológico. Segundo o autor, (p. 40) “qualquer sistema ou objeto que possa 

eventualmente ser expresso em termos observáveis é suscetível de se tornar um 

objeto para fins de mensuração. Acontece, porém, que um objeto em si não pode 

ser medido. Os objetos podem apenas ser enumerados. O que pode ser medido são 

as propriedades ou atributos de um objeto”. Desta forma a questão a ser tratada 

nesse passo é o pesquisador saber o que ele quer trabalhar, qual será o tema para 

o qual construirá um instrumento de medida. Ou seja, esse passo “consiste em se 

ter uma ideia, um tema, um assunto para pesquisar” (PASQUALI, 1999, P. 41). 

Assim sendo, o tema deste trabalho é o comportamento de descarte do consumidor 

de produtos cosméticos. 

O segundo passo trata da propriedade do sistema psicológico definido no passo 

anterior. Como dito anteriormente, como o objeto não é mensurável diretamente, e 

sim suas propriedades e atributos, esse passo “consiste em se passar de um objeto 

psicológico, normalmente amplo demais para se pesquisar, para a delimitação do ou 

dos aspectos específicos dele os quais se deseja estudar e para os quais se quer 

construir um instrumento de medida” (PASQUALI, 1999, p. 42). Ou seja, é preciso 

restringir o campo de pesquisa a uma ou algumas poucas propriedades do objeto 

anteriormente estabelecido para que o pesquisador não se perca durante a 

elaboração do instrumento e misture atributos que não estavam previstos. Para este 

trabalho, a propriedade do comportamento de descarte do consumidor de produtos 
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cosméticos a ser analisada é a preocupação com a reciclagem e o descarte correto 

das embalagens para que não haja contaminação do meio ambiente pelos resíduos 

dos cosméticos. 

O terceiro passo diz respeito à dimensionalidade do atributo – à sua estrutura 

semântica. Esse passo é responsável por esclarecer ao pesquisador os fatores que 

compõem o construto a ser pesquisado. Já o quarto passo corresponde à 

conceituação detalhada dos construtos, baseada na literatura existente. Segundo 

Pasquali (1999) a conceituação pode ser constitutiva ou operacional. A constitutiva é 

resultado da definição do construto através de outros construtos, fazendo-se uso de 

outros construtos. Exemplos de definições desse tipo podem ser encontrados em 

dicionários. Já a operacional preocupa-se com duas questões centrais: ter uma 

definição realmente operacional – em que o sujeito seja capaz de executar o que se 

propõe – e ser o mais abrangente possível – ela deve especificar as categorias de 

comportamentos/ações que poderiam representar o construto. 

O quinto passo é a operacionalização do construto, ou seja, a construção dos itens 

capazes de expressar as tarefas a serem realizadas pelos sujeitos para a avaliação 

da magnitude da presença do construto. Para a construção dos itens Pasquali 

(1999) sugere três fontes a serem consultadas: a literatura existente com testes que 

medem o mesmo construto, entrevistas junto ao público alvo da pesquisa e as 

categorias comportamentais levantadas na definição operacional. Dadas as fontes, é 

preciso levar em consideração algumas regras para a elaboração adequada dos 

itens. O Quadro 3 relaciona os critérios apresentados por Pasquali (1999). 

 

Critérios para a 

construção dos itens 

Explicação 

Comportamental Deve expressar um comportamento; deve informar ao sujeito 

uma ação clara e precisa. 

Objetividade ou 

Desejabilidade ou 

Preferência 

Deve permitir ao respondente mostrar se conhece a resposta 

ou se é capaz de executar determinada tarefa (escalas de 

aptidão); Deve abordar comportamentos desejáveis e permitir 

ao respondente concordar, discordar ou opinar sobre o 

comportamento que se adequa a ele. 

Simplicidade Deve expressar uma única ideia.  
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Clareza Deve ser inteligível para todos, usando frases curtas, com 

expressões simples. Deve-se também evitar frases com 

negativas. 

Relevância 

(pertinência) 

Deve ser consistente com o atributo definido e com as demais 

frases que abordam o mesmo atributo. 

Precisão Deve ser distinto dos demais itens que abordam o mesmo 

contínuo, mas também deve possuir uma posição bem 

definida no contexto deste. 

Variedade Deve ter linguagem variada (não utilizar a mesma para todos 

os itens); Deve apresentar metade dos itens formulados em 

termos favoráveis e o restante em termos desfavoráveis. 

