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Resumo: 
Este trabalho é sobre Biocosméticos. A escolha do tema, se deve aos aumento de preocupação
das pessoas quanto aos danos que suas ações geram ao meio ambiente, a sociedade e a si
mesmos, juntamente com nossas pesquisas anteriores sobre sustentabilidade. Biocosméticos
são definidos pelos cosméticos ecologicamente corretos, sem o uso de substâncias químicas, e
matérias primas extraídas de forma consciente. Além disso, o projeto aborda os temas:
sustentabilidade, comportamento, consumo consciente, mercado de trabalho e fonte de renda.
O uso de cosméticos está diretamente relacionado a aparência, sendo um instrumento para o
aumento da autoestima, o que é importante para uma boa qualidade d vida. O objetivo geral
definido foi: como podemos incentivar as pessoas a produzirem biocosméticos? Outros
objetivos que este trabalho tinha eram: estudar o processo de produção de biocosméticos;
buscar quais são os impactos ambientais que os cosméticos industriais e os biocosméticos
causam: analisar qual seria a melhor forma de conscientizar as pessoas sobre a importância de
um consumo consciente; pesquisar se seria possível que as mulheres transformassem a
produção de biocosméticos em fonte de renda. Foram utilizados sites confiáveis, artigos
acadêmicos, matérias de jornais, entre outros. Além de, entrevistas com profissionais da área
de cosmética, estética e farmacêutica. Com todas estas pesquisas e entrevistas, constatamos
que podemos incentivar as pessoas a produzirem biocosméticos. Através da conscientização
sobre os danos que a indústria cosmética causa tanto ao meio ambiente, quanto aos
consumidores. Pretendemos continuar este trabalho desenvolvendo formas práticas para
oportunizar e incentivas as pessoas a produzirem biocosméticos.
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