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BELEZA E BEM-ESTAR

JANEIRO-FEVEREIRO/2019
BOLETIM DE TENDÊNCIA

GESTÃO DE RESÍDUOS E SUSTENTABILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DE BELEZA

Geralmente se lembra de ambientes industriais, lixões, desmatamento, dentre outros. 
Poucas vezes, entretanto, nota-se o tremendo impacto do grande número das 
empresas de beleza no meio ambiente. 

Hoje, a definição de sustentabilidade pode ser entendida como a manutenção 
do equilíbrio ao longo do tempo, ou seja, é a capacidade de conseguir suprir as 
necessidades humanas atuais, do presente, sem que sejam afetadas as habilidades 
das gerações futuras de fazer o mesmo, de suprirem as suas próprias necessidades.

O conceito está diretamente relacionado aos aspectos sociais, econômicos, 
ambientais e culturais da sociedade como um todo; todavia, sem que sejam 
minimizados ou esgotados os recursos do planeta. A conscientização e a adoção de 
uma postura ecologicamente correta são premissas da sustentabilidade ambiental.

Neste conteúdo serão apresentadas as tendências relativas à implantação da 
sustentabilidade no segmento, bem como algumas diretrizes sobre como tornar um 
empreendimento de beleza ambientalmente sustentável.

Qual é a primeira imagem que vem à mente, 
quando se fala em sustentabilidade ambiental?

Mercado

Mesmo em tempos de crise, o mercado 
da beleza está em crescimento

O Brasil tem mais de 600 mil salões 
de beleza

O segmento está entre os 10 principais 
do varejo, de acordo com o IBGE

Ocupa a 3.ª posição no ranking 
mundial, atrás apenas do Japão e 
dos Estados Unidos

Aumento da procura por 
tratamentos de beleza e estética

Fontes: “Aplicando a sustentabilidade no salão de beleza”, disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Serv_Dez_SustentSaloesBeleza.pdf>;
“Sustentabilidade chega aos salões de beleza”, disponível em: <http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/maio/sustentabilidade-chega-aos-saloes-de-beleza>;

Você sabe o que é sustentabilidade ambiental?, disponível em: <https://www.fragmaq.com.br/blog/voce-sabe-o-que-e-sustentabilidade-ambiental/>

http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Serv_Dez_SustentSaloesBeleza.pdf
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/maio/sustentabilidade-chega-aos-saloes-de-beleza
https://www.fragmaq.com.br/blog/voce-sabe-o-que-e-sustentabilidade-ambiental/
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POR QUE TER UM EMPREENDIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL?

Se, por um lado, esse crescimento pode ser considerado uma medida indireta do aumento da procura, por 
outro significa uma maior concorrência no setor. 

Uma forma de diferenciar o seu empreendimento de beleza da concorrência é por meio da sustentabilidade 
ambiental, independentemente do tamanho e da sua abrangência. Para isso, é fundamental que sejam 
obedecidos os corretos padrões de redução de impacto ambiental e de tratamento de resíduos.

Há uma atenção crescente na sociedade com as questões ambientais, traduzida numa mudança de 
comportamento do consumidor.

A aplicação dos conceitos de sustentabilidade pode contribuir com uma série de benefícios. Dentre eles, 
destacam-se:

REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO 
Gerir um empreendimento de beleza por intermédio de uma gestão ecoeficiente 
permite alcançar melhores resultados financeiros.

MAIOR ACESSO A CRÉDITO 
Os bancos, quando há solicitação de crédito, exigem informações, como os aspectos 
ambientais que são geridos, para reduzir riscos.

Comportamento do consumidor

A importância da aplicação dos conceitos de sustentabilidade

FIQUE ATENTO!
A sustentabilidade é hoje um dos mais importantes norteadores do consumidor consciente; além da 
análise custo-benefício de um produto ou serviço, é cada vez mais relevante a preocupação com o 
processo produtivo.

PONTO DE ATENÇÃO!
Essa evolução dos requisitos do mercado, associada à crescente concorrência (cerca de sete 
mil salões de beleza são abertos por mês no Brasil), tem obrigado muitos empreendedores a 
repensarem seu negócio. 
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Uma empresa que respeita o meio ambiente tem maior visibilidade no mercado tanto dos clientes, quanto 
dos fornecedores, dos parceiros e dos consumidores.

