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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Produção. 
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A lógica linear de produção-consumo-descarte empregada até hoje caminha para um 

nível insustentável. A Economia Circular surge então como um conceito para 

promover a circularidade de fluxos de material e energia, com o objetivo de reduzir o 

consumo de recursos, a geração resíduos e os impactos ambientais. A Fralda 

Descartável é um produto de uso único, que já é responsável por 2% do volume dos 

lixões no Brasil. Como alternativa mais sustentável, tem-se a fralda de pano. 

Entretanto, a falta de praticidade da mesma não permite sua adoção em larga escala. 

Este projeto se propõe então a estudar modelos de negócios circulares para fraldas de 

pano, que sejam ambientalmente melhores do que a fralda descartável, oferecendo o 

produto como serviço. Realizou-se também uma análise preliminar da viabilidade 

desse negócio, determinando os principais custos, fontes de receita e potencial de 

captura de mercado.  
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The linear production-consumption-disposal logic employed to date is moving to an 

unsustainable level. The Circular Economy emerges as a concept to promote the 

circularity of material and energy flows, with the objective of reducing resource 

consumption, waste generation and environmental impacts. The Disposable Diaper is 

a single use product, which is already responsible for 2% of the volume of the 

landfills in Brazil. The cloth diaper is a more sustainable alternative, however, the 

lack of practicality of the same does not allow its adoption on a large scale. This 

project then proposes to study circular business models for cloth diapers, which are 

environmentally better than the disposable diaper, offering the product as a service. A 

preliminary analysis of the viability of this business was carried out, determining the 

main costs, sources of revenue and market capture potential. 

 

 

Keywords: Circular Economy; Business Models; Cloth Diapers 

 

  



 iv 

SUMÁRIO 
		
1.	 INTRODUÇÃO	............................................................................................................................	1	
1.1.	 APRESENTAÇÃO	DO	TEMA	...................................................................................................................	1	
1.2.	 OBJETIVOS	..............................................................................................................................................	4	
1.3.	 JUSTIFICATIVA	.......................................................................................................................................	5	
1.4.	 METODOLOGIA	E	ESTRUTURA	DO	TRABALHO	.................................................................................	6	

2.	 REVISÃO	DA	LITERATURA	....................................................................................................	7	
2.1.	 FRALDAS	INFANTIS	...............................................................................................................................	9	
2.1.1.	 Fraldas	descartáveis	................................................................................................................	10	
2.1.2.	 Fraldas	de	pano	..........................................................................................................................	15	

2.2.	 ECONOMIA	CIRCULAR	........................................................................................................................	19	
2.2.1.	 Histórico	........................................................................................................................................	19	
2.2.2.	 Principais	Conceitos	.................................................................................................................	20	
2.2.3.	 Principais	Ferramentas	..........................................................................................................	22	

2.3.	 MODELOS	DE	NEGÓCIO	......................................................................................................................	23	
2.3.1.	 Definições	......................................................................................................................................	23	
2.3.2.	 Modelos	de	Negócio	para	Economia	Circular	...............................................................	26	

2.4.	 AVALIAÇÃO	DO	CICLO	DE	VIDA	(ACV)	...........................................................................................	31	
2.4.1.	 Definição	e	Princípios	da	ACV	..............................................................................................	32	
2.4.2.	 Fases	da	ACV	................................................................................................................................	33	
2.4.3.	 Limitações	da	ACV	.....................................................................................................................	38	
2.4.4.	 Aplicações	da	ACV	nas	empresas	........................................................................................	39	

2.5.	 ACV	DE	FRALDAS	...............................................................................................................................	40	
2.5.1.	 Análise	dos	Principais	Estudos	.............................................................................................	40	
2.5.2.	 Detalhes	da	modelagem	do	estudo	de	referência	........................................................	44	

3.	 MODELOS	DE	NEGÓCIO	DE	FRALDAS	DE	PANO	..........................................................	50	
3.1.	 FRALDA	DE	PANO	COMO	PRODUTO	.................................................................................................	50	
3.2.	 FRALDA	DE	PANO	COMO	SERVIÇO	SIMPLES	...................................................................................	51	
3.3.	 FRALDA	DE	PANO	COMO	SERVIÇO	OTIMIZADO	.............................................................................	53	

4.	 AVALIAÇÃO	AMBIENTAL	DE	MODELOS	DE	NEGÓCIO	DE	FRALDAS	.....................	54	
4.1.	 MÉTODO	DE	ANÁLISE	DE	IMPACTO	.................................................................................................	54	
4.2.	 COMPARAÇÃO	DOS	RESULTADOS	.....................................................................................................	58	
4.2.1.	 Fraldas	de	Pano	como	Produto	...........................................................................................	60	
4.2.2.	 Fraldas	de	Pano	como	Serviço	Simples	............................................................................	62	
4.2.3.	 Fraldas	de	Pano	como	Serviço	Otimizado	......................................................................	64	

5.	 ANÁLISE	DO	MERCADO	.......................................................................................................	65	
5.1.	 MERCADO	DE	FRALDAS	.....................................................................................................................	65	
5.1.1.	 Principais	Players	......................................................................................................................	68	
5.1.2.	 Mercado	Consumidor	...............................................................................................................	70	
5.1.3.	 Tendências	de	Mercado	..........................................................................................................	71	
5.1.4.	 Serviços	de	Fraldas	de	Pano	no	Mundo	............................................................................	71	

5.2.	 MERCADO	DE	LAVANDERIAS	INDUSTRIAIS	....................................................................................	74	
5.2.1.	 Principais	Processos	.................................................................................................................	74	
5.2.2.	 Principais	Players	......................................................................................................................	75	
5.2.3.	 Mercado	consumidor	...............................................................................................................	78	

5.3.	 ESTIMATIVA	DO	TAMANHO	DO	MERCADO	.....................................................................................	78	
5.4.	 SÍNTESE	DAS	ANÁLISES	......................................................................................................................	82	

6.	 PROPOSTA	DE	SERVIÇOS	DE	FRALDAS	..........................................................................	82	
6.1.	 CARACTERÍSTICAS	GERAIS	................................................................................................................	83	



 v 

6.2.	 BUSINESS	MODEL	CANVAS	................................................................................................................	84	
6.2.1.	 Proposta	de	Valor	......................................................................................................................	85	
6.2.2.	 Visão	da	Operação	....................................................................................................................	86	
6.2.3.	 Visão	do	Cliente	..........................................................................................................................	89	
6.2.4.	 Visão	Financeira	........................................................................................................................	91	

6.3.	 DISCUSSÃO	DE	VIABILIDADE	DO	SERVIÇO	NO	BRASIL	.................................................................	97	
7.	 CONCLUSÃO	............................................................................................................................	99	
7.1.	 SÍNTESE	DOS	RESULTADOS	...............................................................................................................	99	
7.2.	 LIMITAÇÕES	E	DIRECIONAMENTO	PARA	ESTUDOS	FUTUROS	...................................................	101	

8.	 REFERÊNCIA	BIBLIOGRÁFICA	.......................................................................................	103	
APÊNDICE	I	...................................................................................................................................	109	
 



 1 

 

1. Introdução 

1.1. Apresentação do Tema 

No início da era industrial, a produção em massa de mercadorias foi possibilitada 

por novos métodos de fabricação, resultando em produtos com alta disponibilidade e 

baixos custos. Consequentemente, devido ao crescimento exponencial da população 

mundial e o crescimento vertiginoso da atividade industrial, as emissões para o meio 

ambiente, a geração de resíduos sólidos e o aterro tornaram-se cada vez mais graves. 

(LIEDER et al., 2015)  
 A discussão sobre o modelo vigente de produção se intensificou a partir de 

1987, quando representantes da ONU definiram por meio do Relatório Brundtland o 

conceito de desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender 

suas próprias necessidades”.  

 Projeções de longo prazo indicam a incompatibilidade entre os níveis de 

produção atuais e a disponibilidade de recursos naturais (UNEP, 2011), de forma que 

urge a necessidade de rever os padrões de consumo, os quais têm se caracterizados 

pela alta “descartabilidade” de produtos. Esse descarte irresponsável após curto 

período de vida útil traz graves consequências em relação à crescente extração de 

recursos naturais e ao despejo de resíduos considerados como “lixo” na natureza. Faz-

se necessária então uma mudança de paradigma não apenas econômico, mas da 

sociedade como um todo. 

 Entre as alternativas sugeridas existentes formas de promover um 

desenvolvimento sustentável estão propostas que envolvem a redução do consumo de 

recursos naturais, aumento de eficiência produtiva e de uso a fim de evitar 

desperdícios, além de maior reutilização e reciclagem dos produtos garantindo maior 

vida útil e variedade de funções ao mesmo item ou aos recursos empregados na 

fabricação.  

 A partir do entendimento de que a natureza e os organismos vivos que a 

compõem funcionam de forma cíclica é possível replicar o mesmo raciocínio para os 

sistemas produtivos criados pelo homem. Muitas vezes fala-se em “jogar fora” 



 2 

quando desejamos descartar algo que aparentemente não tem mais utilidade imediata. 

No entanto, a Terra é um ambiente fechado e interconectado. De maneira análoga 

funciona o conceito de economia circular. Compartilhando a premissa de que não 

existe forma de “jogar fora” os resíduos que não apresentem utilidade imediata, o 

modelo circular busca gerar valor ao reintroduzir à cadeia produtiva como insumos 

materiais que seriam descartados. 

Um exemplo de alta relevância do consumo linear e suas problemas em 

relação à sustentabilidade pode ser observado no uso de fraldas descartáveis. Em 

2011, foram consumidas 7,7 bilhões de unidades no Brasil, país que ocupa terceiro 

lugar no consumo de fraldas descartáveis do mundo ano (VIDAL e DA HORA, 2014) 

o que representa quase 2% do total do peso de Resíduos Sólidos Urbanos gerado no 

país (ABIPHEC, 2014). Percebe-se então que os problemas ambientais gerados pelo 

consumo de fraldas descartáveis são grandes e que por falta de solução técnica 

disponível em larga escala para tal resíduo, ele é atualmente destinado a lixões e 

aterros sanitários (BRADFIELD, 2017). 

No fim de vida do produto, fraldas descartáveis para bebês são normalmente 

misturadas ao lixo convencional sólido. (CORDELLA et al., 2015) Dada a escassez 

de métodos econômico e tecnicamente viáveis de reutilização e reciclagem das fraldas 

pós-consumo, a grande maioria deste resíduo é, e continuará sendo no futuro próximo, 

enviada para aterramento como disposição final (LIGHT, CHIRMULEY, HAM, 1995 

apud Bradfield, 2017). Conforme mostrado no gráfico abaixo, o Panorama dos 

Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil elaborado pela ABRELPE em 2015, mostra a os 

três principais tipos de disposição final utilizados atualmente no Brasil:  
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Gráfico 1. Disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos por tipo de destinação em t/dia 

 
É interessante comparar os dados brasileiros, com os presentes no estudo 

realizado na Europa, onde 40% dos resíduos sólidos urbanos são reciclados ou 

enviados à compostagem, 38% são destinados à unidades de disposição no solo e 22% 

incinerado. (CORDELLA et al., 2015) 

Os principais problemas relacionados ao aterramento de resíduos com alto  

conteúdo de material biodegradável, como é o brasileiro, são listados a seguir 

(SMITH et al., 2001 apud BRADFIELD, 2017): 

• Emissão de gás metano, o qual contribui para o aquecimento global e 

implica em riscos de explosões; 

• Contaminação do lençol freático com a percolação do lixiviado formado a 

partir da massa de resíduos; 

• Problemas relacionados ao uso da terra; 

• Ruídos no entorno do local e 

• Maus odores 

 A celulose presente nas fraldas se decompõe em alguns meses quando 

descartada no meio ambiente, porém os derivados do petróleo demoram muito mais 

tempo. Quando descartados em lixões a céu aberto e sem preparação ou proteção do 

solo, atraem insetos vetores de doenças e podem acarretar na contaminação das águas 

subterrâneas por microorganismos presentes nas fezes que estavam nas fraldas. 
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Tendo em vista a crescente preocupação com os impactos ambientais gerados pelo 

consumo, surgiram alternativas às fraldas infantis descartáveis tradicionais, sendo 

elas:  

• Fraldas híbridas: As fraldas híbridas são feitas de algodão e revestidas no seu 

interior por uma película absorvente descartável, ou seja, o exterior da fralda é 

lavável e reutilizável e o seu interior é descartável e por vezes feito de material 

biodegradável. 

• Fraldas descartáveis biodegradáveis: As fraldas biodegradáveis podem, após 

o descarte, serem consumidos por micro-organismos como fontes de alimento 

e de energia. Nelas, os plásticos PP e PE são substituídos pelo PLA (acido 

polilático), de origem vegetal, e o SAP pode ser substituído por biopolímeros 

feitos a partir de amido (Colon, et al. 2013). Sua composição a deixa com um 

pouco mais de espessura do que as fraldas descartáveis tradicionais, não 

reduzindo o volume de resíduo gerado. Elas ainda não sejam fabricadas no 

Brasil, sendo uma das empresas que fabricam essa fralda é a alemã Wiona, que 

produz uma fralda biodegradável, hipoalérgica, sem fragrâncias sintéticas e 

sem utilização de cloro no branqueamento da celulose. 

• Fraldas de Pano: As fraldas de pano voltaram a ser consideradas alternativas 

às descartáveis. Hoje em dia elas estão mais modernas, formadas por várias 

camadas de tecido que aumentam a capacidade de absorção, com formas e 

tamanhos variados para as diferentes idades do bebê, com capinhas com 

função de barrar o vazamento e há velcros e botões no lugar dos alfinetes. 

Dentre as diferentes alternativas existentes às fraldas descartáveis, a fraldas de 

pano se destaca por ser a opção mais circular de produto. Fraldas de pano podem 

ser reutilizadas para vários filhos e depois tornar-se panos de limpeza, 

economizando dinheiro. Se lavar em casa, o custo médio de usar fraldas de pano é 

geralmente mais barato do que usar descartáveis.  

 

1.2. Objetivos 

 
Primeiramente, o objetivo geral desse trabalho é compreender os diferentes 

conceitos relacionados à Economia Circular, seus principais pilares e sua 

aplicabilidade na prática, através de modelos de negócio inovadores. Em seguida, 
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busca-se compreender se um negócio circular é de fato menos impactante 

ambientalmente do que as formas tradicionais. Para isso, introduz-se a ferramenta de 

Análise de Ciclo de Vida, com o objetivo de comparar o desempenho ambiental de 

um negócio circular e um tradicional. 

Além disso, este projeto tem como objetivo específico, identificar os modelos de 

negócio possíveis para fraldas de pano, levando em consideração as principais 

diretrizes de circularidade; e finalmente, realizar um estudo preliminar sobre a 

viabilidade desse negócio.   

1.3. Justificativa 

 
A preocupação ambiental é cada vez mais crescente e o Brasil vem sendo palco de 

tristes eventos como o rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana; os 

alagamentos e deslizamentos de terram consequentes das chuvas de verão do Rio de 

Janeiro; a poluição das águas antes límpidas de Arraial do Cabo. Esses exemplos são 

provas de que a relação dos seres humanos (e dos meios de produção) com a natureza 

precisa mudar.  

A economia circular surge para quebrar o paradigma da atual economia linear, 

propondo que o valor dos recursos extraídos e produzidos seja mantido em circulação 

por meio de cadeias produtivas integradas. O destino de um material deixa de ser uma 

questão de gerenciamento de resíduos, mas parte do processo de design de produtos e 

sistemas (WEBSTER, 2015 apud SENHEM e FARIAS, 2019). Recentemente, o 

conceito surge também como uma meta política, em um contexto de aumento dos 

preços dos recursos e mudanças climáticas. (SENHEM e FARIAS, 2019) 

A Economia Circular possui um caráter interdisciplinar e ganhado o aumento de 

interesse da indústria, governos e academia. Aplicar esse conceito requer uma visão 

sistêmica das diferentes questões existentes relacionadas ao crescimento e econômico 

e aos impactos ambientais.  

Embora a Engenharia de Produção forneça todas as ferramentas  necessárias para 

um profissional construir uma visão sistêmica e lidar com esse tipo de problemática, o 

assunto ainda não é muito difundido no meio. Este Projeto de Graduação é o primeiro 

do gênero a ser apresentado para o corpo docente do Departamento de Engenharia 

Industrial da UFRJ e busca introduzir e fomentar a discussão desses conceitos.  
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Fraldas são indispensáveis para os bebês de hoje e como apresentado 

anteriormente, são responsáveis por quase 2% do total do peso de Resíduos Sólidos 

Urbanos gerado no país (ABIPHEC, 2014). Sabendo que em sua composição, grande 

parte dos materiais não são biodegradáveis, pode-se esperar um desse número nos 

próximos anos. Alternativas mais ecológicas estão sendo desenvolvidas no Brasil, 

entretanto todas elas possuem um modelo de negócios de fralda como produto.  

 A contribuição deste Projeto de Graduação é então fomentar a discussão sobre 

Economia Circular e realizar uma análise preliminar de um modelo de negócio 

circular para fraldas de pano no Brasil. Além disso, será apresentada também uma 

discussão sobre o desempenho ambiental desses modelos. Para isso, será introduzido 

o conceito de Análise de Ciclo de Vida (ACV) como ferramenta de avaliação de 

impacto ambiental e de apoio à tomada de  decisão.  

 

1.4. Metodologia e Estrutura do Trabalho 

 
A metodologia utilizada para elaboração deste Projeto de Graduação foi 

primeiramente realizar uma Revisão da Literatura, que se encontra no segundo 

capítulo dessa obra, e serve de arcabouço teórico para guiar este trabalho. Visto o 

caráter atual do assunto desse trabalho, diversos meios de buscas foram utilizados, 

como artigos de revistas científicas, publicações de instituições de pesquisa, 

publicações acadêmicas, além de sites especializados e jornais eletrônicos. Os 

próximos parágrafos, descrevem os principais temas pesquisados. 

Sendo este um trabalho para o estudo preliminar de um negócio circular de fraldas 

de pano no Brasil, buscou-se primeiramente realizar uma revisão sobre fraldas, tanto 

de pano como a descartável. Foram abordados pontos como o histórico dos produtos, 

principais inovações, características e processos de obtenção. Em seguida, foram 

pesquisados conceitos relacionados à Economia Circular, a fim de compreender seus 

princípios e dinâmica de pensamento. Aprofundou-se então essa revisão em Modelos 

de Negócio Circular. O último tema abordado na Revisão da Literatura é a Análise de 

Ciclo de Vida (ACV), ferramenta de avaliação de desempenho ambiental de um 

produto. Apresenta-se então os principais princípios, definições, fases de execução, 

além de um breve panorama sobre suas limitações e aplicações nas empresas. Em 

seguida, o tema ACV de Fraldas é aprofundado. Finalmente, apresenta-se o estudo de 
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ACV para negócios circular de fraldas de pano no qual este Trabalho de Graduação se 

inspirou. 