Modalidade Não se devem utilizar expressões extremanadas/exageradas 

na elaboração dos itens.  

Tipicidade Deve-se fazer uso de expressões típicas do atributo, que 

condizem com o que o atributo representa. 

Credibilidade Deve ser formulado de forma a não parecer despropositado 

ou ridículo. 

Amplitude Refere-se ao conjunto de itens referentes a dado construto e 

defende que deve abranger toda a extensão de magnitude do 

construto. 

Equilíbrio Deve haver proporcionalidade quanto à dificuldade ou 

moderabilidade dos itens – deve existir maior quantidade de 

itens com dificuldade mediana do que fáceis ou difíceis. 

Quadro 3. Critérios para a elaboração adequada de itens. 
Fonte: elaborado pela autora 
 

Para que a construção dos itens mostre-se satisfatória e para que haja a maior 

abrangência possível da extensão semântica do construto, é necessário um número 

razoável de itens. Mas o que é um número razoável? Pasquali (1999) coloca que 

uma quantidade de 20 itens mostra-se satisfatória para abranger toda a amplitude 

semântica de um construto. Entretanto, o autor relata que é preciso começar com 

pelo menos três vezes mais itens para conseguir, após as avaliações, se chegar a 

essa quantidade. 
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O último passo do procedimento teórico de elaboração de uma escala é a análise 

teórica dos itens. Os itens devem passar por uma análise semântica – verifica a 

compreensão dos itens por parte de uma amostra de sujeitos da população meta – e 

por uma verificação quanto à pertinência dos itens sobre o construto. Ambas  

avaliações devem ser feitas por juízes, para que não restem dúvidas sobre a 

validade semântica e de estrutura dos itens. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Este capítulo aborda o tipo de pesquisa desenvolvida no presente trabalho. Serão 

descritas as metodologias de pesquisa, bem como os meios utilizados para o 

alcance dos objetivos supracitados. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

O desenvolvimento dessa pesquisa passou por duas fases principais: levantamento 

bibliográfico e elaboração do questionário. Como o presente trabalho se destina a 

propor uma escala de avaliação do comportamento de descarte dos consumidores 

de produtos cosméticos, foi feita, como passo inicial, a validação semântica dos 

itens com uma amostra dos sujeitos da população alvo, abrindo espaço para futura 

validação com juízes (conteúdo) e estatística (aplicação para determinada amostra e 

a coleta e análise dos dados). 

O trabalho teve início a partir da pesquisa bibliográfica que abrangeu temas como 

comportamento do consumidor, descarte de produtos, consumo verde e elaboração 

de escalas de mensuração. E seu fim culmina na proposição de uma escala de 

avaliação do comportamento do consumidor de produtos cosméticos. Como suporte 

à elaboração do instrumento foram utilizados os resultados do trabalho de Suarez et 

al. (2010) que abordou de forma qualitativa as questões associadas ao descarte de 

produtos cosméticos, além de outros estudos que focam o comportamento de 

descarte de produtos em geral, bem como os que se propõem a entender o 

comportamento dos denominados consumidores verdes. 

Desta forma, quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como 

exploratória, uma vez que objetiva explorar um problema para prover critérios e 

compreensão. Usada para formular um problema ou defini-lo com precisão, obter 

critérios para o desenvolvimento de uma abordagem do problema ou para 

estabelecer prioridades para pesquisas posteriores, a pesquisa exploratória 
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geralmente mostra-se a base para outra pesquisa exploratória ou para uma 

conclusiva (MALHOTRA, 2001). 

Quanto à abordagem, a pesquisa é classificada como qualitativa. Uma vez que o 

presente estudo busca proporcionar uma melhor visão e compreensão do problema, 

por meio de uma metodologia de pesquisa não estruturada, exploratória, baseada 

em dados secundários (MALHOTRA, 2001). 

3.2 Caracterização do setor de estudo 

Como mencionado na seção 1.2, o presente estudo foca seus esforços em propor 

um instrumento de avaliação do comportamento de descarte dos consumidores de 

produtos cosméticos. Dada a abrangência do que, por definição, pode ser 

considerado produto do setor de cosméticos, a pesquisa não faz distinção entre os 

itens de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria, já que o foco do trabalho são as 

embalagens descartadas.  