Diversas iniciativas de como operar, minimizando os impactos ambientais, são favoráveis para se 
diferenciar e se destacar nesse mercado altamente competitivo, além de chamar a atenção para a 
consciência ecológica.

MENOR PRESSÃO DE CLIENTES 
Menor cobrança de uma gestão do negócio, com base na sustentabilidade 
(econômica, social e ambiental).

Como diferenciar o seu negócio dos demais?

DIFERENCIAL DE MERCADO E VALOR DE MARCA 
Fazer uso da preferência do consumidor por marcas que sejam éticas e transparentes.

ATENDIMENTO AO GRANDE NÚMERO DE LEIS, NORMAS E DIRETRIZES AMBIENTAIS 
É obrigatório seguir a legislação vigente aplicável a empreendimentos de beleza.

RESÍDUOS 
GERADOS

IMPLANTAÇÃO 
DE PROCESSOS 

AMBIENTAIS

ADOÇÃO DE 
PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS

Garantir que os resíduos gerados tenham a destinação correta, bem como o 
consumo de fontes renováveis (energia, água etc.) seja reduzido ao mínimo 
possível, atendendo aos requisitos legais aplicáveis em cada região.

Quando for implantar processos ambientalmente corretos, não deixa de considerar 
a possibilidade de consultar novos fornecedores.

Divulgar as práticas sustentáveis adotadas pelo empreendimento, após adequar 
os processos internos. Para tanto, a utilização das redes sociais (Facebook, Twitter, 
Instagram etc.) e e-mail é uma ótima opção para divulgação.

Fontes: “Aplicando a sustentabilidade no salão de beleza”, disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Serv_Dez_SustentSaloesBeleza.pdf>
“Sustentabilidade chega aos salões de beleza”, disponível em: <http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/maio/sustentabilidade-chega-aos-saloes-de-beleza>.

http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Serv_Dez_SustentSaloesBeleza.pdf
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2016/posts/maio/sustentabilidade-chega-aos-saloes-de-beleza
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A legislação ambiental está estruturada nos níveis federal, estadual e municipal. É fundamental que o 
dono ou o gerente do empreendimento de beleza informe-se sobre a legislação ambiental da sua região, 
buscando atender a todas as obrigações aplicáveis e vigentes.

RESPONSABILIDADE LEGAL

NO PGRSS DEVE CONTER, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:

• Uma estimativa da quantidade dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), por grupo (que se encontram no 
Anexo 1 da Resolução);

• Os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) quanto a geração, 
segregação, acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final;

• Descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes;

• Decorrentes do gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS);

• Descrever os programas de capacitação desenvolvidos e implantados, inclusive de funcionários envolvidos na 
prestação de serviço de limpeza e conservação que atuem no serviço, próprios ou terceiros;

• Apresentar, se aplicável, cópia do contrato de prestação de serviços e da licença ambiental;

• Das empresas prestadoras de serviços para a destinação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS);

• Apresentar, se aplicável, documento comprobatório de operação de venda ou de doação dos Resíduos de 
Serviços de Saúde (RSS) destinados à recuperação, à reciclagem, à compostagem e à logística reversa.

OBJETOS DE PANO (TOALHAS, 
POR EXEMPLO): devem ser 
higienizados regularmente e 
trocados para todos os clientes.

LIXAS PARA UNHAS E 
ESPÁTULAS: devem ser 
descartadas após a utilização.

PINÇAS, TESOURAS E ALICATES: 
devem ser esterilizadas antes 
de sua utilização.

Lei 12.592/12: específica para salões de beleza

Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde

Fontes: “Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC Nº 222”, de 28 de março de 2018, disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/
RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410>; “Conheça os principais pontos da legislação ambiental para salão de beleza”, disponível em: <http://www.

belezaverde.com/blog/conheca-os-principais-pontos-da-legislacao-ambiental-para-salao-de-beleza/>.

PONTO DE ATENÇÃO!
Os documentos associados ao PGRSS devem ser mantidos, em meio físico ou eletrônico, por no 
mínimo cinco anos, para fins de inspeção sanitária, a critério da autoridade sanitária competente.