No terceiro capítulo são apresentados os principais modelos de negócio circular 

para fraldas de pano estudados no capítulo acima, e quarto capítulo é dedicado a 

discutir os resultados do desempenho ambiental desses modelos. Para comparar os 

modelos, utilizou-se a ferramenta Análise de Ciclo de Vida (ACV), apresentada no 

capítulo dois. Essa comparação foi possível graças modelagem realizada por 

HOFFMANN et al, 2019 com um método de avaliação de impacto diferente do 

utilizado originalmente no estudo, descrito no início do capítulo.  

Uma vez analisada todos os possíveis modelos de negócios para fraldas de pano e 

seus respectivos impactos ambientais, é necessário compreender o ambiente de 

negócios desse segmento aqui no Brasil. No quinto capítulo realizou-se então uma 

análise de mercado como ferramenta metodológica para alimentar a discussão sobre 

posicionamento do modelo de negócios final ser proposto.  

Os principais pontos dessa análise de mercado foram questões relativas à demanda 

e oferta, caracterização do histórico de consumo, e tendências de mercado. Estudou-se 

também o caso de serviços de fraldas de pano da Austrália e do Reino Unido, a fim de 

investigar as variáveis relevantes para poder estimar o mercado brasileiro e identificar 

possíveis oportunidades. 

Considerando os modelos propostos e suas respectivas análises, o sexto capítulo é 

dedicado a propor um modelo de negócios final para um serviço de fraldas de pano no 

Brasil. Apresenta-se então o Business Model Canvas do modelo final, e discute-se a 

viabilidade desse modelo.  

 

2. Revisão da Literatura 

 Problemas ambientais, como a perda de diversidade, a escassez de recursos 

naturais, a poluição do ar, do solo e das águas, entre outros, estão ameaçando os 

ecossistemas terrestres (GEISSDOERFER et al., 2017). Em 2009, uma equipe de 

pesquisadores internacionais identificou 9 fronteiras planetárias nas quais a 

humanidade pode operar em segurança (ROCKSTROM et al., 2009), e que, se 

ultrapassadas, podem gerar mudanças brutais e dificilmente previsíveis no meio 

ambiente.  
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Tabela 1. Traduzida de ROCKSTROM et al. (2009) 

 
 

Pode-se observar no quadro acima que alguns limites já atingiram, segundo os 

autores, uma classificação de alerta, como a concentração de CO2 na atmosfera ou a 

taxa de extinção de espécies animais ou vegetais; outros, como a acidificação dos 

oceanos ou taxas de uso da terra, ainda estão em um nível aceitável. Finalmente, 

alguns, como a poluição química ou a presença de partículas na atmosfera, são mais 

locais e menos conhecidos. Entretanto, os parâmetros e limites propostos neste 

trabalho ainda são objeto de debate científico. Esses elementos, no entanto, são 

interessantes porque fornecem um estado da arte dos principais riscos ambientais que 

a humanidade enfrenta. (INSTITUT MONTAIGNE, 2016) 

Alguns cientistas afirmam que vivemos na era do Antropoceno, palavra cuja 

etimologia grega significa “humano” (anthropo) e “novo” (cene), visto que as 

mudanças – climáticas, de biodiversidade e químicas -  que estão ocorrendo na Terra 

são devidas principalmente à atividade humana. (SACHS, 2015) Essa nova realidade 

cria novos desafios econômicos, principalmente por não sabermos precisamente a sua 

escala, tempo e implicações. 
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 Para abordar esse problema, surge o desenvolvimento sustentável, que busca 

equilibrar a interação de três sistemas: a economia, a sociedade e o meio ambiente. 

Recentemente, o conceito de Economia Circular vêm ganhando importância, e já é 

alvo de políticas públicas em alguns lugares do mundo. A Comissão Europeia 

apresentou em 2015 um Plano de Ação com medidas para uma transição para a 

economia circular até 2019 (INSTITUT MONTAIGNE, 2016). Na China, existe uma 

lei que define a economia circular como “todas as atividades de redução, reciclagem 

e recuperação na produção, distribuição e consumo de bens" e contém um conjunto 

de medidas para acelerar a transição, além de indicadores e objetivos quantitativos. 

 Embora ambos os assuntos estejam sendo amplamente discutidos na academia 

e nas empresas, a inter-relação entre Economia Circular e Sustentabilidade ainda é 

pouco explorada, como mostrado na tabela abaixo. É válido ressaltar o engajamento e 

das influentes contribuições de instituições internacionais como a OCDE e a 

Fundação Ellen MacArthur.  

 
Tabela 2. Traduzida de GEISSDOERFER et al. (2017) 

 
 

 Embora o conceito de sustentabilidade seja mais amplo e aborde tanto os 

aspectos ambientais, mas também os econômico-sociais, este trabalho se limita a  

avaliar a relação entre circularidade e desempenho ambiental entre fraldas de pano e 

fraldas descartáveis.  

  

2.1. Fraldas Infantis 

Este capítulo dedica-se a uma pesquisa acerca da literatura existente sobre fraldas 

infantis descartáveis e reutilizáveis. Busca-se resumir principalmente o histórico da 

transição do uso da fralda de pano reutilizável para as fraldas descartáveis, as 

principais evoluções tecnológicas existentes, e as soluções encontradas para melhorar 

o desempenho desse produto. Além disso, buscou-se também apresentar um resumo 
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da a composição de fraldas existentes no mercado e os principais processos do seu 

ciclo de vida. 

2.1.1. Fraldas descartáveis 

 Segundo FOELKEL (2010), as primeiras fraldas descartáveis criadas usavam 

folhas de papel tissue colocadas dentro de uma película plástica. Nos anos 50, grandes 

empresas começaram a entrar no ramo das fraldas descartáveis e foram 

aperfeiçoando-as, trocando os papéis sanitários pela primeira geração da celulose fluff, 

que era basicamente celulose solúvel de alta pureza. (VIDAL e DA HORA, 2014)  

 Entretanto, a principal inovação tecnológica das fraldas descartáveis foi a 

utilização de polímeros superabsorventes [super absorbent polymers (SAP)] nas 

décadas de 1980 e 1990 o qual permite o uso de menor quantidade de material para 

uma maior absorção dos fluidos e logo, uma fralda menor e mais eficiente. Esses 

avanços tecnológicos permitiram uma revolução no (BRADFIELD, 2017) mercado de 

fraldas, pois tornou o produto mais fino e confortável graças à redução da quantidade 

de celulose fluff e ao aumento do poder de absorção de líquidos. 

O fluxograma a seguir representa o ciclo de vida do “berço-ao-túmulo” de 

uma fralda descartável convencional genérica (CORDELLA et al., 2015). A 

expressão “berço-ao-túmulo” vem do inglês “cradle-to-grave”, abordagem que 

considera os impactos ambientais  desde a extração dos recursos naturais para serem 

usados como matéria-prima até o descarte final dos resíduos.  
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Figura 1. Fluxograma do Ciclo de Vida de uma Fralda Descartável. Fonte: (BRADFIELD, 2017) 

 
 Os principais elementos do ciclo de vida de uma fralda, como composição, 

matérias-primas, e processos, serão discutidos nos itens a seguir.  

2.1.1.1. Composição das fraldas descartáveis  

 Uma fralda descartável típica possui quatro componentes principais e a 

seguinte composição (BRADFIELD, 2017, EDANA, 2005, CORDELLA et al., 

2015):  

1. Camada superior, a qual estará em contato direto com a pele do bebê e precisa, 

portanto, ser macia ao toque. Esta camada deve deixar os líquidos passarem com 

facilidade e, em geral, é feita com um tecido não- tecido (TNT) de polipropileno 

(PP); 

2.  Camada de distribuição dos dejetos, cuja função é armazenar brevemente os 

dejetos antes que sejam absorvidos pela camada seguinte. Materiais tipicamente 

utilizados para este fim são a polpa de celulose e/ou o polímero superabsorvente; 

3. Camada de absorção, o principal componente da fralda, uma vez irá reter todo o 

excremento produzido pelo bebê. Atualmente é composta pela polpa de celulose e 

o polímero superabsorvente e; 
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4. Parte externa, cuja função principal é prevenir vazamentos. Esta camada, 

juntamente da camada superior, é responsável por dar sustentação à fralda e, 

portanto, deve ser suficientemente reforçada, mantendo uma baixa espessura. É 

comumente composta por filmes de polietileno de baixa densidade (PEBD), ou 

por compósitos de PEBD e tecido não-tecido. Costuma apresentar micro-poros, de 

modo a garantir a troca de gases com o exterior, mantendo a pele seca. 

A figura abaixo ilustra o produto: 

 
Figura 2. Desenho esquemático de uma fralda descartável, com seus principais elementos. Fonte: BRADFIELD 

(2017) 

  

 Segundo CORDELLA et al., 2015, a composição média das fraldas 

descartáveis vendidas na Europa em 2011 possui os valores listados na tabela a seguir. 
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Tabela 3. Composição da Fralda Descartável. Fonte: Traduzido de CORDELLA et al. (2015) 

Material	/	

Componente	

Peso	médio	em	1	unidade	

de	fralda	(g)	
%	do	total	

Celulose	fluff	 13,2	 36,7	

Polímeros	

superabsorventes	

(SAP)	

11,1	 30,8	

Polipropileno	(PP)	 5,8	 16,1	

Polietileno	de	baixa	

densidade	(LDPE)	
2,2	 6,1	

Elásticos	 1,0	 2,8	

Adesivos	 0,1	 0,3	

Outros	 2,6	 7,2	

Total	 36	 	

  

2.1.1.2. Principais matérias-primas das fraldas descartáveis 

Celulose 
 A celulose é uma substância que existe dentro das células da planta, 

normalmente extraída do tronco das árvores e, por suas características, pode ser usada 

para diversos fins industriais. A celulose é o polímero natural mais abundante na 

natureza, pois é encontrado em plantas e fibras naturais, como o algodão. (SANINNO, 

DEMITRI e MADAGHIELE, 2009).  

 Para a produção das fraldas descartáveis, a matéria-prima é a celulose de fibra 

longa, de plantas gimnospermas (pinus, princialmente) também referidas como 

coníferas ou softwood. (VIDAL e DA HORA, 2014) . O Brasil, embora seja um dos 

grandes produtores do mundo, possui uma plantação mais focada em celulose de fibra 

curta e não atende o mercado nacional de fibra longa. Segundo o BNDES (2014) nos 

últimos vinte anos, a produção brasileira de fibra longa elevou-se apenas 1,4% a.a. e 

cerca de 400 mil toneladas são importadas anualmente para suprir a demanda 

nacional.   

 Eucalipto e pinus são espécies de crescimento rápido e para isso, absorvem 

altas taxas de CO2 da atmosfera durante seu crescimento e consomem bastante água. 

Normalmente, essas plantações possuem sistemas de monocultura que, se aplicados 

em locais com bioma nativo, ocorre perda da biodiversidade local, porém, quando o 
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reflorestamento é realizado em áreas de pastagens degradadas ou locais anteriormente 

utilizados pela agricultura de forma intensiva, pode haver ganhos ambientais.  

 

Petróleo 
 O polímero superabsorvente (PSA), o polipropileno (PP), o polietileno (PE) e 

outros materiais utilizados para a produção das fitas, elásticos e adesivos são 

polímeros sintéticos produzidos a partir da nafta. A nafta por sua vez é uma fração do 

petróleo, um recurso não renovável, obtida por meio do refinamento deste, e destinada 

em grande medida para a produção dos polímeros sintéticos (plásticos). 

 Vidal et da Hora mencionam que o valor dos SAP possuem correlação com as 

cotações de petróleo, e possuem sua produção bastante concentrada no mundo. 

Segundo BELLO (2008) a produção de SAP deriva da cadeia do ácido acrílico, 

produzido por poucas empresas no mundo. Ainda segundo o autor, quatro empresas 

detinham 77% da capacidade instalada mundial em 2015, mesmo ano que a BASF, 

empresa de origem alemã, inaugurou a primeira planta de produção de ácido acrílico 

no Complexo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Até então, todo PSA do Brasil era 

importado da Ásia e da Europa. (G1 - O Globo, 2015). 

2.1.1.3. Principais processos de transformação de fraldas descartáveis 

 Ambos processos de fabricação (da celulose e do plástico) incluem adição de 

produtos químicos, geração de subprodutos e consumo de água e energia. 

 

• Transformação da Celulose: 
 
 O material que é de fato utilizado nas fraldas é uma pasta de celulose obtida a 

partir da madeira, que deve passar por alguns processos para obtê-la: lavagem, 

cozimento (kraft), depuração, deslignificação, branqueamento, secagem, embalagem e 

transporte para a fábrica de fraldas.  

 Existem dois tipos gerais de processos de polpação: a química e a mecânica. A 

química utiliza reagentes químicos e calor para dissolver as ligações da madeira, não 

havendo o quebramento das fibras no processo. Remove a lignina, permanecendo a 

celulose e uma parte da hemicelulose. Já processos mecânicos usam a energia 

mecânica para o desfibramento da madeira, por meio da quebra e do arrancamento das 

fibras. Esses processos consomem mais energia e resultam em um papel menos 

resistente (em função da quebra das fibras no processo produtivo) e de fácil e rápida 
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descoloração (pela oxidação dos compostos não celulósicos). Finalmente, para o 

branqueamento utiliza-se produtos químicos, que geram subprodutos que podem ser 

tóxicos ou não, dependendo das substâncias utilizadas. (FOELKEL, 2010) 

 

• Obtenção de Plásticos: 
 
 Para obter a nafta líquida, o petróleo passa por um processo de 

craqueamento térmico (termo originado do termo inglês cracking, rompimento, 

fratura, quebra, divisão). Craqueamento é como se denominam vários processos 

químicos na indústria pelos quais moléculas orgânicas complexas como querogênios 

ou hidrocarbonetos são quebradas em moléculas mais simples (por exemplo, 

hidrocarbonetos leves) por quebra de ligações carbono-carbono nos precursores pela 

ação de calor e/ou catalisador para produzir os petroquímicos básicos (etileno, 

propileno, etc.),  

 No caso dos polímeros superabsorventes, na sua fabricação, petroquímicos 

básicos (propileno ou propeno) são oxidados a ácido acrílico e purificados a ácido 

acrílico glacial. Neste último produto é acrescentado soda cáustica para produzir o 

poliacrilato de sódio (flocgel ou gel superabsorvente), que é uma substância capaz de 

absorver água por osmose. 

2.1.1.4. Manufatura das fraldas descartáveis 

 A fabricação de fraldas descartáveis é feita tipicamente por processos 

automatizados. O produto e a embalagem manufaturados através de máquinas, 

havendo assim, gasto de energia em todo o processo de manufatura e embalagem. 

Podem ainda ser adicionadas fragrâncias sintéticas, que, dependendo do material 

utilizado, podem causar dermatite de contato (alergia) no bebê. 

2.1.2. Fraldas de pano 

A fralda de pano é uma chegada relativamente recente ao longo da história 

humana. Seu período de ascendência se estendeu desde meados do século XIX até o 

final do século XX. Este capítulo apresenta o histórico da fralda de pano, com as 

principais evoluções tecnológicas existentes, dada às limitações do produto e o 

contexto  sócio econômico em que ele estava inserido. 
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2.1.2.1. Histórico  

 Em meados do século XIX, em meio à Revolução Industrial, tecidos de 

algodão manufaturados ficaram mais baratos graças ao aumento da produtividade e 

tornaram possível a industrialização das fraldas de pano e o suprimento da demanda. 

Elas eram tipicamente de forma retangular ou quadrada e eram dobradas e presas às 

roupas dos bebês. (EDANA, 2005) 

 O primeiro avanço importante ocorreu no final da década de 1840 com 

o invenção do pino de segurança. A fralda básica de algodão, entretanto, evoluiu 

pouco através das primeiras décadas por ser um produto barato, versátil (crianças 

maiores podiam usar panos maiores), moderadamente absorvente, lavável e 

reutilizável (geralmente de criança para criança em uma família ou comunidade). Em 

algumas culturas, as mães inseriram material absorvente natural, como musgo ou 

turfa; ou colocavam duas ou mais fraldas sobre a criança para limitar o vazamento. 

(EDANA, 2005) 

Quando as fraldas de algodão ganharam aceitação, numerosos inventores e 

empreendedores procuraram melhorar suas limitações - limpeza confusa, vazamentos 

e problemas cutâneos. Entre as décadas de 1880 e 1930, o escritório de patentes do 

governo dos Estados Unidos registrou dezenas de “invenções” relevantes, mas que 

não obtiveram sucesso comercial, incluindo designs de fraldas moldadas e ajustadas, 

sistemas de fixação alternativos, inserções absorventes, superfícies medicinais e 

tampas à prova de úmidade. Foi apenas na década de 40 que surgiram as fraldas 

descartáveis, quando o algodão se tornara um produto escasso ao final da Segunda 

Guerra Mundial. (EDANA, 2005) 

2.1.2.2. Modelos Disponíveis  

 Hoje em dia, existe uma variedade de formas e tamanhos de fraldas 

reutilizáveis de pano no mercado. Existem diferentes sistemas de fraldas de pano no 

mercado, mas pouca literatura científicaa sobre o assunto. Este trabalho optou por 

apresentar modelos presentes em estudos anteriores (UK ENVIRONMENTAL 

AGENCY, 2005) e que estão disponíveis no mercado brasileiro. Para isso, consultou-

se os site do “Coletivo de Mães Produtoras e Revendedoras de Fraldas de Pano 

Modernas no Brasil.  

• All-in-Ones / Tudo-em-um: moldado, equipado com fechos de 

velcro de ouro, que têm uma capa impermeável embutida. É uma 
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peça só, impermeável no seu exterior, absorvente costurado no seu 

interior. Esta fralda é excelente para quando uma pessoa, que não 

sabe ou não está cômoda utilizando fraldas de pano, cuida do seu 

bebê (ex: pai, avô, avó, babá, etc…) já que é a fralda mais fácil de 

usar e sua forma não intimida. São semelhantes na aparência às 

fraldas descartáveis, compreendendo uma camada absorvente com 

um envoltório/calça impermeável integral. Eles são mais lentos para 

secar porque a camada impermeável reduz a eficiência de secagem.  

 
Figura 3. Fralda de Pano "All-in-One". Fonte: http://www.fraldadepano.org/tipos-de-fraldas-de-pano/. Acesso em: 
26/02/2019 

• All-in-Two / Tudo-em-dois: Semelhante à fralda “tudo em um”, 

porém o pano absorvente não está unido a fralda como tal. 