No Brasil, o setor a ser considerado na pesquisa é caracterizado pela presença de 

grandes empresas internacionais, com atuação global, diversificadas ou 

especializadas nos segmentos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e pelas 

pequenas e médias empresas nacionais, em grande número, focadas na produção 

de cosméticos. A simplicidade da base técnica (manipulação de fórmulas 

relativamente simples) pode ser um fator que justifica a vasta quantidade de 

pequenas e médias empresas nacionais. É até comum encontrar empresas de 

cosméticos que se desenvolveram a partir de antigas farmácias de manipulação. 

(CAPANEMA et al., 2007, p. 135). Para Capanema et al.(2007), o termo indústria de 

cosméticos pode ser adotado com seu significado amplificado para englobar as 

indústrias de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. 

Outro aspecto que caracteriza essa indústria são as baixas barreiras a entrada, ou 

seja, pequena necessidade e aporte de capital inicial e pouca complexidade para a 

fabricação desses bens. As empresas que se destacam nesse setor obtêm 

vantagens comparativas por meio de grandes economias de escala e escopo, tanto 

na utilização de insumos e embalagens, quanto nas atividades de comercialização, 
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através do aproveitamento comum dos canais de distribuição, campanhas de 

marketing e estratégias de fixação de marcas. Esse aspecto, em grande medida, 

explica a existência de grandes empresas multinacionais que dominam o mercado 

mundial como Procter & Gamble, Unilever, Colgate e Johnson & Johnson. 

(BUSTAMANTE; BORGES, 2010, p. 39) 

O setor de HPPC mantém relações estreitas com outros setores de produção. Além 

de ser classificado como um dos segmentos da indústria química em razão da 

utilização e sintetização de ingredientes, mantém ligação com a indústria 

farmacêutica para desenvolvimento e pesquisa de princípios ativos, além de 

fitoterápicos ou medicamentos originados de material botânico e de seus extratos. 

Também é um forte demandador de produtos da indústria de embalagens. Segundo 

a ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química) (2009) os produtos 

químicos podem ser agrupados em dois grandes grupos: a) Produtos químicos de 

uso industrial: produtos inorgânicos, produtos orgânicos, resinas e elastômeros e 

produtos e preparados químicos diversos e; b) Produtos químicos de uso final: 

produtos farmacêuticos, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, adubos e 

fertilizantes, defensivos agrícolas, sabões, detergentes e produtos de limpeza, tintas, 

esmaltes e vernizes, entre outros. 

O relatório de desempenho da indústria química brasileira de 2010 apresenta 

resultados com relação ao mercado de produtos químicos de uso final, mais 

especificamente os produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 

(ABIQUIM, 2010): 

 
Figura 3. Estimativa de faturamento líquido em 2010. 
Fonte: ABIQUIM (2010). 
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De acordo com o gráfico presente no relatório da ABIQUIM (2010), a indústria de 

produtos químicos de uso final correspondeu em 2010 a 66,4%. Sendo que desse 

total, atrás apenas dos produtos farmacêuticos, os itens de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos representam ganhos para a indústria na casa dos US$ 13,8 

bilhões. 

3.3 Fontes 

Considerando o caráter qualitativo da pesquisa e seu embasamento em dados 

secundários oriundos do trabalho desenvolvido por Casotti et al. (2008), os 

participantes do presente estudo são os mesmos  do trabalho de Casotti et al.(2008): 

26 consumidoras, entre 17 e 55 anos, do Rio de Janeiro. A exceção cabe aos 

participantes da validação semântica dos itens: indivíduos de classe baixa, média e 

classe alta, com escolaridade variando do ensino fundamental ao ensino superior, 

de 14 a 60 anos.  

3.4  Procedimento de pesquisa 

Para a pesquisa, Casotti et al. (2008) utilizaram um roteiro de perguntas 

semiestruturado, que trazia tópicos a serem contemplados na entrevista, mas que 

também permitia a inclusão de temas não previstos inicialmente. O roteiro contava 

ainda com  uma parte que permitia às entrevistadas falarem  sobre a sua história de 

vida relacionada ao uso de produtos de beleza. Uma questão interessante 

destacada pelas autoras foi o fato de que durante os encontros com as 

entrevistadas, elas percorriam os cômodos de suas casas, contextualizando as 

respostas, e mostrando onde se localizavam os armários onde ficavam guardados 

alguns produtos e onde ficavam os que costumavam usar.  