Em janeiro de 2012 foi criada uma legislação específica para salões de beleza, a Lei 12.592/12, que 
obriga todos os estabelecimentos desse segmento a seguir as normas estabelecidas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Essa lei aborda desde os equipamentos utilizados até os 
cuidados com os clientes e os funcionários. 

Também se aplica aos salões de beleza a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC n.° 222), de 
28 de março de 2018, que estabelece uma série de requisitos de boas práticas de gerenciamento dos 
resíduos de serviços de saúde.
Dentre eles, a de ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), que 
atenda às regulamentações federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.belezaverde.com/blog/conheca-os-principais-pontos-da-legislacao-ambiental-para-salao-de-beleza/
http://www.belezaverde.com/blog/conheca-os-principais-pontos-da-legislacao-ambiental-para-salao-de-beleza/
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1030789/lei-12592-12
http://portal.anvisa.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/diretoria-colegiada
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf
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Os salões de beleza geram diversos contaminantes com potencial de impactar o meio ambiente, que 
podem ser classificados conforme a norma ABNT NBR 10004:2004 e a RDC n.° 222. Confira:

Fonte: “Classificação dos Resíduos Gerados por Salões de Beleza”, disponível em: <http://www.institutoventuri.org.br/ojs/index.php/firs/article/view/833/651>

QUAIS SÃO OS RESÍDUOS GERADOS EM UM SALÃO DE BELEZA? 

SAÍDAS NBR 10004:2004 RDC 222/2018

• Uniformes descartados;

• Material de escritório usado;

• Copos descartados;

• Toalhas e capas sucateadas;

• Embalagens de xampus e condicionadores;

• Escovas/pentes/luvas descartados;

• Fios de cabelo cortados;

• Aceleradores químicos e embalagens de produtos 
químicos de tintura a base de amônia descartados;

• Papel alumínio contaminado com tintura de cabelo;

• Vidros de esmalte vazios.

• Resíduos sanitários (papel higiênico, por exemplo);

• Embalagens de spray de fixação (aerossol).

• Resíduos sanitários (papel higiênico, por exemplo);

• Embalagens de spray de fixação (aerossol).

• Lâmpadas queimadas;

• Pilhas;

• Baterias usadas.

• Tesouras;

• Navalhas sucateadas.

• Espátulas sucateadas contaminadas com sangue;

• Alicates sucateados contaminados.

Classificação RDC 222/2018
Grupo A: resíduos com possível presença de agentes biológicos, que podem apresentar risco de infecção;
Grupo B: resíduos com produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente;
Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente; 
Grupo E: materiais perfurocortantes.

Classificação ABNT
NBR 10004:2004

Classe I: perigoso.

Classe II: não perigoso.

• Lixas de unhas usadas.

CLASSE II

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE I

CLASSE I

GRUPO D

GRUPO D

GRUPO D

GRUPO B

GRUPO E

GRUPO A e E

GRUPO A

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=936
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://www.institutoventuri.org.br/ojs/index.php/firs/article/view/833/651


6

Fontes: “Hierarquia dos resíduos”, Wikipedia, disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_dos_resíduos>
“Classificação dos Resíduos Gerados por Salões de Beleza”, disponível em: <http://www.institutoventuri.org.br/ojs/index.php/firs/article/view/833/651>

“Minha empresa sustentável - salão de beleza”, disponível em: <http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Para%20sua%20empresa/
Publica%C3%A7%C3%B5es/Salao_Beleza_ONLINE.pdf>

REDUZIR: reduzir a quantidade e/ou a periculosidade dos resíduos, ou a quantidade, o peso, o volume 
necessários de produtos para a execução do produto ou do serviço. A redução é o fator mais 
importante dos 3R, por impactar positivamente na reutilização, na reciclagem e no descarte.

REUTILIZAR: utilizar várias vezes o mesmo produto ou a mesma embalagem. Aproveitar o resíduo no 
processo onde foi gerado.

RECICLAR: transformar o resíduo ou vendê-lo para empresas que o utilizam como matéria-prima para 
a fabricação de novos produtos.

