Dicas de Bolso:
Consumo Consciente
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O que é consumo consciente?
É um movimento social que defende uma maior
conscientização sobre o impacto das decisões de
compra, para o meio ambiente, para a saúde e/ou
para a sociedade.
Ao consumir, a decisão de compra é feita
conscientemente, levando em consideração
questões como: Esse item foi produzido de
acordo com meus valores? Estou apoiando a
economia local? As pessoas que produzem este
item são tratadas e remuneradas de forma justa?
Esse item foi criado para durar? Qual impacto este
produto (incluindo sua embalagem) terá no meioambiente quando for descartado?
Como resultado a essas perguntas, os
consumidores conscientes repensam seus
hábitos, adotando um estilo de vida mais
minimalista, em que a troca e o reuso de produtos
substitui a compra de itens novos.
Consumidores conscientes apoiam-se também na
agricultura orgânica, no comércio justo e ético, e
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costumam
preferir
empresas
locais
independentes às grandes corporações.

e

O consumo consciente prioriza o “ser” e o “fazer”,
ao “ter” e nos convida a estarmos mais presentes
para desfrutarmos cada momento.
Reflexos deste movimento podem ser
identificados na gastronomia (slow food),
arquitetura (slow home), no turismo (slow travel),
na moda (slow fashion) e no mercado de cuidados
pessoais (slow beauty).

O que é slow beauty?
Segundo o blog slowbeauty.com, “o movimento
Slow Beauty é a antítese do mundo acelerado da
indústria da beleza, que nos vende soluções
rápidas, resultados imediatos e opções invasivas.
Essa perspectiva ultrapassada nos faz competir
contra o tempo e lutar contra o envelhecimento.
A filosofia Slow Beauty apoia-se em conceitos
como os da espiritualização da beleza e a prática
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de um feminismo renovado, reformulando nossas
ideias e ideais sobre a beleza”.

O Slow Beauty atribui grande importância em
descobrir quais produtos são realmente benéficos
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para nossa pele, nossa saúde e o meio ambiente,
nos encorajando a tratarmos nosso corpo de uma
forma ritualística, sem pressa e sem atalhos.
O movimento envolve três aspectos:
1. Consumo consciente de produtos de
beleza - menos e melhores (i.e. substituir a
gaveta de maquiagens por menos produtos de
melhor qualidade, que de fato se adequam à
nossa pele e nossos valores);
2. Cosmética consciente (i.e. repensar as
formulações cosméticas para que sejam mais
seguras para pessoas, animais e meio
ambiente);
3. Redefinir a beleza (i.e foco na beleza
natural, beleza real, beleza como bem-estar e
não como busca de um padrão externo).
É nesse contexto que cresce a demanda por
produtos cosméticos menos sintéticos, mais
harmonizados com nosso organismo e com a
natureza.
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O que são cosméticos naturais?
Cosméticos naturais são aqueles cuja composição
inclui ingredientes de origem natural. O quão
natural é um cosmético depende da proporção de
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ingredientes de origem natural versus a
proporção de ingredientes de origem sintética.
Quanto maior a porcentagem de produtos
naturais em uma formulação, mais natural (ou
menos sintético) é um cosmético.