Os dados coletados para essa pesquisa a fim de verificar o problema apresentado 

são do tipo secundários, ou seja, são coletados para fins diferentes do problema em 

pauta (MALHOTRA, 2001). O foco do trabalho de Casotti et al. (2008) procurou 
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concentrar suas perguntas em aspectos como: quando e onde os produtos são 

comprados; onde, quando e como são usados; onde são guardados; quando são 

jogados fora.  

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Com caráter exploratório e teórico, o procedimento de coleta de dados do presente 

trabalho corresponde à revisão da literatura para, a partir de dados secundários, 

identificar os itens para a construção de uma escala de avaliação do comportamento 

de descarte do consumidor de produtos cosméticos. 

A presente pesquisa envolve os procedimentos teóricos de elaboração de escala, 

descritos por Pasquali (1999), contemplando a teoria e a construção do instrumento. 

Desta forma, a coleta e a análise dos dados foram feitas conforme sugestão do 

autor.  

Primeiro buscou-se embasamento teórico para a construção do construto, o 

detalhamento de seus aspectos específicos, a determinação de sua dimensão e a 

conceituação detalhada do construto proposto. As pesquisas por trabalhos com 

temas como “descarte de cosméticos”, “descarte de embalagens”, “comportamento 

de descarte do consumidor” foram feitas no Google Acadêmico, em sites de 

periódicos científicos nacionais e no Scielo. Após a consolidação do construto e de 

todos os fatores que lhe diziam respeito, iniciou-se a construção do instrumento. 

Após a construção dos itens foi feita a validação semântica com uma amostra dos 

sujeitos da população meta – cerca de 20 pessoas, com níveis de escolaridade 

variando entre fundamental e superior. A validação foi feita via e-mail (os itens foram 

enviados aos sujeitos com a instrução para que lessem todos atenciosamente e 

relatassem suas insatisfações/dúvidas ao lado dos itens que tiveram dificuldade de 

compreender, bem como a sugestão de modificações). As respostas dos sujeitos 

foram colocadas em uma planilha e os itens com maior incidência de dúvida foram 

analisados e modificados, buscando facilitar o entendimento. Os itens modificados 

foram novamente encaminhados aos sujeitos para que  validassem a compreensão 

do item depois de alterado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo dedica-se a apresentar e discutir os resultados qualitativos da pesquisa 

feita por Casotti et al. (2008) a partir dos quais, em conjunto com a revisão da 

literatura, foram construídos os itens da escala de avaliação do comportamento de 

descarte dos consumidores de produtos cosméticos. Bem como apresentar os itens 

identificados como pertinentes para a composição da escala e explicar o tipo de 

medida utilizada. 

Com mais de quarenta horas de gravação e mil e trezentas páginas de transcrição, 

as entrevistas permitiram a Casotti et al. (2008) separarem as falas das 

entrevistadas em três categorias, considerando os diferentes cômodos da casa, os 

produtos existentes e as etapas do consumo (da decisão de compra ao descarte). A 

fim de detalhar e diferenciar as relações das entrevistadas com os produtos, as 

autoras também dividiram os produtos em quatro categorias, sendo elas: para 

tratamento de cabelos; de rosto; de corpo; e maquiagem. 

Durante praticamente todas as entrevistas, as entrevistadoras identificaram um 

padrão nas respostas das entrevistadas quando o assunto era o descarte dos 

produtos, aparecendo como “ato banal e quase automático de se livrar de produtos 

ou de suas embalagens vazias quando terminaram e perderam assim a sua 

utilidade” (SUAREZ et al., 2010, p. 6). Entretanto, quando percorriam os cômodos 

das casas das entrevistadas, as entrevistadoras constataram “que o descarte de 

produtos de beleza segue uma dinâmica complexa nem sempre conscientemente 

percebida ou idealizada pelas consumidoras” (SUAREZ et al. 2010, p. 6). 

A partir desta contradição, as autoras constataram que descarte de cosméticos pode 

ocorrer seguindo duas lógicas distintas: a de jogar a embalagem no lixo após o 

consumo total do produto e a do destino dado aos produtos que não foram utilizados 

até o fim e suas embalagens. Assim, foi frequente a visualização de produtos 

usados pela metade guardados em gavetas e armários. 

Com base nas duas lógicas estabelecidas pelas autoras e nos depoimentos das 

entrevistadas, tornou-se possível a elaboração dos itens da escala. No Quadro 4 são 

relatados os principais achados do trabalho feito por Casotti et al. (2008) a partir dos 
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quais tiveram origem os itens que fazem parte da escala de avaliação do 

comportamento de descarte dos consumidores de produtos cosméticos. 