Dependendo da marca, o pano absorvente se une a fralda por meio de 

botões, velcro ou já está costurado a fralda (externamente). Já que o 

absorvente não está costurado internamente a fralda, esta se lava 

melhor e mais rápido que uma “tudo em um”.  

 
Figura 4. Fralda de Pano "All-in-Two". Fonte: http://www.fraldadepano.org/tipos-de-fraldas-de-pano/. Acesso em: 
26/02/2019 
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• Pré-dobrada: exigem dobragem e um / calça à prova d'água 

separada, com prendedores usados. As fraldas pré-dobradas são 

feitas de tecido de algodão e consistem em um grande retângulo de 

tecido que foi dobrado e costurado em três painéis, sendo o painel 

central mais espesso do que os dois painéis externos; são 

considerados de secagem rápida. 

 
Figura 5. Fraldas pré-dobradas. Fonte: http://www.fraldadepano.org/tipos-de-fraldas-de-pano/. Acesso em: 
26/02/2019 

• Fraldas com suporte impermeável:  são compostas de duas partes, 

uma capa e um suporte impermeável de plástico ou em PUL. Os 

suportes ficam presos as capas por botões nas extremidades. O 

absorvente fica dentro do suporte impermeável e evita vazamentos. 

Normalmente as capas não são impermeáveis. Nesse modelo as 

trocas podem ser feitas apenas do absorvente ou do absorvente 

+suporte. 

 

 
Figura 6. Fraldas com suporte impermeável. Fonte: http://www.fraldadepano.org/tipos-de-fraldas-de-pano/. Acesso 
em: 26/02/2019 

 

Além disso, encontra-se envoltórios/calças impermeáveis, também conhecido 

como capas ou covers, que impedem que a umidade passe para a roupa do bebê. Eles 

tem a forma de uma fralda descartável e se ajustam por velcros ou botões. São feitos 

de diversos materiais, tais como: nylon; cloreto de polivinilo (PVC); etileno vinil 
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acetato (EVA); poliéster; algodão; lã; cânhamo; e poliuretanos. Essas peças não são 

consideradas duráveis para lavar, secar e usar como as tradicionais fraldas de algodão 

e, portanto, podem precisar ser substituídas em intervalos regulares.  

 É possível ainda utilizar usar forros  para melhorar o desempenho e facilitar a 

limpeza, fornecendo uma camada mais seca entre o bebê e a fralda absorvente, para 

auxiliar na contenção de matéria fecal e para facilitar a limpeza. Os materiais 

utilizados, tanto descartáveis como reutilizáveis, incluem papel, polipropileno, lã e 

seda. (UK ENVIRONMENTAL AGENCY, 2005) 

 

2.2. Economia Circular 

2.2.1. Histórico  

A Economia Circular abrange diversas áreas do conhecimento e têm como 

princípio de pensamento a preocupação com os limites do crescimento e a escassez de 

recursos para o desenvolvimento econômico. Essa linha de estudo começou a ganhar 

força na década de 70, com o advento das primeiras teorias relacionando sistemas 

produtivos aos princípios de ciclos ecológicos. (SENHEM e FARIAS, 2019) 

No final dos anos 80, desenvolveu-se as origens da ecologia industrial. Eles 

criaram analogias com materiais e fluxos de energia em ecossistemas naturais, a fim 

de argumentar que os meios para gerar o desenvolvimento sustentável ocorrem via 

ciclo de materiais e através da troca de subprodutos e resíduos. Assim, as economias 

deixam de ser lineares, tornando-se circulares. (SENHEM e FARIAS, 2019) 

Nos anos 90, o conceito do ciclo de vida a objetos manufaturados começou a ser 

difundida. O prolongamento da vida do produto virou o objeto de estudo, mediante a 

reparação e recondicionamento de produtos, por meio da remanufatura, primeiramente 

por Robert Lund, no final de 1970, e início de 1980. (SENHEM e FARIAS, 2019)  

O termo Economia Circular, portanto, tem sido associado a uma variedade de 

significados e associações por diferentes autores, mas o que eles geralmente têm em 

comum é o conceito de sistema cíclico em malha fechada (MURRAY, SKENE,  e 

HAYNES, 2017 apud SENHEM e FARIAS, 2019). Estender o ciclo de vida do 

produto é visto então como um meio de prevenir a geração de resíduos e como gatilho 

à transição para modos sustentáveis de produção e consumo (COOPER, 2005 apud 

SENHEM e FARIAS, 2019). 
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2.2.2. Principais Conceitos 

O conceito de economia circular (EC) surge como uma forma de enxergar a 

produção que vai além do paradigma industrial atual, que extrai recursos, transforma 

em bens para o consumo e o descarta em seguida. A fim de construir capital 

econômico, social e ambiental, a economia circular se baseia nos princípios de 

projetar sem resíduos e poluição; manter os produtos e materiais em uso; e regenerar 

os sistemas naturais. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017)  

Apesar de não haver uma definição absoluta do conceito, uma das abordagens 

mais aceitas para a economia circular é a proposta pela fundação Ellen Mac Arthur, 

que define como “uma economia industrial que é restauradora e regeneradora por 

intenção e design”. De forma análoga, GENG e DOBERSTEIN (2008) definem a EC 

como a “realização de um fluxo de material de circuito fechado em todo o sistema 

econômico”. Dessa forma, o modelo visa dissociar as atividades econômicas do uso 

de recursos finitos. 

 No modelo industrial vigente nos últimos séculos, as atividades produtivas em 

geral são encaradas de forma linear e aberta. O fluxo de seus processos segue a lógica 

descrita na Figura 1, onde os recursos (R) são empregados na produção (P) de bens de 

consumo (C) e de capital (K), que por sua vez produzem consumo no futuro. O 

propósito desse consumo é gerar utilidade (U) ou bem-estar. (ANDERSEN, 2006)  

 
Figura 7. Economia Linear. Fonte: (ANDERSEN, 2006) 

 
 No entanto, de acordo com a primeira lei da termodinâmica “a energia total e a 

matéria permanecem constantes em um sistema fechado”. Assim, a quantidade de 

resíduos gerada em qualquer período deve ser igual à quantidade de recursos 

esgotados. Se levarmos em consideração a entropia da matéria, ineficiência de certos 

processos e o fato de os bens de capital também representarem estoques de recursos 

naturais chegamos à conclusão de que a relação entre os processos não é assim tão 

simples. (ANDERSEN, 2006)  Mesmo assim, alguns autores tentam representar em 
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diagramas sistêmicos para facilitar o entendimento. Na figura a seguir é apresentada 

uma simplificação do que seria o modelo circular de produção, onde é considerada 

também a reciclagem(r) e o descarte de lixo (W). 

 
Figura 8. Economia Circular Simplificada. Fonte: ANDERSEN (2006) 

 
 Entre os objetivos aos quais a EC se propõe, talvez o mais difundido seja o de 

utilizar os materiais de modo a maximizar o seu valor, reduzindo o descarte de 

resíduos e gerando capital social, econômico e ambiental. Para isso, muitas vezes a 

ferramenta encontrada é a inversão da lógica entre resíduos e insumos no momento 

em que se alcançaria o fim da cadeia de produção linear. Dessa forma, gera-se riqueza 

a partir de operações não mais alimentadas por apropriação de recursos naturais mas 

sim da recuperação dos recursos “secundários”, originados do reuso ou reciclagem 

dos resíduos. O diagrama a seguir sintetiza a forma como os recursos e resíduos são 

encarados na economia circular e as relações de feedback entre estes, o consumo e a 

produção. No gráfico, consideram-se também recursos esgotáveis (ER), recursos 

recicláveis (RR), a capacidade de assimilação (A), a “colheita” (h) e a “produção” (y).  
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Figura 9. Relações de Feedback da Economia circular. Fonte: PEARCE e TURNER (1990) apud ANDERSEN 

(2006) 

 
 A ideia de um ciclo fechado, movido por relações de feedback positivas e 

negativas entre o consumo e a produção de recursos é recorrente entre as definições 

de circularidade, menciona especificamente a “autossuficiência da atividade 

econômica conduzida por meio de loops fechados de materiais”. Como podemos ver 

na figura acima, a autossuficiência dos ciclos é medida pela capacidade do consumo e 

da produção de bens serem satisfeitas na medida em que os recursos são reciclados. 

 

2.2.3. Principais Ferramentas  

 
A transição para uma economia circular depende da implementação de mudanças 

em diversos. Primeiro, no nível micro (empresas), no que diz respeito à melhoria da 

performance ambiental dos seus processos produtivos. Segundo, ao nível meso, 

composto por parques industriais que seguem os princípios de simbiose industrial, que 

inclui como a partilha de estruturas . e a reutilização de resíduos de uma empresa por 

outra que os converte em recursos). Finalmente, o terceiro  nível corresponde às 

entidades territoriais, com a colaboração entre diversos agentes – empresariais e 

governativos. (SENHEM e FARIAS, 2019)  
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Em relação à aplicabilidade ao nível das empresas, dentre as atividades que podem 

auxiliar nesse processo apresentadas por SENHEM e FARIAS (2019), destacam-se as 

descritas a seguir:  

• Design de Produto: : implica melhorias na escolha dos materiais e 

design de produtos. Princípios como padronização e modularização 

de componentes, fluxos de material puro e design para desmontagem 

direta.  

• Modelos de Negócios: concentram-se em modelos de negócios 

voltados para a função do produto, mudando a lógica de venda e 

propriedade. Essa perspectiva exige que os fabricantes pensem 

diferentemente sobre produtos e assumam a responsabilidade pelos 

produtos durante o ciclo de vida.  

 

2.3. Modelos de Negócio  

 
 Um modelo de negócios é a lógica geral segundo a qual as diversas ideias são 

conectadas para formar um negócio. Ele difere do Plano de Negócios, que é o 

caminho pretendido para se concretizar esse modelo e não é abordado neste trabalho. 

(Frenkel 2014)  

Estratégias como a economia circular e consumo sustentável precisam de mais 

do que mudanças incrementais nos modelos de negócio. A literatura disponível sobre 

o assunto deixa clara a necessidade de introduzir novos business models e práticas de 

negócios para que empresas se mantenham no longo prazo e sejam capazes de 

satisfazer as expectativas dos consumidores de conduzir negócios mais sustentáveis. 

(Tunn, et al. 2019) 

 

2.3.1. Definições 

Um modelo de negócio é uma construção conceitual e analítica usada para 

descrever componentes que orientam as empresas no processo de criação e 

apropriação de valor. (OSTERWALDER, 2010, MORRIS, et al. 2005, LAMBERT e 

DAVIDSON, 2013; LOPEZ et al., 2019) Assim, é possível estabelecer modelos de 

negócios voltados para propostas específicas, como por exemplo desenvolvimento 

sustentável ou circularidade. 
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O business model canvas de OSTERWALDER E PIGNEUR (2010), 

representado na figura a seguir, é uma visualização integrada de diversos aspectos de 

um modelo de negócio em uma única tela. Ele serve para estimular a reflexão sobre 

uma ideia de negócio na medida em que a mesma é externalidade,  com o intuito de 

tornar tangível a discussão do conceito do negócio.  

 

 
Figura 10. Modelo de negócios Canvas. Fonte: Adaptado de OSTERWALDER E PIGNEUR (2010), 

 

Os principais pontos ilustrados nesta tela remetem a três principais pilares de 

um negócio: a visão da operação, a visão financeira e a visão do cliente. Esses pontos 

são traduzidos nos 9 tópicos, brevemente descritos a seguir: 

• Segmento de Cliente: são as pessoas às quais a organização trabalha 

para gerar valor. A organização pode agrupar os seu clientes em 

diferentes grupos ou segmentos, cada com suas respectivas 

especificidades. 

• Proposta de Valor: A proposta de valor é a razão da preferência do 

consumidor a uma empresa sobre a outra. Cada proposta de valor 

consiste em uma categoria de produtos e/ou serviços que atendam às 

necessidades de um Segmento do Cliente. Por causa desta 

dependência, é importante delimitar bem os segmentos a serem 

atendidos.  
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• Canais: são os meios/interfaces usados pela empresa para se 

comunicar com o seu consumidor e entregar-lhe a sua proposta de 

valor. O entendimento destas interfaces é essencial para a experiência 

de usuário. 

• Relacionamento com o cliente: Aqui são definidos os tipos de 

relacionamento que se vai ter com cada segmento. É necessário 

estabelecer a estratégia de relacionamento com cada um dos meus 

segmentos alvo. 

• Fontes de receita: Uma companhia deve sempre se perguntar quanto 

e pelo o que cada segmento de cliente está disposto a pagar, a fim de 

identificar uma ou mais fontes de receita para cada Segmento do 

Cliente. A forma de cobrança e de precificação são dois importantes 

direcionadores devem ser considerados para cada fonte.  

• Recursos: Os recursos chave são os ativos que uma organização 

precisa possuir para fazer o modelo de negócio funcionar. Diferentes 

modelos de negócio irão requerer recursos de diferentes naturezas.  

• Atividades-chave: É aquilo que uma organização deve fazer para que 

o seu modelo de negócio funcione. Assim como os recursos chave, a 

natureza das atividades chave irá depender fortemente dos demais 

componentes do modelo. De forma geral, podemos apontar três 

grandes tipos de modelo de negócio, cada um exigindo atividades 

chave diferentes. 
• Principais parcerias: Para que seu modelo de negócios funcione, a 

empresa pode contar com alianças de diversos tipos formadas com a 

sua rede de parcerias. As principais vantagens encontradas são:  

o  Otimização e economia de escala, pois permite que a 

organização foque os seus recursos em atividades com as quais 

tem mais afinidade, podendo terceirizar as demais.  

o Redução de risco e incerteza, com a redução da necessidade de 

investimento por parte da empresa, reduzindo o risco em caso 

de insucesso.  

o Aquisição de determinados recursos e atividades: Muitas 

vezes a empresa realiza a parceria para ter à sua disposição 
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alguma competência necessária para fazer o modelo de 

negócio funcionar  

• Estrutura de custo: Depende dos recursos, atividades e parcerias 

necessárias à operacionalização do negócio. Identificar e priorizar os 

principais elementos de custo é essencial para que a organização possa 

conciliar a lucratividade do modelo de negócio sem sacrificar os 

principais atributos da proposta de valor. 

De acordo com BOONS e LÜDEKE-FREUND (2013), a fim de analisar 

modelos sob a ótica da sustentabilidade, é possível agrupar esses elementos em quatro 

categorias genéricas: cadeia de suprimentos; interface do consumidor; modelo 

financeiro; e proposta de valor. 

2.3.2. Modelos de Negócio para Economia Circular 

 
Se por um lado a literatura disponível sobre modelos de negócio é madura, os 

estudos sobre business models voltados à Economia Circular e à gestão eficiente de 

recursos ainda são incipientes. No entanto, as pesquisas acerca do tema têm crescido 

consideravelmente nos últimos anos.  

A tela de modelo de negócios geralmente é utilizada para representar como 

uma empresa organiza seu modelo mas também pode apontar elementos passíveis de 

mudança. É importante observar que certas mudanças no modelo podem impactar 

outros componentes do business model. Por exemplo, a introdução de um serviço 

adicionado a um produto ou oferta de aluguel em vez de vender um produto induz 

uma mudança na proposta de valor mas também vai resultar em uma mudança na 

interface do consumidor e, provavelmente, no modelo financeiro também 

(SCHALTEGGER et al., 2012, 2016 apud LOPEZ et al., 2019). 
 

2.3.2.1. Resouce Efficiency Measures 

 
Ao longo do processo de transição para uma Economia Circular, são 

necessárias diversas ações disruptivas por parte das empresas, instituições 

governamentais e consumidores. Entre as ações indicadas como possíveis alternativas 

ao modelo linear estão as Medidas de Eficiência de Recursos, em inglês Resource 

Efficiency Measures (REMs).  
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Essas medidas são definidas como a implementação  de conceitos, métodos, 

ferramentas, técnicas e tecnologias aplicadas por empresas a fim de reduzir os 

recursos necessários para seus produtos ou serviços. As REMs podem ser agrupadas 

em três categorias (LOPEZ, BASTEIN e TUKKER, 2019):  

• Foco na oferta: Medidas lida com cadeia de suprimentos, processos internos e 

estrutura de custos; 

•  Foco na Demanda: lida com proposta de valor, interface do cliente e fluxos de 

receita;  

• Foco no Ciclo de Vida: lida com diversos elementos no modelo de negócios, 

incluindo as fases de uso e descarte dos produtos.  

 
Tabela 4.	Lista de Medidas de Eficiência de Recursos (REMs). Traduzido de LOPEZ, BASTEIN e TUKKER 
(2019) 

	
Lista	de	Medidas	de	Eficiência	de	Recursos	(REMs) 

REMs	da	Oferta REMs	da	Demanda 
REMs	de	Ciclo	de	

Vida 

Controle	de	Poluição Produtos	"verdes" Simbiose	Industrial 

Gestão	de	Resíduos Serviços	"verdes" Cradle-to-Cradle 

Produção	mais	Limpa Serviço	em	vez	de	produto Economia	Circular 

Ecoeficiência Vendas	Funcionais 
  

Gestão	Sustentável	da	Cadeia	de	
Suprimentos 

Gerenciamento	de	
devolução 

   

Com base na lista de Medidas de Eficiência de Recursos (REMs) acima é 

possível buscar diferentes modelos de negócios circulares ou de transição rumo a uma 

Economia Circular. O objetivo deste estudo é entender como essas REMs podem 

impactar diferentes modelos de negócios e quais as possíveis barreiras no caminho de 

sua implementação. 

Certos modelos são mais propícios à implementação de Medidas de Eficiência 

de Recursos (REMs), incluindo alguns que já seguem uma lógica diferente da linear 

tradicional de “extrair, fazer e descartar”. Um exemplo que tem se tornado mais 

comum nos últimos anos é o business model de Produto como serviço. (TUKKER, 

2015) São REMs como vendas funcionais e oferta de serviços ao invés de produtos 

demandam mudanças significativas na interface do cliente. Em geral, a oferta de 
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produtos como serviços apresentam mudanças relacionadas ao mercado, 

organizacionais e comportamentais. (LOPEZ, BASTEIN e TUKKER, 2019) 

Determinadas medidas de eficiência focadas na demanda, como eco-design 

com objetivo de tornar produtos mais sustentáveis muitas vezes não precisam de 

mudanças bruscas no modelo de negócios. Nesse caso a interface do cliente, o modelo 

financeiro permanecem os mesmos e a proposta de valor terá a mesma funcionalidade 

para o usuário. Medidas de eficiência de recursos com foco na oferta, como controle 

de poluição, gerenciamento de resíduos, produção limpa e ecoeficiência podem, 

geralmente, ser conduzidas internamente à empresa e ocasionar nenhuma ou pouca 

mudança no modelo de negócio. 