O que define se um ingrediente é natural
ou sintético?
A maior parte dos ingredientes naturais utilizados
na indústria cosmética sofre algum tipo de
processamento para que seja possível incorporálos às preparações. Um exemplo cotidiano deste
processamento são chás ou mesmo o café (que
nada mais são que extratos aquosos de plantas).
Há diversos processos físicos que nos permitem
utilizar produtos naturais em preparações
cosméticas, tais como extração (aquosa,
alcoólica, glicólica), prensagem (para obtenção de
óleos), secagem, moagem, etc.
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Além desses processos físicos, há também
algumas reações químicas que podem ser
realizadas para obter produtos de interesse para
a cosmética natural. Essas reações, apesar de
alterarem sua estrutura química, geram um novo
produto que se mantém biodegradável e respeita
a substância ativa do ingrediente natural.
Exemplos dessas reações são fermentação,
saponificação, hidrólise, alquilação, etc. Os
resultados neste caso são denominados produtos
ou ingredientes de origem natural.
Produtos sintéticos seriam aqueles que têm sua
origem 100% sintética, como é o caso dos
silicones (polímero totalmente desenvolvido em
laboratório), ou aqueles que, apesar de utilizarem
um produto natural, passam por reações químicas
que alteram significantemente sua estrutura, não
sendo possível considerar o produto das reações
como “natural”.
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O que são cosméticos orgânicos?
Cosméticos orgânicos são aqueles que possuem
ingredientes naturais provenientes de produção
orgânica. Ou seja, além da formulação ser
baseada em ingredientes naturais (e não
sintéticos), parte destes ingredientes naturais são
orgânicos. Em geral, são os ingredientes vegetais
da formulação que provêm de agricultura
orgânica.
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Isso significa que todo cosmético
orgânico é natural, mas nem todo
cosmético natural é orgânico.

Isso significa que cosméticos orgânicos
são veganos?
Não necessariamente. Costumamos associar
formulações vegetalizadas com veganismo, mas
são conceitos diferentes. Para que um cosmético
seja considerado vegano, ele precisa atender dois
princípios básicos:
1. Não conter nenhum ingrediente que
provenha direta ou indiretamente de animais.
Exemplos de ingredientes cosméticos de
origem animal são mel, leite, lanolina,
glicerina proveniente de animais, etc.
2. Não ser testado em animais (também
chamado de “cruelty free”)
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Um cosmético pode utilizar mel orgânico, ter uma
base vegetalizada e ser considerado orgânico,
mas não será vegano, por conter o mel. Já um
outro cosmético poder ser 100% sintético, mas
não conter produtos animais e ser “cruelty free”,
sendo, portanto, vegano, mas nada natural.

O que são cosméticos inspirados na
natureza?
Cosméticos inspirados na natureza são aqueles
que possuem uma baixa concentração de
produtos naturais.
Em geral possuem uma formulação tradicional,
baseada em ingredientes sintéticos e apenas um
“toque” natural, como um óleo essencial ou
extrato de planta. Neste tipo de formulação, os
ingredientes de origem natural costumam
representar apenas 1 a 5% da composição.
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Como eu sei quão natural é um
cosmético?
A não ser que você possua conhecimentos de
formulação cosmética, é realmente complicado
saber, apenas lendo o rótulo de um produto, qual
a porcentagem exata de ingredientes de origem
natural.

12

Diferente da indústria de alimentos, a indústria
cosmética não é obrigada a listar os ingredientes
de seus produtos em ordem decrescente de
quantidade. Ou seja, não é mandatório que os
ingredientes de um cosmético sejam listados a
partir do que está em maior quantidade (aparece
em primeiro na composição) para o de menor
quantidade (aparece em último). Assim sendo,
fica difícil saber o que está presente em maior ou
menor quantidade apenas lendo a lista de
ingredientes.
Alguns produtores mencionam no rótulo de seus
produtos qual a proporção de ingredientes de
origem natural naquela formulação. Entretanto,
como não há uma legislação que defina o que
deve ou não ser considerado natural ou sintético,
existe uma certa liberdade para os fabricantes
comunicarem sua composição nos rótulos.
Deste modo, há duas formas de sabermos se uma
formulação é realmente natural ou somente
inspirada na natureza. A primeira é estudar um
pouco sobre a composição dos cosméticos e quais
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os ingredientes naturais e sintéticos mais
utilizados em shampoos, condicionadores, loções
hidratantes, etc. Você vai se surpreender em
como a maioria dos produtos utiliza os mesmos
ingredientes em diferentes produtos! Deste
modo, sabendo um pouco sobre 10 ou 15
ingredientes, você já será capaz de entender o
básico sobre uma série de produtos de uso
cotidiano...
A segunda é contar com o apoio dos selos de
certificação. Cada certificadora possui suas
porcentagens e critérios para considerar um
produto como natural ou orgânico. Os critérios
são mais rígidos para produtos orgânicos que para
naturais. Em geral, para obtenção de um selo
“natural”, o cosmético deve possuir uma alta
concentração de ingredientes naturais.