TÉCNICAS DE SUSTENTABILIDADE APLICÁVEIS A EMPREENDIMENTOS DE BELEZA

A gestão de resíduos sólidos baseia-se em uma hierarquia descrita por 3R:

Com base nesses conceitos, confira algumas iniciativas ambientais aplicáveis a empreendimentos de beleza:

R AÇÃO

REDUZIR

REUTILIZAR

RECICLAR

Água

Energia 
elétrica

Produtos

Resíduos

Produtos

Embalagens

Resíduos

Utilizada em 80% das atividades de um salão de beleza. Faça inspeções periódicas 
de vazamentos; utilize sistemas de descarga de fluxos reduzidos nas torneiras, 
principalmente na lavagem de cabelos; avalie a viabilidade de instalação de 
sistemas de captação de água da chuva; aproveite a água usada na lavagem de 
cabelos para limpeza de pincéis ou na descarga de banheiros e lavagem do piso.

Faça uso da iluminação natural, de lâmpadas LED e, onde possível, painéis 
solares; faça a manutenção periódica dos equipamentos; ao final do expediente, 
tire da tomada equipamentos em stand-by e desligue o ar condicionado 
uma hora antes do encerramento; pinte o telhado de branco para reduzir a 
necessidade de ar condicionado.

Utilize xampus, tinturas, cremes e águas oxigenadas menos agressivos ao 
ambiente, sem amônia, sulfatos, chumbo e outros aditivos químicos; utilize 
espremedores de tubos; diminua o consumo de papel-alumínio (dispensável, 
adotando novos métodos de tintura).

Utilize filtro de tecido para o lavatório, para diluir a espuma dos xampus e 
retenção dos fios de cabelos soltos.

Trabalhe apenas com produtos ecológicos, que permitam reciclagem.

Opte por marcas com refil, embalagens retornáveis ou biodegradáveis; incentive 
os clientes a devolver/trazer frascos usados de cosméticos.

Faça coleta seletiva, destinando-os a empresas especializadas ou a associações 
de catadores locais; doe fios de cabelo cortados, para serem utilizado na 
contenção de vazamentos de óleo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_dos_res
http://www.institutoventuri.org.br/ojs/index.php/firs/article/view/833/651
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Para sua empresa/Publica%C3%A7%C3%B5es/Salao_Beleza_ONLINE.pdf
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Para sua empresa/Publica%C3%A7%C3%B5es/Salao_Beleza_ONLINE.pdf
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Chic Coiffeur

A Naturalista

Flamingos Garden Hair

• Criou o sistema Hair Size: que mede comprimento e volume dos fios 
a fim de evitar desperdício de produtos e água; 

• O aquecimento do salão é por meio de placas solares;

• Oferece cursos de sustentabilidade para profissionais.

• A maioria dos produtos utilizados são naturais e orgânicos;

• O cliente pode escolher que sejam utilizados produtos totalmente 
veganos durante o seu atendimento;

• São oferecidos tratamentos capilares: 

  • Com produtos cruelty free (não testados em animais);

  • Com produtos que não contenham sulfatos, parabenos (classe 
de produtos químicos muito adotada em cosméticos), silicones, óleos 
minerais, corantes, BHT;

  • Por meio de colorações naturais, como henna.

• O salão foi todo montado com peças reutilizadas; 

• Oferece tratamentos: 

  • À base de produtos livres de sulfato e parabenos;

  • 98% orgânicos.

CASOS DE SUCESSOS
Veja alguns exemplos de implantações bem-sucedidas de sustentabilidade ambiental em empreendimentos 
de beleza:



8

Flor e Ser Orgânico

Toro Hair

• Oferece serviços de:

  • Tratamentos capilares naturais;

  • Limpeza de pele orgânica;

  • Acupuntura, massagens, cabeleireiro e spa com produtos veganos;

• Possui uma loja exclusiva de cosméticos orgânicos e naturais.

• Em todos os serviços são utilizados produtos veganos:

  • Tratamentos capilares;

  • Highlights;

  • Detox capilar orgânico;

  • Aplicação de maquiagem.