De acordo com LOPEZ, BASTEIN e TUKKER (2019), as medidas de 

eficiência de recursos (REMs) com foco na oferta estão relacionadas a mudanças que 

afetam o business model na cadeia de suprimentos e nos processos internos. As 

principais barreiras enfrentadas nesse lado da abordagem costumam ser técnicas, 

como o domínio de novas tecnologias. Por outro lado, as REMs da demanda estão 

associadas a alterações na proposta de valor. Já os REMs de Ciclo de Vida requisitam 

combinações de diversas mudanças no modelo de negócio. As barreiras mais 

significativas encontradas pelas medidas focadas em demanda e ciclo de vida são as 

de mercado. 

Segundo a análise de 143 estudos de caso conduzida por  LOPEZ, BASTEIN e 

TUKKER (2019) grande parte das medidas de eficiência dos recursos focadas na 

demanda também implicam em mudanças na cadeia de suprimentos e processos 

internos. Isso ocorre pois várias melhorias no lado da demanda precisam de 

adaptações de tecnologias (oferta) ou novas propostas de valor oferecidas por uma 

nova rede de fornecedores. 

Mudanças voltadas para o ciclo de vida em geral representam escopo de 

mudança maior. Estratégias como cradle-to-cradle envolvem mudanças no modelo de 

negócio tanto no lado da oferta quanto na demanda. Como o objetivo deste estudo é 

analisar modelos de negócio circulares, é importante ressaltar o alto grau de 

dificuldade esperado na transição para um sistema circular. Medidas que visam a 

circularidade, como gerenciamento de devolução dependem da cooperação tanto 

upstream quanto downstream das partes envolvidas na cadeia de valor. 
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2.3.2.2. Escopo de Mudança X Grau de Mudança 

Além da classificação das medidas com base no foco em demanda, oferta ou 

ciclo de vida, existem outras formas de analisar as Medidas de Eficiência de Recursos 

(REMs). A fim de entender como alterações na eficiência de recursos podem 

modificar os sistemas vigentes, TUKKER e EKINS (2017) propuseram medidas 

quantificando a intensidade das mudanças, apresentadas por LOPEZ et al. (2019) 

sendo elas: 

• Escopo de mudança: Escopo do sistema que é afetado pela inovação. 

Exemplo: Um componente do sistema(uma tecnologia ou produto); 

um subsistema (cadeia de valor ou setores) 

• Grau de mudança: Alteração incremental ou radical. 

De forma genérica, as categorias com pequeno grau e escopo de mudança a 

princípio implicam uma pequena alteração no modelo de negócio. Já as medidas 

posicionadas com alto escopo ou grau de mudança são as que envolvem diversos 

stakeholders ou grandes mudanças na interface do consumidor. 

A partir do gráfico é possível observar que a Economia Circular, enquanto 

medida relacionada ao Ciclo de Vida, é considerada uma medida que demanda uma 

grande adaptação do sistema e um certo grau de alteração do modelo de negócio. 

Assim, é possível compreender que não se trata de uma implementação trivial quando 

falamos de negócios circulares. 
 

2.3.2.3. Barreiras de Implementação  

 
Novas medidas de eficiência podem enfrentar dificuldades durante a fase 

inicial de aplicação. Essas limitações podem ser interpretadas como estímulos 

negativos internos e externos que dificultam as atividades de (eco) inovação das 

empresas para um uso eficiente dos recursos, incluindo mudanças nos modelos de 

negócios. (LOPEZ, BASTEIN e TUKKER, 2019) Essas barreiras podem ser divididas 

nas seguintes categorias: institucionais, de mercado, econômicas e financeiras, 

comportamentais, tecnológicas e organizacionais. Dessa forma, as barreiras podem ser 

concretas e internas à empresa ou mais genéricas e sistêmicas, relativas ao não 

alinhamento de tecnologias existentes, regulações, padrões de uso, modelos de 
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negócio, infraestrutura e discursos culturais. (VAN DIJK, 2014 apud LOPEZ et al., 

2019) 

Quando se analisa a relação das mudanças nos modelos de negócio frente às 

barreiras de implementação é possível identificar uma forte relação entre as mudanças 

na Proposta de Valor e as barreiras de mercado e comportamentais. Pode-se 

interpretar essa relação como uma dificuldade no processo de transição. A percepção 

do valor gerado pelas mudanças por parte dos clientes pode demorar a acontecer, ou 

até mesmo a confiança para consumir um produto ou serviço diferente quando já 

existem produtos estabelecidos no mercado e com boa aceitação do público. 

Mudanças na cadeia de suprimentos do business model estão ligadas a 

barreiras organizacionais, já que exigem cooperação com fornecedores e outras 

empresas parceiras na cadeia. Já as barreiras tecnológicas, em geral estão relacionadas 

ao processo de produção e processos internos, como o domínio de novas tecnologias. 

Finalmente, as mudanças no modelo financeiro são entendidas como resultados de 

uma ou mais alterações em outras categorias do business model. Por exemplo, se um 

produto passa a ser oferecido por meio de um serviço, é provável que haja mudanças 

tanto na interface do consumidor como no modelo de receita.  (LOPEZ, BASTEIN e 

TUKKER, 2019) 

 

2.3.2.4. Business Model Framework 

Com base nos conceitos apresentados sobre formas de aumentar a eficiência 

dos recursos utilizados e a forma como essas medidas podem impactar em um modelo 

de negócios, TUNN et al. (2019) propuseram um framework  para facilitar a 

visualização das oportunidades que podem promover as mudanças em direção a um 

modelo de negócio circular. Essa framework será adaptado e usado como ponto de 

partida para análise de modelos de negócio existentes e potenciais inovações. 

O quadro de análise criado é composto por quatro elementos de modelos de 

negócio considerados prioritários:  

• Estratégia de recurso;  

• Modelo de receita;  

• Objetivo para nível de consumo; e  

• Esforço do consumidor.  
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Cada um desses elementos apresenta uma vasta gama de atitudes e estratégias, 

de acordo com o objetivo a ser alcançado. Serão propostos diferentes modelos a fim 

de encontrar uma forma de harmonizar circularidade, viabilidade econômica e 

facilidade de aceitação pelo consumidor. 
 

 
Figura 11. Framework proposto. Fonte: Adaptado de TUNN et al. (2019) 

 

Definidas as estratégias a serem consideradas no framework é possível propor 

modelos de negócio tendo como foco a busca por um resultado que seja capaz de 

alinhar ideias da Economia Circular a competitividade de mercado. O conceito por 

trás da tabela apresentada, parte da escolha de um objetivo em cada coluna no eixo Y, 

além de uma Estratégia de Recurso e um Modelo de Receita para cada business model 

sugerido. Definida a base teórica, adiante serão expostos os modelos pensados 

especificamente para o mercado de fraldas de pano. 

2.4. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)  

Este trabalho utiliza a ACV para medir o desempenho ambiental das fraldas 

descartáveis e reutilizáveis. De acordo com BARBIERI (2007), essa ferramenta tem 

sido usada por muitas empresas e desde meados da década de 1980, a ACV se tornou 

um instrumento para auxiliar a regulamentação pública ambiental no âmbito da 

Comunidade Europeia. Grandes empresas da Europa criaram em 1992 a Sociedade 

para Promoção do Desenvolvimento da ACV (SPOLD), que, além de outras 

contribuições, produziu vários guias para orientar as empresas quanto à aplicação 

dessa ferramenta. A ACV é uma ferramenta de gestão ambiental dividida em 4 fases e 

segue diretrizes estabelecidas pelas normas ISO 14040 e ISO 14044. (MARTINS, 

2017) 
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2.4.1. Definição e Princípios da ACV 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que aborda aspectos e 

potenciais impactos ambientais (por exemplo, uso de recursos e consequências 

ambientais das liberações) ao longo do ciclo de vida de um produto, desde a aquisição 

de matérias-primas, seguida da produção, uso e tratamento de final de vida, 

reciclagem e disposição final, ou seja, do berço ao túmulo. (ISO, 2006)  

A análise leva em consideração todo o ciclo de vida do produto ou função, 

cobrindo todos os processos requeridos: extração e processamento; fabricação, 

transporte e distribuição; usar, reutilizar e manutenção; reciclagem/reuso; e disposição 

final. (UNEP, 2006).  

 
Figura 12. Esquema do pensamento do ciclo de vida de um produto. Adaptado de UNEP 2006 

A ACV é uma ferramenta que suporta a tomada de decisão, podendo ser usado 

para comparação de produtos; Identificação de oportunidades de melhoria (pontos 

críticos) de processo/produtos; Auxílio à tomada de decisão (Planejamento 

Estratégico, definição de prioridades, desenho ou redesenho de produtos ou 

processos); Suporte à construção de políticas públicas; Marketing; Consequências 

ambientais de um produto; Trade-offs ambientais; Rotulagem ambiental. 

Utiliza-se como orientação para decisões relacionadas ao planejamento e 

condução de uma ACV, das quais destaca-se: 

1. Perspectiva de ciclo de vida: A ACV considera todo o ciclo de vida (berço ao 

túmulo ou cradle-to-grave) do produto ou “partes” do ciclo de vida (berço ao 

portão, portão ao portão, fim da vida útil), como ilustra a figura abaixo. 

2. Foco ambiental: Enfoque nos aspectos e impactos ambientais de um sistema do 

produto 
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3. Abordagem relativa e unidade funcional: A ACV é estruturada em torno da uma 

unidade funcional. Essa unidade funcional define o que está sendo estudado. Toda 

ACV é baseada no balanço de massa de todo o processo: 

∑ me,i = ∑ ms,j 

onde: me,i – representa a massa de entrada i; ms,j – representa a massa de 

saída j.  

Atualmente existem dois tipos de metodologia de ACV atribucional e 

consequencial. A primeira tem foco no produto sem avaliar o seu contexto no 

mercado, descrevendo seus impactos ambientais através do mapeamento das ligações 

físicas e energéticas do processo. Está consolidada no meio científico e, portanto, é a 

metodologia mais utilizada. A segunda por sua vez, ainda está em discussão no meio 

acadêmico e tem foco nos efeitos de uma mudança dentro de um processo, possuindo 

alto nível de incertezas associados ao uso de dados marginais (FINNVEDEN, 2009). 

2.4.2. Fases da ACV 

De acordo com a ISO 14040:2009, a ACV é desenvolvida em quatro fases : 

definição de objetivo e escopo; análise de inventário; avaliação de impacto e 

interpretação dos resultados, como ilustrado na Figura 13.  

 
 

 
Figura 13. Estrutura da ACV. Adaptado de ANGELO (2018) 

 
As normas ISO 14040 e 14044 preveem uma estrutura indispensável para 

Avaliações do Ciclo de Vida (ACV). Essa estrutura, no entanto, oferece diversas 

opções aos profissionais da área que podem afetar a legitimidade dos resultados de um 

estudo de ACV. (IBICT, 2010)  

Cada fase será detalhada nos itens a seguir, porém destaca-se que a ACV 

possui natureza iterativa, como ilustrado na figura acima. Isso quer dizer que uma vez 
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definido o objetivo do trabalho, são derivadas as definições de escopo inicial que 

estipulam os requisitos para o trabalho subsequente. No entanto, como há maior 

disponibilidade de informações na fase do inventário de ciclo de vida (fase 2) que 

impactam e na etapa subsequente de avaliação de impactos e interpretação, as 

definições do escopo inicial normalmente precisam ser refinadas e, por vezes, também 

revisadas. (IBICT, 2010) 

2.4.2.1. Fase 1: Objetivo e Escopo 

Nesta primeira etapa, tanto o assunto quanto o escopo da ACV são definidos 

de acordo com a finalidade pretendida do estudo. Diversos autores (UNEP, 2006, 

MARTINS, 2017, ANGELO, 2018) apontam para a importância dessa fase.  

O objetivo do estudo, resumido no esquema ilustrado na figura abaixo, deve 

conter a aplicação pretendida (exemplo: comparação de produtos), as motivações para 

o estudo, público-alvo, além das limitações premissas e cobertura de impacto. 

(ANGELO, 2018) 

 
Figura 14. Esquema do Objetivo da ACV. Adaptado de ANGELO (2018) 

 
Segundo a ISO 14040, o escopo de uma ACV, incluindo a fronteira do sistema 

e o nível de detalhamento, dependem do objeto e do uso pretendido para o estudo. A 

Figura 15 ilustra todo conteúdo do escopo de uma ACV.  
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Figura 15. Esquema do Escopo de uma ACV. Adaptado de ANGELO (2018) 

 

A ISO 14040 define a unidade funcional como “desempenho quantificado de 

um sistema de produto para utilização como uma unidade de referência” e o fluxo de 

referência é a quantidade de produto necessária para cumprir a unidade funcional. Já a 

fronteira do sistema delimita quais etapas do ciclo de vida farão parte do estudo, 

podendo ser do berço ao túmulo, ou seja, o ciclo completo ou partes dele. 

(MARTINS, 2017). O sistema de produto é então o conjunto de unidades de 

processos, conectados material e energeticamente e a fronteira do sistema determina 

quais os processos que devem ser incluídos na ACV, como resumido na figura 

abaixo..  

 
Figura 16. Fronteiras do sistema. Fonte: ANGELO (2018) 
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Além disso, é importante definir as fontes de dados, pressupostos adotados e 

suas limitações de forma que o estudo fique claro para uma adequada interpretação 

por parte do público-alvo. Esses aspectos estão ligados a transparência do estudo, de 

suma importância para a sua confiabilidade. (ANGELO, 2018) 

Processos multifuncionais devem ter seu procedimento de alocação definido 

no escopo. A alocação consiste na divisão dos impactos ambientais de um processo 

entre seus coprodutos, podendo ser feito por massa, energia ou parâmetros 

econômicos. (FINNVEDEN 2009)  

2.4.2.2. Fase 2: Análise do Inventário 

Nesta etapa, constrói-se o Inventário do Ciclo de Vida (ICV), realizando o 

levantamento de dados do processo em análise e sua modelagem. Convém ressaltar 

que o somatório de todas as entradas de um processo deve ser igual ao somatório de 

todas as saídas. A análise de ICV envolve a coleta de dados e procedimentos de 

cálculo para quantificar as entradas e saídas relevantes de um sistema de produto. 

Dessa forma, pode-se realizar a avaliação do impacto ambiental, de acordo com as 

categorias de impacto definidas anteriormente.  

Segundo a ISO 14040:2009, os dados a serem incluídos devem passar pela 

análise de sensibilidade, ou seja, passar por uma avaliação para identificar os efeitos 

da escolha feita no resultado final da ACV. Esse processo iterativo pode resultar na 

redefinição da fronteira do sistema.  

Uma dos maiores limitações a ACV em relação ao do uso de banco de dados 

está associado à regionalidade e temporalidade. A prioridade de uso deve ser sempre 

para os dados locais. Quando não for possível obtê-los, pode-se utilizar os de outras 

origens desde que sejam avaliadas as similaridades e diferenças do desempenho 

ambiental e tecnológico do processo avaliado pela ACV (MARTINS, 2017).  No 

Brasil recentemente foi criado o SICV Brasil – Banco Nacional de Inventários do 

Ciclo de Vida, desenvolvido pelo Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida 

(PBACV). 

2.4.2.3. Fase 3: Avaliação de Impacto 

Esta é a etapa onde os resultados do ICV são traduzidos em Impactos 

Ambientais com a ajuda de uma metodologia de Avaliação de Impacto de Ciclo de 
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Vida. A figura abaixo ilustra esse processo, onde são feitas a classificação e a 

caracterização, enquanto que a seleção das categorias de impacto realizada no escopo.  

 

 
Figura 17. Processo de AICV. Fonte: ANGELO (2018) 

Na classificação é feita a correlação entre os fluxos  resultantes do inventário e 

as categorias de impacto selecionados de acordo com o potencial de contribuição que 

cada uma dessas substâncias tem para diferentes problemas ambientais (EUROPEAN 

COMISSION, 2010).  

Na caracterização o impacto de cada emissão ou uso de recurso é modelado 

quantitativamente, de acordo com o mecanismo ambiental. O indicador de categoria é 

obtido em uma unidade comum para todas as contribuições dentro de uma mesma 

categoria de impacto através da aplicação do fator de caracterização (EUROPEAN 

COMISSION, 2010).  

As categorias de impacto devem refletir questões de relevância ambiental 

direta. Isso implica, por exemplo, que os resíduos não são uma categoria de impacto, 

mas que os efeitos do processamento de resíduos devem fazer parte do método em 

termos de seus efeitos sobre as mudanças climáticas, toxicidade, uso da terra, etc.  

As categorias de impacto no ponto médio (midpoints) são definidas no local 

onde os mecanismos comuns a uma variedade de substâncias entram em ação; 

enquanto categorias de impacto no nível do ponto final  (endpoint) devem 

corresponder às áreas de proteção que formam a base das decisões na política e no 

desenvolvimento sustentável. Para o domínio ambiental, essas áreas de proteção são a 

saúde humana, a qualidade do ecossistema, a disponibilidade de recursos e, 
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ocasionalmente, o ambiente criado pelo homem. (GOEDKOOP, HEIJUNGS e 

HUIJBREGTS, 2008) 

Além disso, é opcional realizar normalização, agrupamento e ponderação para 

uma melhor compreensão dos resultados da ACV. Segundo a ISO 14.044, na 

normalização é o cálculo da magnitude dos resultados dos indicadores de categoria 

com relação a algum valor de referência. Agrupamento é a reunião de categorias de 

impacto ou a hierarquização de acordo com a relevância da informação. A 

ponderação, assim como o agrupamento, é baseada em escolha de valores onde 

utiliza-se fatores numéricos para converter os resultados de indicadores de diferentes 

categorias de impacto de modo a obter a significância relativa de acordo com o 

objetivo do estudo. (ISO, 2009, FINNVEDEN et al., 2009) 

2.4.2.4. Fase 4: Interpretação 

É a última fase, na qual as constatações da análise de inventário e da avaliação 

de impacto são interpretadas em conjunto de modo a fornecer resultados que levem a 

conclusões, expliquem limitações e provejam recomendações (ANGELO, 2018). Os 

resultados devem ser interpretados de acordo com as premissas do objetivo e escopo. 

Nessa etapa são respondidos os questionamentos realizados na primeira fase da ACV 

(EUROPEAN COMISSION, 2010).  