O que é exatamente um selo de
certificação e como ele pode me ajudar?
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Por não possuirmos uma legislação indicativa do
que deve ou não ser considerado como
ingrediente,
processo
ou
formulação
natural/orgânica/vegana, os fabricantes de
produtos cosméticos possuem liberdade na
definição e comunicação do que está incluído nas
suas fórmulas.
O consumidor, na outra ponta, está cada dia mais
consciente e demanda produtos não apenas
naturais, mas que não agridam sua saúde, os
animais ou o meio ambiente.
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As certificadoras tem por missão amenizar este
impasse, avaliando não somente a composição
dos produtos, ou seja, quais ingredientes são
utilizados e sua origem, mas também todo o
processo produtivo, desde a obtenção dos
ingredientes, à formulação, o processo produtivo,
a limpeza do maquinário e materiais utilizados na
produção, o gerenciamento dos materiais
produzidos e o marketing ou a comunicação com
os clientes (rotulagem, materiais promocionais,
campanhas de internet, etc.).
Para os clientes o selo é uma segurança de que
determinados critérios foram avaliados e que a
empresa que possui o selo foi auditada e
aprovada no processo de verificação de cada um
dos requerimentos da certificadora.
Para a empresa, apesar do custo extra para a
certificação, o selo é uma forma de comunicar aos
seus clientes seu compromisso com uma
produção sustentável/orgânica/vegana e com a
transparência.
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As principais certificadoras de cosméticos
naturais e orgânicos que atuam no nosso país são:
Ecocert Greenlife (referencial Ecocert/COSMOS) e
IBD/Natrue.

Com relação aos cosméticos veganos, temos o
selo da SVB, que é nacional, e selos internacionais
como o da Vegan Society ou PETA.
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Posso confiar em qualquer selo que vir
nos produtos?
Infelizmente não.
Por conta da tal liberdade na comunicação dos
fabricantes com seus clientes, muitas empresas
criam seus próprios desenhos com cara de selos,
com dizeres do tipo “sou natural”, “sou orgânico”,
“sou amigo da natureza”, etc.
Como vimos, pode até ser que o produto autoentitulado “orgânico” seja de fato orgânico, pois
não é um requerimento legal a utilização de um
selo de alguma certificadora. Entretanto, para
todos nós consumidores, o selo de uma
certificadora é um referencial mais confiável, por
sabermos que é uma organização neutra e
18

imparcial que avalia diversas empresas sob os
mesmos parâmetros. E esses parâmetros são
abertos ao público em geral.
Quando procurar por selos, lembre-se que as
principais certificadoras que atuam no nosso país
são: Ecocert Greenlife (referencial Ecocert/
COSMOS) e IBD/Natrue. Caso o rótulo traga algum
selo que não o dessas certificadoras, tente
procurar maiores informações antes de comprar
o produto.

Sustentabilidade:
Como mencionamos no começo deste guia,
dentro do movimento de consumo consciente,
outra das questões importantes é: como escolher
produtos cujas embalagens tenham o menor
impacto possível no meio-ambiente? O que eu
posso fazer, como escolher melhor, e como
destinar corretamente as embalagens para a
coleta seletiva?
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A reciclagem é apenas uma alternativa para lidar
com nossos resíduos de maneira sustentável.
Uma atitude muito legal, que vem antes na
cadeia, é pensar em como gerar menos resíduos.
Isto inclui alongar o tempo de vida de itens como
roupas e materiais eletrônicos, e substituir
materiais descartáveis por outros que possam ser
reutilizados por mais vezes, como potes de vidro,
sacolas de pano, e canudos de metal, por
exemplo.
Outra ação generosa com o meio ambiente é,
uma vez em posse de material descartável, fazer
o máximo uso possível dele, como usar os dois
lados de papéis, inclusive daqueles que
recebemos na rua, reaproveitar potes plásticos
em casa e no escritório, transformá-los em
acessórios, e outros usos criativos.
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Reciclados vs. Recicláveis:

Sobre a reciclagem, é legal lembrarmos da
diferença entre materiais recicláveis e os
reciclados de fato. Os recicláveis são aqueles para
os quais já temos tecnologia para promover a sua
transformação através da reciclagem. E os
reciclados são aqueles cujo valor que os
compradores estão dispostos a pagar após
transformado é superior ao custo necessário para
a sua transformação pela reciclagem. Então,
alguns materiais que teoricamente podem ser
reciclados hoje não o são, nos dando a chance
então de fazermos um esforço extra para
reduzirmos o seu consumo.
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Outra dica é lembrar que existe um tempo da
nossa separação até a reciclagem, e pessoas que
trabalham na separação na cooperativa. Então
melhor se pudermos retirar o excesso de sujeira
do material e mantivermos os frascos com suas
tampas, para reduzir chance de contaminação do
papel colocado junto e de disseminação de
microrganismos, e cuidarmos de que nosso
resíduo não represente risco de ferimento por
perfurocortante.

Plástico:
Reduzir e reutilizar:
- recusar sacolas extras para produtos que
caberiam na sua bolsa
- trocar sacolas de supermercado por ecológicas,
que têm tempo de uso bem maior
- reaproveitar potes para guarda de alimentos ou
bebidas
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Reciclar:
- é sempre passível de
reciclagem, retire excesso
de
resíduos
quando
houver, e coloque junto ao
material
para
coleta
seletiva (dica: incluindo
frascos e potes vazios de
cosméticos e pastas de
dentes, e embalagens de
desodorante)
- não precisa deixar super
bem lavado, basta tirar o
excesso de sujeira para
evitar disseminação de
microorganismos
do
momento da separação
até o aproveitamento na
cooperativa
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(dica: deixar na pia enquanto lava suas louças
normalmente, para que a água que cai da
lavagem retire este excesso)
- os mais leves (como canudos, plástico filme,
saquinhos finos e isopor - que é plástico
expandido) e com compostos por dois tipos de
materiais (plástico/metal, como embalagens de
salgadinhos) nem sempre entram na cadeia real
de reciclagem, legal tentarmos reduzir e
substituir
- procure o programa de reciclagem da produtora
de suas cápsulas de café

Papel:
Reduzir e reutilizar:
- trabalhar sempre que possível com formatos
eletrônicos de documentos ao invés de impressos

24

- usar os dois lados do
papel, inclusive aqueles
que recebemos na rua
Reciclar:
- se não contaminado
com material orgânico
ou cola, é sempre
passível de reciclagem,
inclusive embalagens de
pizza – na cooperativa
pode ser separada a
parte mais engordurada
(dica: guardanapos de
papel, lencinhos usados,
cupom fiscal e adesivos
não são recicláveis;
notas fiscais impressas
em papel comum e post
its são)
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- retire grampos e adesivos para facilitar o
processo da cooperativa e aumentar a chance de
reciclagem
- rasgue ao invés de amassar