 

 

Achados das entrevistas 

 

Itens sugeridos (antes da validação semantica) 

1. Consumidoras que usam todos os 

produtos até acabarem e depois 

descartam as embalagens.  

Esse comportamento é exemplificado 

pela fala: “Eu jogo fora quando acaba 

totalmente. Tipo, eu uso até não 

poder. Boto água ou uso até o final 

mesmo”. 

• Jogo a embalagem do cosmético fora 

somente quando ele acaba totalmente; 

• Retiro os resíduos de produto das 

embalagens antes de descarta-las; 

• Procuro saber se as embalagens dos meus 

produtos podem ser recicladas; 

• Compro refil de produtos para aproveitar os 

recipientes que já possuo (adaptado de 

Ribeiro e Veiga, 2011) 

• Utilizo todo o conteúdo do produto antes de 

comprar outro com função similar; 

• Compro vários produtos similares ao 

mesmo tempo e vou intercalando o uso, 

para não deixar vencer nenhum. 

2. Consumidoras que não jogam no 

lixo os produtos que não são 

utilizados até o fim. Elas os mantem 

guardados/esquecidos em armários 

e gavetas. 

Esse comportamento é 

exemplificado pela fala: “No meu 

banheiro fica tudo. São todos os 

produtos que eu uso e os que não 

uso, mas não joguei fora”. 

• Mantenho guardados os cosméticos que 

não pretendo mais usar; 

• Mantenho guardados cosméticos sem 

uso, pois um dia posso precisar usar; 

• Encontro guardados cosméticos que 

nem me lembrava mais; 

• Jogo fora os cosméticos que 

experimentei e não gostei; 

• Dou para outra pessoa os cosméticos 

que experimentei e não gostei; 

• Guardo separados os produtos que não 

uso dos que eu uso. 

3. Consumidoras que se desfazem 

dos produtos assim que o prazo de 

validade é atingido. 

• Eu sempre jogo o produto fora quando a 

validade acaba; 

• Arrumo os armários onde guardo meus 
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Esse comportamento é 

exemplificado pela fala: “Esse 

batom eu quase não uso. Eu 

sempre jogo foro quando a 

validade acaba. Esse está aqui 

porque eu não tinha visto. 

Agora, vou aproveitar até para 

dar uma olhada e jogar fora o 

que já passou a validade”. 

produtos para descartar os que 

estiverem vencidos; 

• Quando um produto vence antes de 

terminar eu separo o conteúdo da 

embalagem para facilitar a reciclagem; 

• Eu descarto os produtos vencidos no 

lixo comum, sem me preocupar com os 

danos ao meio ambiente; 

• Guardo os produtos cosméticos que 

compro e acabo esquecendo de usá-lo. 

4. Consumidoras que não se 

desfazem dos produtos mesmo 

com a validade expirada. 

Esse comportamento é 

exemplificado pelas falas “Eu uso. 

Porque eu não acredito nisso”; 

“(...) quando vejo que já está com 

uma textura esquisita realmente 

eu paro de usar. Não pela data de 

validade. (...) as fábricas são 

obrigadas a dar a data de validade 

e eu tenho certeza que elas 

colocam uma validade anterior à 

validade real, pra poder comprar 

logo um outro, né?” 

• Eu só me desfaço de um produto 

quando suas propriedades físicas (odor, 

consistência, coloração) são alteradas; 

• Eu utilizo produtos mesmo estando 

vencidos; 

• Utilizo os produtos mesmo vencidos 

para não desperdiçar o produto e o 

dinheiro gasto com ele. 

 

5. Consumidoras que fazem questão 

de guardar as embalagens vazias 

de produtos. 

• Eu guardo as embalagens vazias para 

não me esquecer do produto e poder 

compra-lo novamente; 

• Eu guardo as embalagens vazias pelas 

lembranças que elas me trazem; 

• Eu guardo as embalagens vazias 

porque as acho bonitas; 

• Eu utilizo as embalagens vazias para 

enfeitar o ambiente (perfumes). 