 A fase de interpretação é de grande importância para a análise de incerteza, 

principalmente quando o estudo será usado como ferramenta de tomada de decisão 

(FINNVEDEN, 2009). Nessa etapa é avaliado como as incertezas dos dados, 

pressupostos e escolhas se propagam nos cálculos e como afetam a confiabilidade dos 

resultados. (MARTINS, 2017) 

Utiliza-se também a análise de Sensibilidade como procedimento para 

determinar como mudanças nos dados e nas escolhas metodológicas afetam o 

resultado da ACV. (ANGELO, 2018) 

2.4.3. Limitações da ACV 

Mesmo com tantos benefícios e possibilidades de aplicação, a elaboração de 

estudos que utilizam a metodologia ACV apresentam algumas limitações. A ABNT 

lista as principais limitações encontradas, sendo aquelas apontadas por MARTINS 

(2017):  
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• Possível subjetividade na natureza das escolhas e definições 

estabelecidas;   

• Limitações decorrentes das suposições dos métodos empregados para 

a análise de inventário e dos modelos preditivos de avaliação dos 

impactos ambientais;   

• Resultados enfocando questões globais podem não ser indicados para 

aplicações locais;   

• A ACV pode ser limitada pelo acesso e disponibilidade dos dados;  

• A introdução de incertezas nos resultados da ACV pela falta de 

dimensões espaciais e temporais dos dados inventariados usados na 

avaliação dos impactos sobre o meio ambiente.   

Um estudo de ACV depende de um inventário de dados no país onde se 

pretende elaborar a avaliação. Uma das maiores limitações nos trabalhos de ACV 

realizados no Brasil sob a ótica das pesquisas acadêmica é a disponibilização de dados 

de inventário de ciclo de vida, já que no país ainda não existe um banco de dados 

nacional. (ZOCCHE, 2014) Dessa forma, os trabalhos realizados aqui utilizam dados 

de bases internacionais, adaptando aos estudos no Brasil, o que pode distorcer alguns 

resultados.  

 Além disso, outro fator limitante para uma análise completa ao apoio à tomada 

de decisão aplicado a uma empresa que trabalha em sua política corporativa sob a 

égide do triplo resultado (econômico, social e ambiental), é a falta de consideração de 

outras informações vinculadas ao ciclo de vida do produto, tais como: valores 

monetários, custos, variáveis de processos, valores e retorno de investimentos para 

adequações de processos, etc. (ZOCCHE, 2014) 

2.4.4. Aplicações da ACV nas empresas 

De acordo com BARBIERI (2007), essa ferramenta tem sido usada por muitas 

empresas e foi sistematizada por diversas instituições e regulamentada em países 

como Alemanha, França, e Estados Unidos. Desde meados da década de 1980, a ACV 

se tornou um instrumento para auxiliar a regulamentação pública ambiental no âmbito 

da Comunidade Europeia. (DE ASSIS, 2009) 

 No Brasil, a ACV de produtos ainda não é uma ferramenta muito difundida em 

empresas e indústrias. Buscando promover esta técnica no mundo empresarial 

brasileiro, nove empresas entre elas, Braskem, Danone, Embraer, GE, Grupo 
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Boticário, Natura, Odebrecht, Oxiteno e Tetra Pak criaram, em parceria com a 

Associação Brasileira de Ciclo de Vida (ABCV) e o Instituto Akatu, em 2012, a Rede 

Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida. (CEBDS, 2014) 

2.5. ACV de Fraldas 

Fraldas têm sido objeto de estudos de ACV desde o final dos anos 90 (FAVA 

et al., 1990; HAKALA et al. al., 1997; LENTZ et al., 1989; O'BRIEN et al., 2009; 

UK ENVIRONMENTAL AGENCY, 2005, 2008, VIZCARRA et al., 1994). Visto 

que esses estudos são feitos através de bases de dados mundiais, pode-se encontrar 

divergências entre eles. É válido ressaltar também que a interpretação dos resultados 

varia de acordo com os parâmetros escolhidos e a relevância das categorias de 

impacto ambiental para um determinado local (problemas regionais x globais). A fim 

de obter um olhar crítico sobre eles, uma análise mais detalhada de dois estudos que 

comparam os desempenhos ambientais de fraldas descartáveis e reutilizáveis 

utilizando a ACV será feita ao longo deste capítulo.  

Um campo de estudo muito explorado é a utilização do ACV como uma 

ferramenta para comparar o desempenho das fraldas reutilizáveis (fraldas de pano) e 

descartáveis. Um segundo campo de estudo importante, sob a supervisão da indústria, 

foi a análise dos efeitos ambientais devido ao redesign de produtos e à introdução de 

materiais inovadores. (CORDELLA et al., 2015) Consequências ambientais positivas 

relacionadas à introdução de SAP no produto foram primeiramente apontadas por 

EDANA (2005, 2008), embora as suposições da avaliação não estejam detalhadas. 

Um estudo da indústria (WEISBROD e VAN HOOF, 2012), por exemplo, 

avaliou os impactos ambientais do tamanho 4 Pampers® Cruisers (nome norte-

americano) e ActiveFit (nome europeu) de 2007, comparados com novas versões 

feitas em 2010 para determinar se as mudanças de design e materiais destinadas a 

melhorar o desempenho também levam a reduções nos indicadores ambientais mais 

relevantes. Foram alcançadas melhorias significativas no uso de energia não-

renovável e no potencial de aquecimento global, bem como em outros indicadores 

ambientais.  

2.5.1. Análise dos Principais Estudos 

Tendo em vista o caráter comparativo entre o desempenho ambiental de 

fraldas descartáveis e reutilizáveis deste trabalho, buscou-se aprofundar a revisão 
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bibliográfica em estudos desta linha. Como enunciado anteriormente, diferentes 

estudos foram conduzidos, com limites e escopo específicos. Além disso, é possível 

encontrar estudos que consideram diferentes unidades funcionais, o que limita a 

comparabilidade dos resultados entre eles. Entretanto, estudos realizados desde 2005 

assumiram uma unidade funcional comum, baseada em todo o período de uso de 

fraldas de uma criança média, considerado como 2,5 anos,  em vez de assumir uso 

diário / semanal / semestral de fraldas por outros estudos realizados antes de 2005. 

(SAU-FUN NG et al., 2013) 

É importante ressaltar que estudos anteriores foram realizados 

majoritariamente em países desenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido 

(Europa), e muito poucos deles são da Austrália e do Canadá. Entretanto, cada país 

tem suas próprias opções de fim de vida, como aterro / incineração e promoção de 

instalações de reciclagem. É muito difícil obter as mesmas conclusões para países em 

desenvolvimento. (SAU-FUN NG et al., 2013) 

 Um estudo de avaliação de ciclo de vida da fralda descartável e da fralda de 

pano, realizado pela Agência Ambiental do Reino Unido em 2008, calculou que a 

pegada de carbono associada a um bebê usando fraldas descartáveis ao longo de dois 

anos é de 550 kg de CO2 equivalente, enquanto que as emissões associadas com um 

bebê usando fraldas de pano reutilizáveis foi de 570 kg de CO2 equivalente.  

 Entretanto, o estudo conclui que os impactos causados pelas fraldas de pano 

são altamente dependentes da maneira como elas são lavadas. Lavar as fraldas em 

cargas mais cheias ou secá-las ao ar livre o tempo todo reduziu esse número em 16%. 

Combinar três dos melhores cenários benéficos (lavar fraldas em uma carga mais 

completa, secar ao ar livre o tempo todo e reutilizar fraldas em um segundo filho) 

reduziria o impacto em geração de gases de efeito estufa em 40% do cenário de 

referência. 

 Por outro lado, o estudo também indicou que, se um consumidor secar na  

máquina todas as fraldas reutilizáveis, aumentaria esse impacto em 43%. Da mesma 

forma, lavar as fraldas a 90°C em vez de a 60°C aumentaria esse impacto em 31% em 

relação à linha de base. A combinação desses dois cenários de uso intensivo de 

energia aumentaria o impacto do aquecimento global em 75% em relação ao cenário 

de referência. 

 Um estudo semelhante, feito na Austrália (O’BRIEN et al., 2009), comparou 

fraldas descartáveis e reutilizáveis, como descrito abaixo.  
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• Descartável - descarte direto, onde a fralda e todo o seu conteúdo são 

colocados no lixo após o uso 

• Descartável - lavado, onde as fezes são jogadas no sistema de esgoto antes 

que a fralda seja colocada no lixo 

• Reutilizável - lavado em casa, onde as fraldas são lavadas e reutilizadas 

dentro de casa 

• Reutilizável - lavado comercialmente, onde as fraldas são lavadas em uma 

lavanderia comercial. 

As premissas utilizadas para calcular a unidade funcional do estudo estão 

resumidas nas tabelas abaixo, para em cenários de uso de baixo, médio e alto impacto. 

Esses cenários representaram os menores e mais altos valores de pesos e taxas de uso 

de fraldas, além de sua vida útil no caso das fraldas de pano, lavadas em casa ou em 

lavanderia comercial.   

 
Tabela 5.  Premissas de cálculo para fraldas descartáveis. Fonte: Traduzido de O’BRIEN et al., (2009) 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 6. Premissas de cálculo para fraldas de pano. Fonte: Traduzido de O’BRIEN et al., (2009) 

 

 
  

O estudo concluiu que para fraldas reutilizáveis, tanto a produção de recursos 

quanto a lavagem são importantes, e o transporte é uma fonte significativa de 

consumo de energia para fraldas lavadas comercialmente. Quando lavadas em casa, 
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lavadas em água fria em uma máquina de lavar com abertura frontal e secas ao ar 

livre, as fraldas reutilizáveis têm o potencial de ter um impacto ambiental menor do 

que as fraldas descartáveis ou daquelas lavadas comercialmente.  

 Isso se dá pela necessidade delas serem secas à máquina e de exigirem um 

regime de lavagem mais rigoroso para evitar qualquer possível transferência de 

doenças entre os usuários. Além disso, a aparência é mais importante para fraldas 

fornecidas por uma lavanderia comercial, o explica a vida útil mais curta dessas 

fraldas. Nestas condições, as fraldas reutilizáveis lavadas em casa produzem menos 

resíduos sólidos e usam menos área de terra e energia (total e não renovável) do que 

as fraldas descartáveis em todos os cenários de impacto. 

 O estudo ainda aponta várias maneiras de reduzir o impacto de fraldas lavadas 

em casa. Por exemplo, o uso de um sistema de água quente solar para aquecer água 

para imersão de fraldas sujas reduziria significativamente o esgotamento de energia 

não renovável associado à lavagem de fraldas reutilizáveis. É válido ressaltar que o 

estudo considerou que a energia elétrica é obtida através do termelétricas que usam 

combustíveis fósseis.  

 Reduzir o impacto de fraldas reutilizáveis lavadas comercialmente depende 

largamente da redução do consumo de algodão, tornando as fraldas mais leves e finas. 

Alternativamente, fraldas grossas poderiam ser usadas e vendidas para aplicações de 

lavagem doméstica quando elas ficassem manchadas ou descoloridas. Isso forneceria 

um crédito para reduzir o consumo de algodão, aumentando a vida útil das fraldas. 

 Detalhes sobre os três estudos de fralda (UK ENVIRONMENTAL AGENCY, 

2005, 2008 e O’BRIEN et al., 2009) utilizados como referência para este trabalho se 

encontram resumidos nos Apêndices. As principais características identificadas são:  

• País de origem e ano; 

• Escopo e o objetivo do estudo; 

• Variantes de fraldas sob consideração do estudo particular; 

• Pressupostos e limites do estudo; 

• Principais conclusões decorrentes de um determinado estudo;  

Como enunciado anteriormente, visto que esses estudos foram realizados apos 

2005, todos eles consideram a mesma Unidade Funcional (definição no item 2.4.2.1). 

Em termos de quantificação de impacto ambiental, esses estudos usaram 

categorias distintas. Enquanto o estudo do Reino Unido avaliou impactos como 
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Aquecimento Global, Depleção da Camada de Ozônio, Acidificação, Eutrofização, 

Toxicidade (Humana, Aquática e Terrestre); o estudo australiano focou nos seguintes 

impactos: Depleção de Recursos Hídricos, Consumo de Energia, Geração de Resíduos 

Sólidos e área de terra.  

 

2.5.2. Detalhes da modelagem do estudo de referência  

Este Projeto de Graduação se baseou em no estudo de ACV de HOFFMANN et 

al., 2019. O objetivo deste estudo foi avaliar aspectos ainda não discutidos na 

literatura científica de ACV em relação aos seguintes sistemas de produtos: 

• Fralda descartável  

• Fralda de pano como produto  

• Fralda de pano como serviço simples 

• Fralda de pano como serviço otimizado 

A modelagem de ACV foi realizada por meio do software livre OpenLCA 1.7.0. e 

usou o banco de dados Ecoinvent versão 3.5 (Ecoinvent, 2019), usando o modelo 

próprio de cut-off.  

 As principais premissas adotadas para o estudo de ACV, como a unidade 

funcional os inputs de cada modelagem de cada sistema de estudado para o Inventário 

de Ciclo de Vida (ICV), são detalhados nos itens abaixo. Entretanto, os resultados 

serão expostos em capítulo a parte pois o método de LCIA utilizado foi diferente.  

2.5.2.1. Unidade Funcional  

A função do produto fralda é garantir a absorção das fezes e da urina de um bebê. 

Sendo assim, utiliza-se como Unidade Funcional (UF) a necessidade de fraldas desde 

o nascimento até o momento em que ele começa a controlar suas necessidades 

fisiológicas de forma autônoma, na média equivalente aos primeiros 2,5 anos ou 910 

dias, como feito por outros estudos apresentados no item 2.5 - ACV de Fraldas. As 

premissas utilizadas para cada sistema estudado e o número final de fraldas 

consideradas para o cálculo, são resumidos na tabela abaixo: 

 
Tabela 7. Premissas de ACV. Fonte: HOFFMANN et al., 2019 
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É válido ressaltar que para as necessidade de fralda de pano total apresentada na 

tabela acima (6370), corresponde ao número total de fraldas lavadas. Dessa forma, 

para estimar a necessidade de fraldas de pano necessárias para atender a UF, é 

necessário estabelecer premissas sobre hábitos de lavagem e vida útil de produto.  

Dessa forma, assumiu-se que o consumidor precisa ter um estoque de fralda 

equivalente a 3 dias, somando a necessidade total de 21 fraldas. Considerando que 

aproximadamente 50% das fraldas terão que ser substituídas devido à fadiga do 

material, um número de 30 fraldas foi estipulado para atender a UF para fraldas de 

pano lavadas convencionalmente em casa.  

2.5.2.2. Inputs de Modelagem 

Neste item, serão detalhados as principais premissas utilizadas para cada 

modelagem, como o fluxograma e inputs de cada sistema de produto.  

i. Fraldas Descartáveis 
 

 Em termos de composição de material e massa das fraldas, como dados 

relativos à embalagem, adotou-se valores semelhante àqueles sugeridos por 

CORDELLA et al. (2015). Durante a fase de uso das fraldas, não foram considerados 

aspectos relacionados a problemas de pele e uso de pomadas.  

As tabelas a seguir apresentam os dados utilizados para modelagem de ACV 

desse sistema de produtos no OpenLCA. A fim de completar a simulação da energia 

de produção de fraldas e consumo de água, as embalagens e o transporte foram 

simulados de acordo com os números de CORDELLA et al. (2015) 

 
Tabela 8. Inputs para Produção de Fralda Descartável. Fonte: HOFFMANN et al., (2019) 
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Tabela 9. Inputs para fase de distribuição e tratamento de resíduos. Fonte: HOFFMANN et al., (2019) 

 
 

ii. Fraldas de Pano  
 

Para a modelagem dos sistemas de produto de fraldas de pano, este estudo teve 

como objetivo buscar uma opção que separasse a camada absorvente da capa da 

fralda, a fim de minimizar os ciclos de lavagem e otimizar as condições de lavagem 

dos diferentes tecidos. Para o mesmo objetivo, o modelo de fralda deve combinar o 

menor número possível de tecidos diferentes.  

Dessa forma, o estudo realizou a modelagem de uma fralda usando um 

absorvente de algodão puro e uma capa de tecido de poliéster laminado com 

poliuretano, comumente abreviado de PUL. Este material foi desenvolvido para 

aplicações clínicas e pode ser esterilizado em altas temperaturas. Capas de fralda com 

este material são geralmente usadas para fornecer um design especial, para torná-la 

mais atraente para os consumidores. A tabela abaixo resume a composição das fraldas 

de pano utilizada neste estudo.  
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Tabela 10. Inputs para composição de fraldas de pano. Fonte: HOFFMANN et al., (2019) 

 
 

Processos de corte, costura, embalagem e distribuição não foram considerados 

para a modelagem das fraldas de pano, que considerou apenas a produção dos tecidos. 

Isso se deu pois estudos anteriores mostraram que: 

• a produção de matérias-primas leva, geralmente, a impactos mais altos do 

que os processos de fabricação e distribuição de produtos de peso leve;  

• os principais impactos de um sistema de produtos de fraldas de pano são 

esperados de sua fase de uso por causa dos impactos da lavagem. 

Como este Projeto de Graduação pretende considerar modelos de negócios de 

economia circular, especialmente aqueles que consideram modelos de 

compartilhamento e de produto como serviço, diferentes possibilidades de lavagem 

foram consideradas. As premissas de lavagem utilizadas para cada modelo de 

negócios estudado são descritas nos itens a seguir. 

iii. Fraldas de Pano como Produto: Lavagem em casa 
 

Neste modelo, as fraldas são compradas pelos pais e lavadas em casa pelos 

próprios. Dessa forma, não há mistura de fraldas de crianças diferentes, eliminando a 

necessidade de esterilização. Dessa forma, as fraldas podem ser lavadas em 

temperaturas frias, aplicando sabão natural (no Brasil, o sabão de coco puro é 

frequentemente aplicado para o tecido de bebês) ou detergente comum.  

Além de água e sabão/detergente, normalmente algum ácido é adicionado 

durante a última lavagem, a fim de neutralizar o PH. Para isso, o vinagre comum feito 

de etanol é frequentemente aplicado. Finalmente, a quantidade de águas residuais foi 

modelada com base no pressuposto de 300 ml de urina absorvida pela fralda. Em 

termos de modelagem desse processo de lavagem no OpenLCA, os inputs realizados 

são resumidos na tabela a seguir. 

 
Tabela 11. Inputs para modelagem de lavagem em casa. Fonte: HOFFMANN et al., (2019) 
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iv. Fraldas de Pano - Serviço Simples: Lavagem na creche 
 

Como o nome indica, este modelo adota a abordagem de produto como 

serviço. As fraldas não são vendidas, mas alugadas por assinatura, pagando uma taxa 

mensal. Assume-se que o gerenciamento desse sistema é feito por creches, onde uma l 

lavanderia no local, do tipo “On–premise laundry” estaria instalada para lavar e 

desinfetar as fraldas.  