Vidro:
Reduzir e reutilizar:
- reutilize garrafas e potes, o vidro é material
inerte, e excelente acondicionador para
alimentos, é livre de BPA (bisfenol A, um
componente de alguns plásticos prejudicial à
saúde), vai ao freezer e ao micro-ondas.
Reciclar:
- sempre passível de reciclagem - retire o excesso
de resíduos se houver
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- o vidro quebrado
pode ser reciclado,
porém pode ferir os
profissionais da cadeia
de
reciclagem
se
descartado junto com
os demais materiais
(dica: coloque num
recipiente separado e
sinalizado, como por
exemplo dentro de
uma
garrafa
pet
cortada ao meio e
encaixada nas suas
duas partes)
- lembre de retirar o
excesso de resíduos
antes de colocar para
reciclagem
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Metal:
Reduzir e reutilizar:
- latas de metal podem
virar vasos, portacanetas e recipientes
para velas caseiras
- caixas íntegras de
metal podem guardar
biscoitos e outros
alimentos
Reciclar:
- sempre passível de
reciclagem - retire o
excesso de resíduos se
houver
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Pilhas, baterias e
equipamentos
eletrônicos:
Reduzir e reutilizar:
- dê preferência a pilhas
e baterias recarregáveis
- aproveite ao máximo o
tempo de vida do seu
equipamento
eletrônico,
evitando
substituí-lo quando ele
ainda funciona bem
Reciclar:
- empresas produtoras
têm responsabilidade
de receber os produtos
fabricados e vendidos
elas para dar adequado
encaminhamento
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- caso tenha alguma dificuldade em devolver para
o fabricante, verifique na sua cidade os pontos de
coleta
Dica de site para pesquisar pontos de coleta
deste e outros materiais na grande São Paulo:
https://goo.gl/Ke5o8v
Demais cidade e outras dicas sobre reciclagem:
www.ecycle.com.br

E como posso ter uma casa mais
sustentável?
Pense na possibilidade de adaptar sua casa com
painéis solares, cisterna para coleta de água da
chuva, descargas inteligentes e outras tecnologias
mais sustentáveis. Se não puder fazê-lo, tudo
bem, pense em outras oportunidades que você já
tem hoje. Veja algumas dicas que reunimos para
você.
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Cozinha:

- faça uma lista de compras antes de ir ao
supermercado e evite comprar mais do que o seu
consumo real, evitando que produtos estraguem
ou passem do período de validade antes do
consumo
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- tente aproveitar integralmente os alimentos - há
várias receitas na internet para aproveitar folhas,
talos e cascas que comumente jogamos fora, mas
que são repletos de nutrientes
- prefira consumir alimentos produzidos próximo
a você (pense na poluição causada pelo
transporte de alimentos) e, sempre que possível,
orgânicos
- considere, também, a sazonalidade da produção
- vegetais colhidos na época apropriada são mais
baratos e saborosos
- se possível, evite os sacos plásticos e bandejas
de isopor, preferindo produtos a granel, que
podem ser acondicionados em potes e sacolas
reutilizáveis
- considere a possibilidade de ter uma
composteira para o seu lixo orgânico, sobretudo
se você tem uma hortinha ou jardim - o humus
gerado na composteira será muito útil para suas
plantas crescerem fortes saudáveis, e você ainda
pode vendê-lo gerando uma renda extra
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- experimente usar bucha vegetal para lavar suas
louças, ela é mais durável e é biodegradável
- mantenha a torneira fechada enquanto ensaboa
e, se possível, deixe uma bacia dentro da pia para
reutilizar a água do enxágue de copos, por
exemplo, na lavagem de pratos ou talheres.

Área externa e de serviço:
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- busque produtos de limpeza biodegradáveis
para evitar que seus resíduos tóxicos possam
agredir o meio ambiente (dicas: leia o rótulo para
saber se o produto é mesmo biodegradável, ou
apenas inspirado pela natureza; selos de
certificação de produto orgânico ou natural
também indicam que o produto é menos
agressivo para o meio ambiente)
- junte roupa e louça suja o suficiente para
aproveitar todo o potencial de lavagem/secagem
das suas máquinas, evitando subutilizar a energia
empregada no ciclo de uso
- prefira, se possível, o ciclo de água fria para
economizar energia
- busque estender as roupas imediatamente após
o término do ciclo da máquina de lavar, e balance
um pouco antes de pendurá-las - você precisará
de muito menos tempo para passá-las
- da mesma forma, procure secar camisetas
diretamente em cabides
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- recolha as fezes de seu cachorro com um pedaço
de jornal ou sacola que já não ia utilizar
- verifique a possibilidade de ter objetos de uso
coletivo no seu condomínio - bicicletas, escadas,
caixas de ferramentas, etc