6. Comportamento • Faço separação do lixo para coleta 
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ambientalmente consciente seletiva; 

• Utilizo sacolas/bolsas reutilizáveis para 

fazer compras (supermercado); 

• Dou preferência à produtos que agridem 

menos o meio ambiente; 

• Apago as luzes ao sair de ambientes 

desocupados; 

• Desligo televisões e computadores 

quando não estão sendo utilizados; 

• Escovo os dentes/faço a barba com a 

torneira fechada; 

Quadro 4. Achados das entrevistas e itens a eles relacionados. 
Fonte: elaborado pela autora 
 

As situações relatadas por Casotti et al. (2008), com os comportamentos e falas das 

entrevistadas, mostraram-se por diversas vezes compatíveis com o que diz a 

literatura sobre descarte. Jacoby, Berning e Dietvorsty (1977) destacaram que o 

“armazenamento” de produtos sem utilidade é uma alternativa para o consumidor, 

no que tange ao descarte de bens. Essa questão pode ser percebida nos casos das 

entrevistadas que optavam por guardar em gavetas e armários os produtos mesmo 

que não fossem mais utilizá-los. 

Já a definição de Roster (2001), que está relacionada a abrir mão dos benefícios 

que o bem poderia proporcionar ao consumidor não se mostra tão pertinente. 

Algumas consumidoras entrevistadas não se desfaziam dos produtos por 

acreditarem que um dia poderiam  utilizá-los e usufruírem dos benefícios que lhes 

são atribuídos.  

Um fato percebido pelas autoras foi a incoerência entre o que as entrevistadas 

relatavam que faziam e o que de fato era observado durante as entrevistas. Por 

diversas vezes as entrevistadoras perceberam que os fatos descritos pelas 

entrevistadas sobre seus hábitos de descarte eram na verdade idealizados, não 

correspondendo à realidade, sendo o que as entrevistadas pensavam que era a 

forma correta de agir. Elas descreviam o que parecia ser lógico de se fazer com os 

produtos, estivessem eles acabados ou sem uso – que seria jogar a embalagem no 

lixo ou dar para conhecidos. Entretanto, houve casos em que as entrevistadas 

guardavam as embalagens vazias ou com produtos vencidos para se recordarem do 
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produto ou do momento de suas vidas aos quais os produtos as remetiam. Relatos 

como esses reforçam a definição de descarte de Young e Wallendorf (1989), pois o 

descarte se apresenta como um processo complexo, em que o indivíduo precisa se 

separar física e emocionalmente do bem, desligando-se de todos os significados 

ligados a ele. 

Uma constatação da pesquisa de Casotti et al. (2008) é o fato de o comportamento 

de descarte de cosméticos das entrevistadas não contemplar questões como a 

redução de lixo (a partir da reciclagem) e a minimização dos danos causados pelos 

produtos ao meio ambiente. Mas por que isso acontece? Suarez et al. (2010, p. 10) 

acreditam que  “o comportamento das entrevistadas indica que, além da utilidade 

funcional, produtos de beleza terminam por adquirir significados sentimentais e 

emocionais para as consumidoras”. Desta forma, elas acabam considerando suas 

relações com os produtos mais relevantes do que suas relações com o meio 

ambiente. Questões relacionadas a uma sociedade de consumo, como a busca 

constante por novidades, diferenciação da massa e pertencimento social também se 

mostraram presentes.  

Esse resultado pode levar a crer que talvez as consumidoras brasileiras de produtos 

cosméticos estejam mais ligadas ao lado “fútil” do consumo desse tipo de bem, não 

considerando importante adotar práticas corretas de descarte desses produtos que 

venham a minimizar os danos à natureza. Mas isso não significa que as 

consumidoras não tenham comportamentos ambientalmente responsáveis no 

restante das áreas de sua vida. Por isso é importante a escala também avaliar esse 

comportamento geral, relacionado à redução de lixo, economia de água e energia e 

reciclagem. Na busca por uma avaliação mais completa, outra alternativa, também 

interessante, seria a associação da escala proposta no presente trabalho com a 

escala de consciência ecológica proposta por Pato e Tamayo (2006).   