A fim de garantir a higienização da roupa, a água sanitária (alvejante) é 

geralmente adicionada para evitar contaminações. Por fim, é necessário utilizar 

secadores de roupa, aumentando o gasto com o consumo de energia. Os valores 

adotados como input para lavagem são apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 12. Inputs para lavagem na creche. Fonte: HOFFMANN et al., (2019) 

 
 
 

v. Fraldas de Pano - Serviço Otimizado: Lavanderia Industrial 
 

Neste tipo de modelo de negócio, a lavagem seria realizada por uma 

lavanderia industrial, que trabalham tipicamente com lavadores do tipo continuous 

batch washer, que funcionam com água amolecida e média voltagem. Entretanto, 

visto que essas lavanderias são de grande porte e encontram-se longe dos centros 

urbanos, assume-se uma atividade de transporte do local de uso da fralda para o local 

de lavagem.  

 Assim como para a lavagem em creche, o rigor de higienização desse tipo de 

lavagem também é alto e também utiliza-se a água sanitária (alvejante) e secagem da 

roupa. A tabela a seguir apresenta os inputs de modelagem utilizados: 

 



 50 

Tabela 13. Inputs para lavagem em lavanderia industrial. Fonte: HOFFMANN et al., (2019) 

 
 

3. Modelos de Negócio de Fraldas de Pano 

Este capítulo se dedica a apresentar modelos de negócio de fraldas de pano, com 

base no estudo de HOFFMANN et al. (2019). 

 

3.1. Fralda de Pano como Produto 

A primeira alternativa considerada para a transição rumo a uma economia mais 

circular foi a popularização do uso de fraldas de pano como produto a ser utilizado 

individualmente. Embora muitas pessoas tenham rejeição ao uso e, especialmente, à 

limpeza e manutenção desse tipo de fraldas, nos últimos anos muitas pessoas têm 

optado por esse produto com o objetivo de reduzir o volume total de material 

descartado todos os dias. 

Do ponto de vista da circularidade, sem dúvidas é possível alcançar um ganho 

com a popularização de fraldas reutilizáveis. Dependendo das condições de lavagem e 

secagem dessas, o impacto do descarte de quilos de polietileno, celulose e outros 

materiais, em geral é maior do que o ônus que acompanha a manipulação e 

preservação da versão reutilizável. Não só o consumo de energia e água empregados 

no processo de higienização das fraldas como também o imenso esforço feito para 

fabricação das máquinas de lavar foram considerados na Análise de Ciclo de Vida e 

ainda assim a circularidade do produto é vantajosa em termos de sustentabilidade. 
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Por outro lado, existem empecilhos a essa alternativa. Muitas pessoas rejeitam a 

ideia de higienizar diariamente as fraldas de pano em casa, pois muitos pais alegam 

falta de tempo e cansaço no dia-a-dia já cansativo de quem tem que cuidar de crianças 

pequenas e trabalhar. Essa barreira comportamental é extremamente relevante, 

especialmente no contexto de transição para a circularidade. Cada vez mais pessoas se 

interessam pela ideia de ajudar a produzir menos resíduo e viver de forma mais 

harmônica com o meio ambiente. No entanto, poucos se mostram realmente dispostos 

a mudar seus hábitos e padrões de consumo radicalmente com esse intuito. 

Essa barreira social de implementação está explícita na representação gráfica do 

modelo. O esforço do consumidor é maior quando se utiliza a fralda de pano como 

produto pela questão da lavagem, em comparação ao uso de fraldas descartáveis. Em 

compensação, o objetivo seria uma redução considerável do nível de consumo e logo, 

de resíduo gerado, já que o volume total de fraldas utilizadas por cada criança seria 

muito menor. Assim, é importante ressaltar que dependendo das condições existentes, 

o uso individual e doméstico de fraldas reutilizáveis tem potencial para ser uma boa 

iniciativa do ponto de vista ambiental. No entanto, o esforço exigido para alterar o 

atual padrão de consumo seria alto em um primeiro momento.  

Como se trata de uma hipótese inicial analisando a fralda reutilizável como 

produto, não há nenhuma disrupção a ponto de gerar um modelo de negócio inovador. 

Embora tenha caído em desuso, esse tipo de produto já existe há décadas e ainda é 

utilizado por uma parcela dos consumidores. Os avanços tecnológicos recentes 

permitem o aperfeiçoamento do produto por meio de estratégias como substituição de 

materiais não sustentáveis e maior circulação de materiais e produtos mas o modelo 

de receita, nesse caso, seria o mesmo dos atuais players do mercado de fraldas 

reutilizáveis. 

 

3.2. Fralda de Pano como Serviço Simples 

A segunda alternativa proposta por HOFFMANN et al. (2019) representa uma 

inovação considerável em comparação ao modelo de negócio de fraldas como 

produtos. A ideia consiste em alugar as fraldas por locação (semelhante a um aluguel), 

sob pagamento de uma taxa mensal e estas seriam recolhidas e higienizadas em uma 

lavanderia no próprio local de recolhimento. Esse sistema pode ser instalado e gerido 
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por creches, de forma a aproveitar a concentração de crianças no local para fazer a 

lavagem sem precisar transportá-las. 

Como as fraldas seriam compartilhadas entre diferentes crianças, para garantir a 

confiabilidade da lavagem as fraldas devem ser esterilizadas. Por isso a necessidade 

de se instalar uma lavanderia no local, disponibilizando equipamentos e técnicas mais 

sofisticadas do que a lavagem caseira.  

Trata-se de uma importante quebra de paradigma das fraldas reutilizáveis. Como 

muitas pessoas consideram a lavagem dos produtos como a maior barreira para sua 

maior difusão, ao oferecer um serviço que realiza essa tarefa de forma totalmente 

esterilizada e confiável, o esperado é que praticamente se anule essa barreira que 

limita a popularização das fraldas reutilizáveis. A disponibilização, recolhimento e 

higienização das mesmas seria um serviço a mais oferecido pela creche, gerando 

assim uma nova fonte de receita para a mesma. 

 
Figura 18. Framework para Modelo de Fralda como Serviço Simples. Fonte: Elaboração Própria 

Diferentemente do primeiro modelo descrito, esta alternativa consegue alinhar 

a redução do esforço do consumidor à diminuição do nível de consumo. Isso ocorre 

porque não somente o serviço de lavagem seria oferecido aos pais como também o 

próprio aluguel e recolhimento das mesmas. Com isso, o objetivo é reduzir as 

barreiras do esforço e da rejeição por parte do consumidor. O consumo total de fraldas 

reutilizáveis por criança também seria absolutamente menor do que os padrões de 

fraldas descartáveis, por conta da maior circulação de produtos e materiais. 

Apesar de se basear em uma lógica de circulação de produtos e materiais como 

estratégia de recursos principal, esta não é a única vantagem do modelo. 

Comparativamente ao uso individual das fraldas como no primeiro modelo descrito, a 

expectativa é que essa alternativa represente ainda um ganho de eficiência. Isso 
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porque ao concentrar grande quantidade de clientes em potencial, as creches 

proporcionam a oportunidade de ganhos de escala ao fazer essa lavagem diária para 

diferentes crianças simultaneamente. 

O modelo de receita utilizado representa a maior inovação da fralda de pano como 

serviço simples. Em vez de serem vistas como produto, nesse business model as 

fraldas reutilizáveis são oferecidas por meio de um serviço de assinatura sob 

pagamento de taxa. Dessa forma, a fonte de receita é orientada para o uso das fraldas, 

com a disponibilização dos serviços de lavagem. Ao disponibilizar esse serviço a 

mais, a creche se responsabiliza pelos investimentos necessários para montagem da 

lavanderia no local, com a perspectiva de uma nova fonte de receita. 

 

3.3. Fralda de Pano como Serviço Otimizado 

De forma análoga ao modelo anterior, esta alternativa também segue a lógica 

de produto como serviço. No entanto, a fim de tornar o serviço mais flexível para o 

consumidor, é oferecido coleta diretamente na residência. Assim, o negócio deixa de 

estar vinculado a um estabelecimento específico, como as creches, e passa a lidar 

diretamente com os clientes para o recolhimento e entrega das fraldas higienizadas. 

Para que o modelo seja economicamente viável, é preciso que seja oferecido 

em larga escala. Dessa forma se faz necessário integrar o negócio a um processo de 

lavagem industrial, mais eficiente tanto do ponto de vista financeiro quanto ambiental.  

Assim como no modelo de fralda como serviço simples o foco em reduzir o 

esforço do consumidor é mantido com a ideia de terceirizar a lavagem. No entanto, 

como os clientes em potencial não estariam concentrados em uma creche, é 

adicionada mais uma etapa ao recolhimento e contato com os pais. Para garantir que o 

esforço dos clientes seja mínimo é necessário buscar e transportar essas fraldas, 

gerando novas questões a serem consideradas como logística e gastos em 

combustível. 



 54 

 
Figura 19. Framework Modelo de Negócios. Fonte: Elaboração Própria 

Apesar das semelhanças com o modelo anterior existem pontos importantes 

que fazem desse modelo uma opção otimizada da fralda reutilizável como serviço. 

Além da expectativa de ganhos de eficiência ao se trabalhar em larga escala, com 

maior número de clientes e uma lavagem industrial, se espera reduzir ainda mais o 

nível de consumo com esse modelo. Essa expectativa existe pelo fato do pagamento 

por unidade de serviço criar maior consciência em relação ao que é gasto e o volume a 

ser lavado. 

4. Avaliação Ambiental de Modelos de Negócio de 

Fraldas  

Como enunciado anteriormente, este trabalho se baseou no estudo de 

HOFFMANN et al (2019). Neste estudo, foi realizada a modelagem de ACV e a 

análise de resultados de desempenho ambiental de diferentes modelos de negócio para 

fraldas, utilizando o método de Análise de Impacto (Life Cycle Impact Assessment – 

LCIA) ReCIPe EndPoint (H,A).  

Entretanto, métodos endpoint são passíveis a um alto nível de incerteza. 

(GOEDKOOP, HEIJUNGS e HUIJBREGTS, 2008) Dessa forma, a fim de refinar a 

discussão sobre os impactos ambientais dos modelos de negócio propostos, utilizou-se 

para esse trabalho o método ReCIPe Midpoint (H) w/o LT, descrito a seguir. 

4.1. Método de Análise de Impacto 

Com o objetivo de transformar a longa lista de resultados do inventário do ciclo de 
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vida em um número limitado de indicadores de impactos ambientais, utilizou-se o 

método ReCIPe Midpoint (H) w/o LT, que fornece a abordagem orientada ao 

problema (midpoint) e tem a vantagem de utilizar um grande número de categorias de 

impacto ambiental (PIEKARSKI et al, 2012 apud MARTINS, 2017). Ao todo são 

considerados 18 indicadores de pontos médios listados e explicados a seguir.  

 
Tabela 14. Categorias de impacto do ReCIPe Midpoint (H) w/o LT. Fonte: GOEDKOOP et al. (2013) apud 
MARTINS (2017) 

• Mudanças climáticas: Se referem à mudanças no clima que persistem por 

longos períodos devido ao aumento da absorção da radiação. Pode ser 

resultante de processos naturais, como erupções vulcânicas, ou por mudanças 

antropogênicas, como o uso da terra. O indicador analisa os efeitos relativos 

do crescimento da quantidade de CO2 ou outros Gases de Efeito Estufa na 

atmosfera.  

• Depleção da Camada de Ozônio: A camada de ozônio é vital para a vida na 

terra porque absorve radiação solar ultravioleta UV-B, a qual representa um 

risco para o ecossistema. É definido como a medida relativa da capacidade de 

depleção do ozônio de um recalcitrante químico contendo átomos de cloro ou 

bromo. 
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• Acidificação – A deposição de substâncias inorgânicas na atmosfera, tais 

como sulfatos, nitratos e fosfatos, modificam a acidez do solo. Para quase 

todas as espécies de plantas existe um ótimo de acidez e grandes desvios desse 

valor pode ser nocivo para a espécie. Os principais poluentes acidificantes são 

NOx (NO e NO2), NH3 e SO2. 

• Eutrofização: Pode ser definida como um o excesso de nutrientes no ambiente 

aquático devido a disposição de resíduos ricos em matéria orgânica, 

principalmente fosfato e nitrogênio, provenientes de fontes naturais ou fontes 

antropogênicas (indústria e agricultura). Isso favorece a reprodução em 

excesso de certas espécies, afetando a biodiversidade local.  

• Toxicidade Humana: corresponde a persistência e acumulação de efeitos 

tóxicos de um agente químico na cadeia alimentar, ocasionando potenciais 

danos à saúde humana. 

• Material Particulado: Material particulado é uma mistura complexa de 

substâncias orgânicas e inorgânicas presentes no ar que causam problemas de 

saúde ao ser inalado. As partículas são classificadas de acordo com o seu 

diâmetro, pois representa diferentes possibilidades de penetração no sistema 

respiratório. Este tipo de material pode ser de origem antropogênica ou 

natural.  

• Formação de Oxidantes Fotoquímicos: Relativo à formação de ozônio 

troposférico, resultado das reações fotoquímicas do NOx e de compostos 

orgânicos voláteis (COV), com exceção do metano. Esse processo é 

intensificado no verão e é danoso a saúde humana pois afeta as vias 

respiratórias e o pulmão. 

• Radiação Ionizante: Refere-se aos danos à saúde humana devido a liberação de 

material radioativo para o meio ambiente. 

• Uso da Terra: Referem-se aos danos causados pela ocupação e transformação 

da terra. Apesar de existirem diversas ligações entre como a terra é usada e a 

perda de biodiversidade, os indicadores se concentram em dois mecanismos: a 

ocupação de uma certa área por um tempo definido (m2 x ano) e 

transformação de uma certa área (m2). Muitas vezes a ocupação ocorre em 

áreas que já haviam sido transformadas. 

• Depleção Hídrica: Análise do consumo de água e consequente redução do 
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volume disponível. 

• Depleção de Recursos Minerais: Recurso mineral é uma concentração de 

minério na crosta terrestre em condições que viabilizem economicamente e 

tecnicamente uma eventual extração. A presente questão avalia a redução da 

disponibilidade do recurso no estoque. 

• Depleção de Combustíveis Fósseis:. Esse indicador analisa a diminuição de 

oferta de combustíveis fósseis devido ao consumo pelos seres humanos frente 

a oferta desse recurso. 

Esse método MidPoint também pode ser transformado em categorias de Endpoint, 

isto é, as categorias anteriormente descritas são agrupadas e classificadas de acordo 

com três grandes categorias. A figura abaixo ilustra a transformação realizada para 

cada categoria de impacto endpoint. 

 

 

Figura 20. Alocação de Categorias de Impacto MidPoint para EndPoint. Adaptado de https://www.rivm.nl/en/life-
cycle-assessment-lca/recipe. Acessado em: 12/03/2019 
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4.2. Comparação dos Resultados 

Este item é dedicado a discutir os principais resultados da modelagem de ACV 

descrita no capítulo 2.4., utilizando o método de LCIA apresentado no item acima. É 

importante ressaltar que os impactos são estimativas dos impactos potenciais e que a 

modelagem apresenta certo grau de incerteza, principalmente pela utilização de dados 

secundários.  

 Primeiramente, é apresentado a seguir um resultado geral com a comparação 

entre todos os sistemas de produtos estudados, sendo eles: 

• Fralda Descartável 

• FP OPL Gás: Fralda de Pano – Serviço simples: lavagem na creche. 

Considera que o aquecimento da água é feito a gás.  

• FP OPL Elect: Fralda de Pano – Serviço simples: lavagem na creche. 

Considera que o aquecimento da água é feito a eletricidade.  

• FP Industrial: Fralda de Pano – Serviço otimizado: lavanderia industrial.  

• FP Casa-Sabão: Fralda de Pano – Produto: lavagem em casa com sabão 

natural de coco 

• FP Casa-Detergente: Fralda de Pano – Produto: lavagem em casa com 

detergente convencional 

 

O gráfico e a tabela apresentados a seguir ilustram esses resultados em termos 

de porcentagem de contribuição de cada sistema de produto para a geração de um 

impacto ambiental Midpoint em questão. Entretanto, para obter também uma visão 

mais global sobre os impactos, acrescentou-se na tabela a categoria Endpoint 

correspondente. 
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Gráfico 2. Resultado Geral Comparativo. Fonte: Elaboração Própria 

 
O código de cores presente na tabela abaixo foi elaborado com o intuito de 

ressaltar os valores máximos e mínimos de cada linha, ou seja, é apresentado em 

nuances de vermelhos os valores máximos, e em nuances de verde, os mínimos. Dessa 

forma, pode-se obter uma primeira pista visual de quais sistemas de produtos 

contribuem mais para cada categoria de impacto ambiental. 

 
Tabela 15. Contribuição dos Sistemas de Produtos para os Impactos Ambientais. Fonte: Elaboração Própria 

 
 

Pode-se concluir num primeiro momento que, o sistema de produto da fralda de 

pano como serviço otimizado, denominado “FP Industrial” é o contribui menos para 

as categorias de impacto listadas, sendo o que possui a coluna com maior número de 

células em verde. As razões para esse bom desempenho serão investigadas nos itens a 

seguir e servirão de modelo para elaboração do modelo de negócios final, visto que é 

o sistema de produto que possui o melhor desempenho industrial. 
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Por outro lado, o sistema de produto “FP OPL Elect”, foi o maior responsável por 

geração de impactos ambientais, possuindo sua coluna pintada majoritariamente de 

vermelho. As únicas categorias nas quais esse sistema se mostrou mais interessante 

ambientalmente, foi para “Ocupação de Solo Urbano”, e “Ecotoxicidade Terrestre e 

Marinha”.  

É interessante ressaltar que a fralda descartável não foi o pior de todos os sistemas 

de produtos estudados. Entretanto, foi a pior alternativa na categoria “Ocupação de 

Solo Urbano”, provavelmente devido à grande quantidade de resíduos sólidos gerado. 

Esse produto também contribuiu muito para a os impactos de “Mudanças Climáticas” 

e “Eutrofização Marinha”. 

Os tópicos a seguir descrevem os principais impactos gerados pelos sistemas de 

produtos que possuam fraldas de pano, apresentando o fluxograma simplificado do 

ciclo de vida de cada um deles e discutindo as principais contribuições para a geração 

de impactos e possíveis pistas de melhoria. Os resultados de para fralda descartável 

foram detalhados exaustivamente por não apresentarem interesse do ponto de vista 

circular. 

4.2.1. Fraldas de Pano como Produto 

 
Como descrito anteriormente, embora este modelo de negócios trate as fraldas 

de pano como produto e não como serviço, ele ainda sim é circular pois permite a 

reutilização do mesmo produto diversas vezes pelo mesmo, ou por diferentes usuários. 