Banheiro:
- busque produtos de higiene pessoal com a
menor quantidade possível de embalagem, e de
preferência, de marcas que se preocupam com a
retirada destes resíduos do ambiente - selos como
o da EuReciclo podem lhe ajudar a encontrar
estes produtos
- busque produtos de higiene pessoal orgânicos,
naturais e/ou biodegradáveis - seu corpo vai
perceber a diferença, e o meio ambiente
agradece (dicas: leia o rótulo e busque os selos de
certificação)
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- se possível, elimine ou reduza o uso de sacos
plásticos menores para a guarda do lixo; se ainda
não for possível, aproveite ao máximo o volume
do saco antes de retirá-lo
- verifique a possibilidade de substituir seu
absorvente contendo material plástico por
alternativas de algodão (mais facilmente
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degradável) e/ou reutilizáveis (como um coletor
menstrual)
- dê a você mesma (o) a chance de utilizar um
cosmético caseiro - há diversos tutoriais
disponíveis na internet
- caso você possua aquecimento a gás e a água do
seu chuveiro demore para esquentar, procure
coletar esta água fria em baldes para uso na
faxina, lavagem de louça e roupas, para aguar as
plantas e dar descarga

Quarto:
- deixe caixas de sapato nas lojas
- visite um brechó transado ou uma loja virtual
roupas e sapatos que já tiveram outro dono e que
não por isso perderam sua qualidade, e veja se
você não tem uma boa alternativa para adquirir
aquele ítem de que estava precisando ou para
mudar o seu visual, e por um valor mais em conta
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- estude a respeito ou considere investir numa
assessoria de estilo para montar um guarda roupa
inteligente, com menos peças que se combinem
entre si, evitando manter várias peças com pouco
ou nenhum uso
- busque uma boa costureira e um bom sapateiro,
leve peças com problemas de caimento,
pequenas avarias ou mesmo que você tenha
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enjoado, e peça sugestão de como recuperá-las
(pences, barras, tingimento, trocas de alça,
revitalização de couro, são apenas algumas
opções para renovar aquilo você já tem)

Sala:
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- desligue as luzes e desconecte da tomada os
aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo
utilizados, mesmo no modo stand by eles ainda
consomem e desperdiçam energia
- verifique a possibilidade de doar ou vender seus
livros; para doar verifique na sua cidade postos de
doação em terminais de ônibus, estações de
metrô e bibliotecas, e feiras de trocas (de livros e
outros bens - são ótimas oportunidades para
reaproveitar objetos e trocar ideias); e para
vender procure sebos (lojas físicas ou plataformas
online, como a estante virtual)

Sobre nós:
A Tero é uma empresa brasileira, criada a partir
do desejo de oferecer produtos cosméticos de
qualidade de forma sustentável, e contribuir para
o consumo consciente, e para relações mais éticas
com o consumidor e o meio ambiente.
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Nossos Valores:
 Consciência:
manter-se
continuamente
responsável pelo impacto de ações e decisões
 Suficiência: evitar excessos; ser cada vez
melhor e não necessariamente maior; zelar
pela sustentabilidade
 Excelência: desafiar a melhor e mais nova
tecnologia disponível
 Ética: agir com transparência, conduta correta
e respeito
 Parceria: nutrir relações maduras e de
crescimento mútuo
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Visite a Tero e saiba mais sobre nossos
cosméticos orgânicos certificados
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https://tero.eco.br
https://loja.tero.eco.br
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