Trata-se de entender como as consumidoras brasileiras de produtos cosméticos se 

comportam no momento do descarte dos produtos e suas embalagens, bem como 

nos demais setores da sua vida, a fim de verificar quaisquer dissonâncias de 

comportamento que possam existir entre diversos campos do cotidiano humanos 

que comportam ações ecologicamente preocupadas. Desta forma, o Quadro 5 traz a 

escala proposta por este trabalho para avaliar o comportamento dos consumidores 

de produtos cosméticos. 
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Itens propostos (após validação 

semântica) 
Aspectos avaliados 

1. Jogo a embalagem do cosmético 

fora somente quando ele acaba 

totalmente; 

2. Retiro os restos de produto das 

embalagens antes de descartá-las; 

3. Procuro saber se as embalagens 

dos meus produtos podem ser 

recicladas; 

4. Compro refil de produtos para 

aproveitar os recipientes que já 

possuo  

5. Utilizo todo o produto antes de 

comprar outro com função similar; 

6. Mantenho cosméticos que não 

pretendo mais usar guardados; 

7. Mantenho cosméticos que não uso 

guardados, pois um dia posso 

precisar usar; 

8. Encontro cosméticos guardados 

que nem me lembrava mais; 

9. Jogo fora os cosméticos que 

experimentei e não gostei; 

10. Dou para outra pessoa os 

cosméticos que experimentei e não 

gostei; 

11. Separo os produtos que uso dos 

que não uso; 

12. Sempre jogo o produto fora quando 

a validade acaba; 

 Comportamento de descarte 

 

Comportamento de descarte 

 

Comportamento de compra 

 

 

Comportamento de compra 

 

 

Comportamento de consumo 

 

Comportamento de descarte 

 

Comportamento de descarte 

 

Comportamento de consumo 

 

 

Comportamento de descarte 

 

Comportamento de descarte 

 

 

Comportamento de descarte 

 

Comportamento de descarte 
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13. Arrumo regularmente os armários 

onde guardo meus produtos para 

descartar os que estiverem 

vencidos; 

14. Quando um produto vence antes de 

terminar eu retiro o conteúdo da 

embalagem para facilitar a 

reciclagem; 

15. Descarto os produtos vencidos no 

lixo, sem me preocupar com os 

danos ao meio ambiente; 

16. Guardo os produtos cosméticos que 

compro e acabo me esquecendo de 

usá-los; 

17. Só me desfaço de um produto 

quando suas propriedades físicas 

(odor, consistência, coloração) são 

alteradas; 

18. Utilizo produtos mesmo estando 

vencidos; 

19. Utilizo os produtos mesmo vencidos 

para não desperdiçá-los e nem o 

dinheiro gasto; 

20. Guardo as embalagens vazias para 

não me esquecer do produto e 

poder comprá-lo novamente; 

21. Guardo as embalagens vazias pelas 

lembranças que elas me trazem; 

22. Guardo as embalagens vazias 

porque as acho bonitas; 

23. Utilizo as embalagens vazias para 

 

 

Comportamento de descarte 

 

 

 

Comportamento de descarte 

 

 

 

Comportamento de descarte 

 

Comportamento de consumo 

 

Comportamento de descarte 

 

 

 

Comportamento de consumo 

Comportamento de consumo 

 

 

 

Comportamento de descarte 

 

 

Comportamento de descarte 

 

Comportamento de descarte 

 
 

Comportamento de descarte 
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enfeitar o ambiente (perfumes); 

24. Faço separação do lixo para coleta 

seletiva; 

25. Utilizo sacolas/bolsas reutilizáveis 

para fazer compras (supermercado); 

26. Dou preferência a produtos que 

agridem menos o meio ambiente; 

27. Ao sair de ambientes desocupados, 

apago as luzes; 

28. Desligo todos os aparelhos 

eletrodomésticos/eletrônicos 

(televisores, micro-ondas e 

computadores) quando não estão 

sendo utilizados; 

29. Escovo os dentes/faço a barba com 

a torneira fechada. 

 

Comportamento de descarte 

 

 

Comportamento de compra 

 

Comportamento de compra 

 

Comportamento de consumo 

 

Comportamento de consumo 

 

 

 

Comportamento de consumo 

Quadro 5. Itens propostos e aspectos por eles avaliados.  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado fundamenta a elaboração de uma escala de avaliação do 

comportamento de descarte de consumidores de produtos cosméticos, embora 

ainda sejam necessárias a validação por juízes e estatística. A partir de 

procedimentos recomendados na literatura específica sobre o desenvolvimento de 

escalas e na literatura sobre comportamento ambientalmente responsável, descarte 

de produtos de forma geral, e de cosméticos foi possível desenvolver uma escala 

que busca avaliar o comportamento dos consumidores. 