O fluxograma simplificado desse sistema de produto é apresentado na figura abaixo.  
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Figura 21. Fluxograma Simplificado do Sistema de Fralda de Pano como Produto. Fonte: Elaboração Própria 

Nele, as fraldas são compradas pelos pais, havendo uma atividade de 

transporte da produção ao local de consumo. Na fase de uso, as fraldas são lavadas em 

casa, não havendo necessidade de esterilização. Dessa forma, pode-se utilizar a água 

em temperaturas frias e aplicar produtos de lavagem mais naturais. Como enunciado 

anteriormente, o estudo de ACV de HOFFMANN et al., 2019, realizou a modelagem 

de ACV para fraldas de pano lavadas com sabão de coco e detergente. 

Ambas as alternativas estudadas, lavado em casa com detergente ou sabão de 

coco, tiveram pior desempenho ambiental do que as fraldas descartáveis em 11 e 10 

das 18 categorias de impacto, respectivamente. Em relação a fralda de pano lavada 

com detergente, em 7 categorias listadas, a ela foi responsável por gerar mais do que o 

dobro das impacto.  

Entretanto, os sistemas estudados são menos danosos ao meio ambiente para 

impactos ligados à Mudanças Climáticas, Ocupação de Solo Urbano, Depleção de 

Recursos Fosseis,  Formação de Oxidação Fotoquímica e finalmente, a Formação de 

Material Particulado.  

A fase de final de vida da fralda descartável foi a grande responsável pelos 

impactos relacionados à mudanças climáticas e ocupação de solo urbano. Isto pode ser 

explicado pois no Brasil a maioria dos resíduos tem como destino final o lixão. Além 
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disso, contribuiu também para 43% do impacto gerado pela Formação de Oxidação 

Fotoquímica, em conjunto com a produção de SAP (29%). 

Observando o Gráfico 2, percebe-se que que o sistema de produto “FP Casa-

Sabão” foi o que gerou maior contribuição para o impacto “Ocupação de área 

agrícola”.  Esse impacto foi gerado principalmente pela modelagem do sabão de coco, 

que utilizou como fluxo de referência disponível na base Ecoinvent, a produção de 

óleo de palma.  

Além disso, a produção de óleo de palma contribuiu também para grande parte 

do impacto ligado à Ecotoxicidade Terrestre e Eutrofização Marinha. Dumelin, 2009 

afirma que o uso de fertilizantes na plantação da palma é a maior causa dos impactos 

gerados por esse produto. Dessa forma, pode-se esperar que uma plantação orgânica 

de óleo de coco não produziria esta quantidade de impacto ambiental.    

Por outro lado, quando o detergente é utilizado no lugar do sabão, os 

principais impactos gerados estão relacionados à produção de percarbonato de sódio 

presente no detergente; e ao tratamento das águas residuais da lavagem. Essas fases 

do ciclo de vida desse sistema de produto contribuíram para a Ecotoxicidade de Água 

Doce, Toxicidade Humana e Eutrofização de Água Doce.  

4.2.2. Fraldas de Pano como Serviço Simples 

 
Como descrito anteriormente, este modelo adota a abordagem de produto 

como serviço, ou seja, o serviço ele exerce a mesma função que produto, mas não é 

vendido e sim “contratado”. Assume-se então que as fraldas são alugadas por meio de 

uma taxa mensal/semestral, sendo a creche o ponto focal para a operação de lavagem 

das fraldas. 

Este tipo de lavanderia seria do tipo “On–premise laundry”, tipicamente 

utilizada para operações de lavagem em pequenos hotéis, restaurantes, escolas, etc., 

com máquinas de lavar e secar de carga frontal, ilustradas na figura a seguir. 
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Figura 22. Exemplo de máquinas de lavar de operações OPL. Fonte: https://www.dexter.com/on-premise-laundry/. 

Acesso em: 4/03/2018 

 
Um fluxograma simplificado desse sistema de produto/serviço é apresentado 

na figura abaixo. Uma vez que a lavagem coletiva deve atender aos altos padrões de 

saneamento, elas devem ser em altas temperaturas, usando eletricidade ou gás para 

fornecer calor (ambas as opções foram consideradas no estudo de ACV). 

 

 
Figura 23. Fluxograma Simplificado do Sistema de Fralda de Pano como Serviço Simples. Fonte: Elaboração 
Própria 

 Como enunciado anteriormente, ao analisar a Tabela 13, percebe-se que o 

sistema de produto “FP OPL Elect” se mostrou ambientalmente superior aos outros 

sistemas apenas para a categoria “Ocupação de Solo Urbano”. Sendo assim, ele 

obteve o pior desempenho que a fralda descartável, contrariando o senso comum de 

que as descartáveis são a pior opção. Ao analisar as causas desse mau desempenho, 

percebe-se que a produção de energia elétrica foi responsável por 85% da geração de 

radiação ionizante e 81% de material particulado, ambos impactos que afetam a saúde 
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humana. (GOEDKOOP, HEIJUNGS et HUIJBREGTS 2008) Entretanto, uma análise 

mais delicada de certos impactos ambientais sugerem que interpretar esse sistema de 

produto como ambientalmente pior do que a fralda descartável pode ser questionado. 

Por exemplo, ao analisar na tabela 13 que na categoria “Transformação de Área 

Natural”, verifica-se  que o sistema “FP OPL Elect” foi o que mais “impactou” 

(35,23%). Observa-se também que 53% desse impacto foi gerado pela produção de 

eletricidade.  

Por outro lado, a análise relativa à opção da lavagem ser realizada com água 

esquentada à gás segue uma tendência inversa da descrita anteriormente. Embora a 

rede elétrica brasileira tenha uma participação relativamente alta em tecnologias de 

baixo carbono (AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA, 2019 apud 

HOFFMANN et al., 2019), a geração de calor por eletricidade leva a maiores 

emissões de gases do efeito estufa do que a geração direta de calor com gás natural. 

 

4.2.3. Fraldas de Pano como Serviço Otimizado 

 
Como descrito anteriormente, neste tipo de modelo de negócio, a lavagem 

seria realizada por uma lavanderia industrial, que opera com lavadores do tipo 

continuous batch washer, como ilustrado na figura a seguir.  

 
Figura 24. Lavadora Industrial do tipo continuous batch washer. Fonte: www.tosen.com. Acessado em: 

04/03/2019. 

Entretanto, deve-se assumir que existe uma atividade de transporte do local de 

uso da fralda para o local de lavagem., visto que essas lavanderias industriais são de 

grande porte e não se encontram próximas do mercado consumidor de fraldas de pano 
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modernas.  O fluxograma simplificado desse sistema de produto é ilustrado na figura 

abaixo.  

Figura 25. Fluxograma Simplificado do Sistema de Fralda de Pano como Serviço Otimizado. Fonte: Elaboração 
Própria 

 
 Como enunciado anteriormente e apresentado na tabela 13, o modelo de 

negócios em lavanderia industrial possui os melhores resultados em praticamente 

todas as categorias de impacto. Utilizar-se-á esse modelo como referência para a 

estruturação do serviço de fraldas. 

5. Análise do Mercado 

A fim de compreender a viabilidade de um modelo de negócios circular para 

fraldas de pano no Brasil, é necessário realizar um diagnóstico tanto do setor de 

fraldas infantis e de lavanderias. e suas principais características e tendências no 

Brasil. Dessa forma, esse capítulo foi desenvolvido com o intuito de compreender o 

cenário atual do mercado e identificar possíveis potenciais de desenvolvimento desse 

novo modelo de negócios. 

5.1. Mercado de Fraldas 

Em 2016, Pesquisa Nielsen divulgou que de um universo de 7 milhões de lares 

brasileiros com bebês, 96% desse mercado utilizavam fraldas descartáveis. Dos 4% 

restantes, 3% usam fraldas de pano e descartáveis e apenas 1% apenas fraldas de 

pano. É válido ressaltar que o estudo não realizou a distinção entre fraldas de pano 
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modernas vendidas prontas e outras tradicionais. O infográfico abaixo resume estas 

informações.  

 

 
Figura 26. Infográfico de uso de fraldas no Brasil. Fonte: THE NIELSEN COMPANY (2016) 

 

Fraldas descartáveis estão inseridas no segmento de Higiene Pessoal-Produtos 

para bebês da indústria de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Esse 

setor 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. (CAPANEMA et al., 2007) A Associação 

Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) é 

uma das principais entidades que divulgam os dados sobre o setor no Brasil. 

Entretanto existem diferenças significativas entre os dados estatísticos divulgado entre 

esta e outras entidades.  
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De 2009 a 2014, as fraldas infantis tiveram 53% de participação em vendas no 

varejo de higiene, com US$ 2,5 bilhões, registrando 5% de crescimento médio ao ano 

(CAGR) em valor e 7% CAGR em volume. A tendência demográfica inversa (menos 

bebês) foi compensada por um aumento na renda disponível, levando a adoção 

crescente do uso de fraldas descartáveis nos lares brasileiros nessa época. (Celulose 

Online 2015)  

Observa-se então uma correlação direta entre o consumo per capita de HPPC com 

a renda per capita. O setor de HPPC é sensivelmente dependente da renda, o que 

significa que qualquer aumento de renda incremental implica aumento de suas vendas. 

(CAPANEMA et al., 2007) Sendo assim, em meio à crise as vendas do produto no 

país começaram a apresentar os sinais inevitáveis da desaceleração, com uma 

estimativa de crescimento projetada em 2% ao ano (CAGR) no período de 2014 a 

2019 em valor e volume. (GAMA, 2017) 

 É possível afirmar então que existe a vantagem de custo da fralda de pano em 

relação à descartável. Considerando o preço médio de R$1,00/fralda, e um uso médio 

de 5000 fraldas nos dois primeiros anos de vida do bebê, o custo seria de R$5mil. No 

mesmo período, usando 30 fraldas de pano reutilizáveis a um preço de venda de 

R$58,00, o custo total seria de R$1.740,00. Adicionando gastos de energia, água e 

sabão, estimados em 20% do custo da fralda, resultaria em um custo final inferior à 

R$ 3.000,00.  

 Essa vantagem pode ser uma das explicações para o rápido aparecimento de 

novos players de fraldas modernas no Brasil. Desde 2009, percebe-se uma crescente 

tendência para a volta das fraldas de pano, com diversas reportagens sendo publicadas 

em diversos veículos de comunicação. (CLARCK, 2009, ECYCLE, 2015, GAMA, 

2017) As principais razões atribuídas a isso estão ligadas principalmente à crescente 

preocupação com o meio ambiente e a vantagem econômica das fraldas de pano. 

Estimativas apontam para um faturamento do mercado de R$ 3 milhões em 2016, 

equivalente a 0,07% da receita relativa à indústria de fralda descartável. (GAMA, 

2017)  
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5.1.1. Principais Players 

O mercado de fraldas descartáveis é dominado por grandes marcas multinacionais 

do setor de HPPC, e teve como faturamento aproximadamente R$ 4,06 bilhões em 

2015. As principais empresas do setor e suas relativas fatias de mercado se encontram 

resumidas no gráfico a seguir. 

 

 
Gráfico 3. Share Nacional de Fraldas Descartável. Fonte: Adaptado de Soares (2017) 

Como mencionado anteriormente, o mercado brasileiro de fraldas de pano 

modernas começou a se desenvolver em meados de 2009. Desde então o número de 

empresas do setor aumentou e hoje as principais empresas nacionais do setor estão 

listadas a seguir:  

• Fraldas Di Pano 

• Morada da Floresta – Bebês Ecológicos  

• Nós e o Davi 

• Nova Era Baby 

A fim de se obter um panorama para o atual mercado de fraldas de pano no 

Brasil, elaborou-se a tabela abaixo resumindo as principais características das 

empresas listadas acimas. Os pontos mapeados foram: 

• Produtos: modelos de fraldas disponíveis  

• Preços 



 69 

• Características: dos Produtos, como opções de estampas, materiais de 

fabricação das fraldas, etc.  

• Canal de vendas 

• Local 

 
Tabela 16. Benchmarking de Fraldas de Pano. Fonte: Elaboração Própria a partir de informações disponíveis no 
sites das empresas. Consultas realizadas em março de 2019. 

Marca Produtos Preços 
(BRL) Características Canal de 

Vendas Local 

Fraldas Di 
Pano 

Fraldas Diurnas   58,00  
Opção com Botão e 

Velcro 
Diversas estampas 

disponíveis; coleções 
temporárias 

Site com E-
commerce 

São Paulo - 
SP Fraldas Noturnas  68,00  

Nós e o 
Davi 

Fralda Diurna  60,00  Capa em PUL  
Tamanho Único 

Diversas Estampas 

 Site com 
E-

commerce 

Florianópolis 
- SC Fralda Noturna  62,00  

Fralda para Piscina  49,00  

Nova Era 
Baby 

Fralda Diurna Fresh  59,90  
UV 50 

Tamanho Único 
Diversas Estampas Site com E-

commerce 
São Paulo - 

SP Fralda Diurna Super 
Simples  49,90  Tamanho Único 

Morada da 
Floresta - 

Bebes 
Ecológico

s 

Fraldas para Recém-
nascidos  40,00  Diversas Estampas 

Site com E-
commerce; 

Realiza 
também 

parcerias de 
revenda em 
lojas físicas  

 Não 
Identificado 

Fraldas Diurnas  49,00  Tamanho Único 
Diversas Estampas 

Camada externa: Plush 
ou Poliamida 

Camada interna: 
Algodão / Microsoft / 

Dryfit 

Fraldas Noturnas  49,00  

Fraldas Extra-
Grandes  49,00    

Fralda Bela Gil  62,00  

Regula com botões; 
Diversas Estampas 
Camada em contato 
com a pele: dryfit 

Absorvente fixado: 
Melton de algodão 

Camada interna 
impermeável: Nylon 

emborrachado 
Camada externa: 

Poliamida 

 

Média de Preços  
(BRL)  54,65  
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Esse mercado é caracterizado principalmente pelo modelo de negócios de fraldas 

como produto. Como enunciado anteriormente, o principal canal de vendas das 

empresas mapeadas é o e-commerce, pois essas empresas se localizam em São Paulo e 

Santa Catarina e são pequenas e médias empresas. O comércio pela internet é portanto 

uma forma de reduzir custos com loja física e aumentar o alcance de vendas pelo 

envio por frete.  

Além disso, é possível notar também uma forte busca pela customização do 

produto, através da oferta de diferentes estampas e de “coleções” de estampas 

sazonais ou em parceria com celebridades, seguindo tendência do mundo da moda. 

Em relação à composição da fralda, encontra-se diversas opções de material tanto para 

a capa quanto para o absorvente.  

Com um custo médio de R$ 54,65 das fraldas de pano modernas brasileiras, o 

investimento inicial para se compor um enxoval é alto. Muitas mães recorrem então  à 

Amazon em busca de produtos estrangeiros mais baratos, principalmente os chineses. 

(GAMA, 2017)  Dentre as principais marcas inseridas no mercado brasileiro, 

destacam-se a Alva Baby (China) e Nora’s Nursery (EUA).  

 

5.1.2. Mercado Consumidor  

 
Para o consumidor de fraldas o preço é o primeiro fator que influencia na hora da 

compra, visto que no primeiro ano o volume de uso é alto, podendo variar de 8 a 10 

unidades de fraldas descartáveis. (FERRADOR, 2017) Entretanto, fatores como 

conforto e bem-estar também são relevantes na hora da tomada de decisão da escolha 

da fralda. Publicada na Revista Super Varejo, abaixo encontra-se as principais 

características listadas abaixo referentes ao comportamento típico de um consumidor 

de fraldas descartáveis: 

• Atributos mais valorizados: tamanho, poder de absorção e conforto 

• Visitas ao ponto de venda (loja física): 2 a 3 vezes/mês 

• Tipo de compra: planejada 

• Divisão da categoria: econômica, valor, premium e super premium 

Relatório de tendências da para 2019-2022 da ABIPHEC (2018) aponta que 

opções com alta absorção para evitar vazamentos, coberturas suaves e que protegem a 

pele sensível da criança continuam como top prioridades. Mas começam a aparecer 



 71 

demandas por opções que levem em conta o meio ambiente também. O desafio é 

agregar cada vez mais benefícios – de conceito ecológico a acabamentos que além de 

proteger tratem a pele do bebê.  

5.1.3. Tendências de Mercado 

 
A relação do consumidor com as marcas e os produtos está mudando e o mercado 

de HPCC também, podendo ser estendido às fraldas. Segundo relatório de tendências 

da ABIPHEC, 29% dos brasileiros preferem comprar produtos de empresas com 

práticas sustentáveis. Além disso, dados de uma pesquisa da Mintel apontaram que 

48% dos latino-americanos estão dispostos a pagar mais por produtos que não 

agridam o meio ambiente e 39% por produtos que mostrem responsabilidade social. 

Uma tendência interessante é que a maioria delas das fraldas de pano modernas 

são comercializadas pela internet, diferente das fraldas descartáveis que são vendidas 

majoritariamente em lojas físicas. Essa tendência é interessante pois segue a logica 

defendida pelo argentino Ernesto Van Peborgh em seu livro Redes: O despertar da 

consciência planetária. Ele afirma que as redes sociais configuram uma nova 

“linguagem” (a primeira foi a fala, seguida pela escrita, matemática, ciência e 

computação), que servirá para despertar a consciência para solucionar os problemas 

ambientais do planeta. (CALIXTO, 2013) 

 Dessa forma, percebe-se que o atual mercado de fraldas de pano modernas é 

impactado pelos efeitos de rede. A importância de se ter efeitos de rede vem da ideia 

de que, quanto mais usuários se tiver, maior a quantidade de usuários que serão 

atraídos para aderir ao serviço, gerando um efeito em cadeia que aumenta 

exponencialmente a base de clientes. Esse conceito se mostra interessante para um 

modelo de negócios circular para fraldas de pano, pois como demonstrado 

anteriormente, o ganho com escala de lavagem das fraldas em lavanderia industrial, 

reduz o impacto relativo à cada fralda.  

 

5.1.4. Serviços de Fraldas de Pano no Mundo 

 
Enquanto no Brasil o mercado de fraldas de pano modernas ainda se 

desenvolvendo, ao redor do mundo o crescimento desse tipo de produto já é uma 

realidade. A crescente conscientização sobre consumo sustentável tem tornado cada 
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vez mais comum o retorno às fraldas reutilizáveis. Atualmente existem exemplos de 

empresas que trabalham fraldas de pano não só como produto mas também modelos 

de negócio que as oferecem por meio de serviços inovadores. 
 

5.1.4.1. Lavenderia - Austrália 

Estabelecida em cinco cidades da Austrália, a Lavenderia se define como o 

serviço de lavanderia e fraldas mais “verde” do país. O viés ecológico do negócio não 

é só uma bandeira mas o cerne do conceito por trás da empresa, que se propõe a lavar, 

secar e dobrar os mais diversos tipos de roupa. Desde o serviço convencional de 

roupas domésticas até fraldas reutilizáveis, passando por parcerias com hotéis e outros 

negócios, todas as atividades exercidas pela Lavenderia estão relacionadas à 

consciência ecológica dos envolvidos. 