Fontes: “Sustentabilidade no radar da beleza: veja os salões que apostam em ideias verdes”, disponível em:
https://revistacabelos.uol.com.br/sustentabilidade-no-radar-da-beleza-veja-os-saloes-que-apostam-em-ideias-verdes/

DESTAQUE
Mais detalhes sobre as práticas sustentáveis desses empreendimentos de beleza podem ser conferidos no site 
https://revistacabelos.uol.com.br/sustentabilidade-no-radar-da-beleza-veja-os-saloes-que-apostam-
em-ideias-verdes/.

https://revistacabelos.uol.com.br/sustentabilidade-no-radar-da-beleza-veja-os-saloes-que-apostam-em-ideias-verdes/
https://revistacabelos.uol.com.br/sustentabilidade-no-radar-da-beleza-veja-os-saloes-que-apostam-em-ideias-verdes/
https://revistacabelos.uol.com.br/sustentabilidade-no-radar-da-beleza-veja-os-saloes-que-apostam-em-ideias-verdes/
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RECOMENDADAS

Em Natal (RN), Fabiana Gondim, proprietária do salão de beleza Chic Coiffeur, criou um 
método inovador chamado Hair Size. O procedimento permite medir a quantidade de 
produto a ser utilizado nos cabelos de clientes, analisando os comprimentos dos fios. A 
consequente redução do consumo de produtos e água é de aproximadamente 60% a 70%.

Avalie os requisitos ambientais que devem ser atendidos, descritos na legislação local. 
Não hesite em buscar ajuda especializada, se necessário.

Leia outros conteúdos para aprimorar seus conhecimentos: 
 • Beleza Sustentável
 • Minha Empresa Sustentável - Salão de Beleza
 • Sustentabilidade no salão de beleza

Acompanhe informações e tendências de sustentabilidade no Centro Sebrae de 
Sustentabilidade (CSS).

Leia outros conteúdos elaborados com enfoque para o segmento de Beleza em parceria 
com outros setores do Programa Sebrae Inteligência Setorial: 
 • Arquitetura e design em salões de beleza
 • Negócios de moda integrados ao salão de beleza
 • Uniformes para salões de beleza
 • Cosméticos orgânicos

Confira os cursos ministrados pelo Sebrae específicos para o segmento de Beleza: 
 • Atendimento ao Cliente para Negócios de Beleza
 • Gestão de Salão de Beleza
 • Sebraetec Produtividade – Gestão de Estoques para Salões de Beleza

Para mais informações ligue para 0800 570 0800 e agende atendimento na unidade mais próxima.

Confira os conteúdos elaborados exclusivamente para o segmento de Beleza e Bem-Estar:
 • Inovação nos salões de beleza
 • Mídias Sociais para empreendimentos de beleza
 • Lei do Salão Parceiro
 • Normas Técnicas para empreendimentos de beleza

Gerência de Conhecimento e Competitividade
Gerente: Cezar Kirszenblatt
Gestor do Programa Sebrae Inteligência Setorial: Marcelo Aguiar
Analista de Inteligência Setorial e Temática: Mara Godoy
Articulação e Disseminação Empresarial: Úrsula Magalhães
Conteudistas: Denise Peres
Especialista: Fábio Tedeschi

Entre em contato com o Sebrae: 0800 570 0800

BELEZA E BEM-ESTAR

JANEIRO-FEVEREIRO/2019
BOLETIM DE TENDÊNCIA

www.sebraeinteligenciasetorial.com.br

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). Fotos: Banco de imagens.

https://www.youtube.com/watch?v=nNOShLXyANQ
https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/boletins-de-tendencia/beleza-sustentavel/57238f813780ae1900bb6f29
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Para sua empresa/Publica%C3%A7%C3%B5es/Salao_Beleza_ONLINE.pdf
https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/f27ae5de45e34429be85dcd18c2250d7/$File/5707.pdf
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilidade
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilidade
http://www.sebraeinteligenciasetorial.com.br/
https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/boletins-de-tendencia/a-importancia-da-arquitetura-e-do-design-em-ambientes-comerciais-como-saloes-de-beleza/57e111c43553321900188cac
https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/boletins-de-tendencia/negocios-de-moda-integrados-aos-espacos-de-beleza/57eab6683553321900188d26
https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/boletins-de-tendencia/uniformes-para-saloes-de-beleza:-nicho-de-mercado-em-crescimento/584feb8f7bd3f11a00c6e45b
https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/boletins-de-tendencia/mercado-de-organicos-no-mundo-da-beleza:-uma-oportunidade-para-as-mpe/5926d2de034b1e18001b1fc2