Apesar de a literatura focar seus trabalhos no comportamento de descarte de forma 

geral (JACOBY; BERNING; DIETVORST, 1977; YOUNG; WALLENDORF, 1989; 

ROSTER, 2001 SUAREZ; MACEDO-SOARES; CHAUVEL; CASOTTI, 2011) ou no 

comportamento ecologicamente responsável dos consumidores (AZEVÊDO; 

CUNHA; QUINELATO; MADUREIRA, 2010; BEI; SOMPSON, 1995; 

CUPERSCHMID; TAVARES, 2001; BRATT, 1999), o entendimento do 

comportamento de descarte de produtos cosméticos encontra relevância no fato de 

o setor de cosméticos ser um dos que mais crescem no País. Então, a percepção 

das empresas acerca da preocupação de seus consumidores com o meio ambiente 

pode acarretar revisão nas formas de fazer negócio? De fato, não é possível prever 

se um comportamento ambientalmente responsável por parte dos clientes levará as 

empresas das quais são clientes a também se tornarem empresas ambientalmente 

responsáveis, mas a possibilidade de permitir a essas empresas um entendimento 

do comportamento de descarte de seus consumidores pode levar às mudanças. 

Na indústria de cosméticos algumas empresas começaram a adotar uma política de 

retorno das embalagens usadas. Também conhecido como logística reversa, esse 

procedimento revela uma preocupação das empresas em preservar o meio 

ambiente. Além disso, a tendência que segue a legislação ambiental, no sentido de 

tornar as empresas cada vez mais responsáveis pelo ciclo de vida de seus produtos, 

favorece a adoção desse tipo de política de retorno de embalagens. Tornar as 

empresas legalmente responsáveis pelo destino após a entrega dos produtos aos 

clientes e do impacto que estes produzem no meio ambiente parece a solução para 
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direcionar o comportamento das empresas a orientar seus clientes sobre os 

procedimentos corretos a serem adotados no momento do descarte. 

Empresas como a Make Up Art Cosmetics (M.A.C), Beiersdorf NIVEA e Procter and 

Gamble (com a marca Olay) pensaram em soluções nesse sentido que mostram-se 

vantajosas tanto para a empresa quanto para os consumidores. Os clientes que 

possuem embalagens plásticas dos produtos M.A.C. e Olay podem comparecer a 

uma loja credenciada e trocar as embalagens por produtos novos. Cada empresa 

cria as regras que desejar (quantidade de embalagens necessárias para realizar a 

troca, o produto novo que os consumidores podem escolher), o importante é 

incentivar os consumidores a trazerem de volta à cadeia produtiva da empresa a 

maior quantidade de embalagens possível. 

Assim, entender o comportamento de descarte dos consumidores desses produtos 

pode representar para as empresas a chave do desenvolvimento de políticas de 

retorno de embalagens a fim de reduzir a quantidade de lixo produzido e os danos 

ambientais. Essa possibilidade faz a contribuição deste trabalho ser o fornecimento 

de um possível instrumento que permita às empresas do setor de cosméticos 

compreenderem como agem seus clientes. 

Dentre as limitações do presente estudo está a escassez de literatura sobre o tema 

abordado. Ainda assim, o foco foi conduzir uma revisão da literatura abrangente 

sobre e tema e propor uma escala de medida que pudesse ser completamente 

validada (por juízes e estatisticamente) em estudos posteriores. Desta forma, para 

que se obtenham resultados concretos, deverão ser verificados seus indicadores de 

confiabilidade e estrutura fatorial.  

Outra questão que indica  limitação é a dificuldade encontrada para a elaboração 

dos itens devido ao uso de expressões como “sempre” ou “nunca” nos relatos 

originais das participantes da pesquisa de Casotti et al. (2008). Nela as 

consumidoras que faziam afirmações sobre seu comportamento de descarte 

utilizando essas expressões frequentemente entravam em contradição ao longo das 

entrevistas. As autoras perceberam que, na verdade, o que era descrito pelas 

entrevistadas eram situações ideais, como elas acreditavam que fosse a melhor 

forma de agir, não significando de fato o comportamento delas. Desta forma, o 

receio de que a utilização de expressões desta natureza pudesse gerar viés de 

resposta levou a uma restrição de seu uso na construção dos itens da escala. 



50 
 

 

Assim, é reforçada a importância da condução de uma análise de juízes, bem como 

especial cautela com eles no momento da aplicação e validação estatística do 

instrumento proposto, já que adaptações ainda podem vir a ser necessárias. 
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