Independentemente do serviço a ser contratado, a empresa convida seus 

clientes a deixarem um legado positivo no planeta. Para cada fralda reutilizável usada 

nos serviços oferecidos, a empresa se dispõe a fazer uma doação de água potável a 

crianças em países em desenvolvimento. Além disso, a cada serviço agendado, uma 

árvore é plantada para compensar emissões de carbono. Mais do que um plano de 

marketing, essas atitudes representam os valores pelos quais a empresa está disposta a 

lutar, capazes de atrair potenciais consumidores que se identifiquem com a ideia. 

Além das ações adicionais para compensar emissões de carbono, entre os 

serviços oferecidos também há a oportunidade de escolher uma opção mais 

sustentável. A lavanderia disponibiliza variados serviços relacionados a fraldas de 

pano. Do aluguel de produtos como as próprias fraldas e baldes coletores até serviços 

de coleta e lavagem das mesmas a Lavenderia dá opções de consumo mais circulares 

do que as lavanderias concorrentes. 

Os serviços oferecidos consistem na coleta e lavagem semanal dos produtos, 

com entregas e coletas semanais. A lavanderia trabalha as vendas tanto de forma 

business to business quanto business to client. Os serviços para pessoas físicas estão 

segmentados em: lavagem de roupa doméstica, fraldas de pano e produtos de 

linho/roupa de cama, entre os quais estão toalhas, travesseiros e cortinas. Já as opções 

de serviço para outros negócios incluem serviço de fraldas de pano para creches, 

lavagem de produtos de linho/roupa de cama para hotéis e de roupas comerciais para 

empresas, incluindo coletes, uniformes de trabalho e outros artigos. 
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O serviço individual de fraldas de pano, em específico, é oferecido de acordo 

com as necessidades do cliente, segmentado segundo a idade e tamanho da criança. 

Ele é capitalizado por um sistema de assinatura, mediante pagamento mensal. Já o 

serviço oferecido às creches cobra por unidade de produto 0,30 centavos de dólar 

australiano. 
 

5.1.4.2. Washed and Delivered - Inglaterra 

Localizada em Nuneaton, Warwickshire, no Reino Unido, a Washed and 

Delivered, também oferece o serviço de lavagem de fraldas. No entanto, há diferenças 

importantes entre o modelo de negócio inglês e o australiano descrito acima. 

Enquanto o foco da empresa descrita no item anterior é em serviços de lavanderia em 

geral,incluindo a higienização das fraldas de pano, a Washed and Delivered é uma 

loja especializada em fraldas reutilizáveis.  

Fundada em 2004, como parte do projeto social ContinYou a empresa, é 

formada por três funcionárias, todas mães.contou com o financiamento da instituição 

durante os primeiros três anos, quando trabalhava somente com o serviço de coleta e 

lavagem de fraldas de pano reutilizáveis. Após iniciar atendendo amigos locais, hoje o 

serviço atua de forma independente confiando nos princípios de qualidade, 

conveniência, estilo, conforto e valor para o dinheiro. 

 Efetivamente, o negócio da Washed and Delivered consiste em 

comercializar fraldas reutilizáveis e acessórios além de oferecer o serviço opcional de 

coleta, lavagem e entrega das mesmas oferece duas marcas diferentes para escolha e o 

serviços de lavagem são divididos nas seguintes categorias: 

• Serviço Bronze: A empresa coleta, lava e entrega as fraldas do próprio cliente 

em um período de até 48 horas. As coletas são feitas uma vez na semana. 

• Serviço Prata: São disponibilizadas por aluguel fraldas pré dobradas, em 

quantidade suficiente para uma semana, junto aos acessórios como capas e 

balde reservatório. Pagamento e serviço são feitos semanalmente. 

• Serviço Ouro: Fraldas da marca Fuzzi Bunz são alugadas, junto com os 

serviços de lavagem. A quantidade é suficiente para uma semana mas as 

coletas acontecem duas vezes a cada sete dias. 

As vendas são feitas exclusivamente online, tanto da lavagem quantos dos 

produtos Fuzzi Bunz, parceira da empresa na venda e aluguel de fraldas reutilizáveis 
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tipo premium. Além de produtos novos, é possível adquirir fraldas usadas a um preço 

mais modesto. 

 
 

5.2. Mercado de Lavanderias Industriais 

Lavanderias industriais de grande porte atuam principalmente com negócios B2B, 

nos setores Hoteleiro, Hospitalar, Industrial e de serviço como Restaurantes e Clubes 

Esportivos. Segundo dados do Sindicato Intermunicipal de Lavanderias no Estado de 

São Paulo – Sindilav, estima-se que no Brasil existam 8.000 lavanderias, das quais 

2.000 são caracterizadas como lavanderias industriais. O faturamento desse setor em 

2017 foi de aproximadamente R$3,7 bilhões, com crescimento estimado de 5% em 

oferta de serviços e em faturamento nos próximos 5 anos.  

 

5.2.1. Principais Processos 

Os principais processos de uma lavanderia estão representados no fluxograma 

abaixo, sendo eles a coleta, recepção, separação, pesagem, lavagem/extração, 

secagem, estocagem e expedição. Entretanto, a especificação de cada lavagem 

depende do tipo da fibra de tecido a ser lavado, sendo eles (CÂNDIDO, 2003 apud 

BAHIA, 2012): 

a) Origem natural  

•  Vegetal: algodão, ráfia, linho, sisal e juta; 

• Animal: lã (carneiro, cabra, lhama, camelo) e seda;  

• Mineral: amianto e vidro.  

b) Origem química 

• Artificiais: rayon, fibrana, acetato;  

• Sintéticos: acrílicos (crylor, orlon), poliéster (tergal, terylene), 

poliamidas (nylon, rilsan). 
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Figura 27. Fluxograma do Processo de Lavagem. Fonte: CÂNDIDO (2003) apud BAHIA (2012): 

 

 
 As roupas a serem lavadas em lavanderias industriais são separadas 

setorialmente, em função dos diferentes processos de lavagem que cada tipo de roupa 

deverá sofrer. Os custos podem assim serem individualizados e diferentes um do outro 

pela incidência de mais ou menos produtos químicos, mais ou menos tempo de 

lavagem ou centrifugação, tipo de sujidade, etc. Entende-se como sujidade leve, 

àquelas não visíveis a olho nu e sujidade pesada, artigos que contenham sangue, fezes, 

urina, secreção. 

 

5.2.2. Principais Players  

Este item se dedica a mapear os principais players de lavanderias industriais no 

Rio de Janeiro, a fim de conhecer suas principais características. 

 

• Elis:  
 

A Elis é uma empresa internacional de multisserviços, que fornece soluções de 

locação de artigos têxteis (enxoval), higienização e manutenção. Está presente no 

Brasil desde 2012, hoje em está 18 estados, com mais de 9.000 colaboradores que 
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garantem a excelência do serviço a mais de 5.000 clientes. No Rio de Janeiro, sua 

unidade se encontra nem Xerém, no município de Duque de Caxias. 

Seu processo de expansão no Brasil foi realizado por meio de aquisições de 

grandes lavanderias nacionais, como a Atmosfera e a LaveBras. (Rodrigues & 

Gonçalves, 2016 ; EuroLatina Finance, 2017). A empresa conta também com 

certificações ISO 14001 e ISO 9001.   

 
Figura 28. Localização de unidades Elis. Fonte: http://www.elisbrasil.com.br/ondeestamos.php. Acessado em 

15/03/2019 

 

Os processos da empresa são completamente automatizados, utilizando máquinas 

de lavagem contínua e lavadoras-extratoras. Sistemas eletrônicos controlam os 

parâmetros de nível de água, temperatura, drenagem, duração da lavagem e dosagem 

de produtos químicos. Os secadores também contém sensores de temperatura e o 

acabamento é realizado por calandras. O uso desse elevado nível de tecnologia reduz 

o custo variável, possibilitando menores preços.   

 

• Alsco; 

Fundada em 1889 em Salt Lake City, a Alsco chegou ao Brasil em 1944 e hoje  

possui 15 unidades espalhadas em 12 estados do Brasil. Além disso, a empresa de 

caráter multinacional, possui filiais nas Américas, Ásia, Europa e Oceania.  
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O foco da empresa é o setor industrial, com a oferta de uniformes e Equipamentos 

de Proteção Individual. Ela oferece o serviço completo de higienização têxtil, 

lavanderia industrial, higienização e locação e venda de materiais de segurança.  

A empresa se destaca por ser a única do Brasil a ser associada à Micronclean 

International, a maior organização mundial de lavanderias para cleanroom. Além 

disso, a empresa possui certificação ISO 14001 para lavagem de toalhas industriais e 

equipamentos de proteção individual contaminados com alto teor de solventes, óleos e 

graxas e ISO 9000 nos segmentos de locação de uniformes para cleanroom e 

uniformes e toalhas convencionais. 

 

• Lavanderia Express 

De posse de um modelo de negócios diferente dos demais, a Lavanderia Express  

é a primeira do Brasil a possuir atendimento 100% online. A empresa atende tanto ao 

público residencial, quanto à empresas de diferentes segmentos.  

Para o serviço à residências, a empresa oferece diferentes planos mensais à 

assinatura, ilustrados na figura abaixo. O pagamento é feito online e a coleta de 

roupas sujas e entrega de roupas lavadas é realizada semanalmente. 

 
Figura 29. Planos da Lavanderia Express. Fonte: https://lavanderiaexpress.com.br/planos. Acessado em: 
15/03/2019 

 
A empresa no entanto, não divulga no site os tipos de lavadoras que possui. 

Dessa forma, foi realizada entrevista telefônica com funcionária da empresa, onde se 

confirmou que a empresa utiliza “pequenas lavadoras industriais” que funcionam por 

sistêmicas eletrônico de controle, que regula os parâmetros da maquina conforme o 

produto inserido. 
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5.2.3. Mercado consumidor 

 
Em relação ao consumo, estima-se que 4% da população brasileira 

economicamente ativa utiliza lavanderia. Entretanto o potencial desse mercado chega 

a 20%. Além disso, observa-se que 89% dos clientes são da Classe A e B, e o restante 

pertence à Classe C.  (SINDILAV, 2019) 

Os dados publicados pelo SindiLav (2019) apontam também características 

sobre o perfil dos clientes. Como não foi informada a distinção entre lavanderia 

comercial e industrial, assume-se que esses dados são referentes a clientes de 

lavanderias comerciais. A lista a seguir apresenta as informações mais relevantes para 

este Projeto de Graduação: 

• 70% dos clientes são mulheres 

• 58% tem filhos 

• 27% tem renda acima de R$3.500,00 

• 66% preferem lavanderias próximas 

Conclui-se então que grande parte dos clientes de lavanderia comercial são 

mulheres, das quais 58% tem filhos (um ou mais). Atribui-se a isso, o aumento da 

presença feminina no mercado de trabalho. Este é também apontado como um dos 

principais fatores para a expansão do Mercado.  

Finalmente, observa-se que uma parcela considerável desses clientes são de 

classe A ou B e buscam o conforto e a praticidade, visto que 66% preferem 

lavanderias próximas. 

 

5.3. Estimativa do Tamanho do Mercado 

Após uma análise qualitativa do mercado de fraldas e de lavanderias no Brasil, é 

possível realizar uma análise quantitativa a fim de estimar o tamanho do mercado 

potencial para um serviço de fraldas de pano. Sendo assim, primeiramente foi 

realizada uma estimativa do mercado potencial de fraldas de pano no Brasil, com base 

na Pesquisa Nielsen mencionada no início do capítulo.  

Dados da pesquisa revelaram que 1% dos bebês usam apenas fraldas de pano. Para 

traduzir esse número no total de fraldas de pano usadas em um ano no Brasil, utilizou-

se as seguintes premissas de cálculo: 
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• Fraldas de Pano Usadas em 1 ano:  7 fraldas/dia e a lavagem é realizada a 

cada 3 dias, obtendo um total 21 para fraldas de pano  

• Fraldas Descartáveis Usadas em 1 ano: a uma taxa de uso de 5 fraldas/dia, 

com o total de 1825 fraldas.  

A tabela abaixo apresenta os resultado dessa primeira estimativa. Observa-se 

que o tamanho do mercado total de fraldas de pano seria aproximadamente 2,1 

milhões. Entretanto, como mencionado anteriormente, nestes 1% estimados, estão 

inclusas todas as fraldas de pano do Brasil, e não apenas as fraldas de pano modernas.    

 
Tabela 17. Estimativa 1. Fonte: Elaboração Própria 

Demanda	Macro	no	Brasil	
Total	de	Bebês	em	Lares	no	Brasil	 	7	000	000,00		
%	que	usa	apenas	fraldas	de	pano	 1%	
Demanda	Máxima	no	Brasil	(crianças)	 	70	000		
Total	Fraldas	Descartáveis	em	1	ano	 	12	774	999	982		
Total	de	Fraldas	de	Pano	em	1	ano	 	2	100	000		

 

A fim de obter um resultado mais realista com o mercado de fraldas de pano 

modernas, fez-se necessário realizar outra estimativa. Com base nos dados 

apresentados  por um fabricante de fraldas de pano sobre o faturamento do setor em 

2016 divulgados em (Gama 2017). Para se obter uma estimativa do número de fraldas 

de pano modernas vendidas nesse ano, dividiu-se o faturamento do setor pelo preço 

médio de vendas das fraldas de pano de R$ 54,65, calculado no item 5.1.1.  

 
Tabela 18. Estimativa 2. Fonte: Elaboração Própria 

Estimativa	do	Tamanho	do	Mercado	de	Fraldas	de	Pano	Brasil	
Faturamento	do	Setor	de	Fraldas	de	Pano	em	2016	 	3	000	000	
Preço	de	Venda	Médio	das	Fraldas	 54,65	
Nùmero	de	fraldas	vendidas	em	2016	 	54	895		
Crianças	que	usaram	fraldas	de	pano	modernas	em	2016	 2	614		

 
 Os resultados apresentados na tabela acima se mostram mais coerentes com a 

realidade. Tem-se então que o tamanho do mercado de fraldas de pano foi de 

aproximadamente 55 mil produtos. Dividindo-se esse valor pelo número médio de 

fraldas usadas em 1 ano, obtêm-se uma estimativa de quantas crianças usaram essas 

fraldas.  
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 Outro fator analisado para estimar o potencial do serviço de fraldas de pano 

foram os dados relativos às creches, visto que esta instituição está presente em um dos 

modelos de negócios de negócio estudados. Para isso, primeiramente procurou-se 

saber a proporção de crianças em creche no Brasil. O gráfico a seguir apresenta esses 

dados para todos os estados brasileiros, considerando creches públicas e privadas.  

 
Gráfico 4. Matrícula a cada 100 crianças nos estados brasileiros e no Brasil. Fonte: IBGE (2015), FGV–DAPP 
(2017) 

 Percebe-se então que em termos gerais,  número de matrículas é baixo, com 

uma média nacional de 30% de crianças de 0 a 3 anos inscritas em creches. Destacam-

se os estados do Sul-Sudeste, com Santa Catarina e São Paulo com cerca de 50%. O 

Rio de Janeiro se encontra no 5° lugar, com aproximadamente 35% das crianças 

inscritas em creches.   

No período de 2014 a 2018, as matrículas em creche cresceram 23,8% no Brasil, 

com um aumento de 5,3% apenas em 2018. De acordo com dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2016, o Rio de Janeiro tem 

228.362 crianças. Dados do Censo escolar de 2015 apontam que em 2015, 114.550 

crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas em creches.  
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Tabela 19. Estimativa 3. Fonte: Elaboração Própria 

Demanda	em	Creches	no	Rio		 Fonte	
Crianças	de	0-3	anos	no	RJ	 	228	362		 PNAD	2016	
Matrículas	em	Creche	 	114	550		 Censo	Escolar	2015	
#	Creches	Privadas	 	1	001		 INEP	2015	
#	Creches	Públicas	 	483		 INEP	2015	
#	Creches	de	Parcerias	Público	Privadas	(PPP)	 	309		 INEP	2015	
%	Crianças	Matriculadas	em	Creches	Privadas	 33,40%	 INEP	2015	
#	Crianças	Matriculadas	em	Creches	Privadas	 	38	260		 Calculado	

 

A tabela acima apresenta então dados referentes à presença de crianças nas 

creches em relação ao total da população. A partir daí, aplicando a premissa de que 

1% utiliza fraldas de pano, pode-se estimar o potencial de captura de mercado para 

um serviço de fraldas. A tabela a seguir apresenta então os resultados dessa análise, 

mostrando o potencial captável de demanda, em número de crianças. 

 
Tabela 20. Estimativa 4. Fonte: Elaboração Própria 

Demanda	Potencial		em	Creches	 #	Crianças	
em	todas	as	creches	do	RJ	 1	146	
entre	todas	as	crianças	entre	0-3	anos	no	RJ		 2	284	
nas	Creches	Privadas	do	RJ	 383	

 

Realizou-se também uma estimativa em relação aos usuários de serviços de 

lavanderia no Brasil. Com base nos dados apresentados no item 5.2.3 – Mercado 

Consumidor, a tabela abaixo apresenta o número estimado de clientes de lavanderia 

de possuem filhos no Brasil, que poderiam utiliza um serviço de fraldas. 

 
Tabela 21. Estimativa 4. Fonte: Elaboração Própria 

Demanda	por	Serviços	de	Lavanderia	
População	Brasileira		 	209	300	000		
%	que	usa	serviços	de	lavanderia	 4%	
%	de	clientes	de	lavanderia	que	tem	filhos	 58%	
#	Clientes	de	Lavanderia	com	Filhos	 	4	855	760		
#	Clientes	de	Lavanderia	com	Filhos	sujeitos	
à	usar	fraldas	de	pano	(1%)	no	Brasil	 	48	558		
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5.4. Síntese das Análises 

Em relação ao mercado de fraldas, percebe-se que este é extremamente sensível ao 

preço do produto, sendo este um dos principais argumentos para o uso das fraldas de 

pano como produto. Entretanto, pesquisas apontam que o consumidor brasileiro 

estaria disposto a pagar a mais por produtos mais sustentáveis.  

Um ponto interessante analisado em relação às de fraldas de pano modernas foi o 

grau de digitalização desse mercado, onde 100% das empresas analisadas possuem a 

internet como canal principal de venda e de relacionamento com o cliente. Percebe-se 

essa mesma tendência para o lavanderias, com a oferta de alguns serviços sendo feita 

diretamente online. Além disso, pode-se afirmar também a natureza competitiva do 

mercado de lavanderias industriais no Brasil, que assim como o mercado de fraldas 

descartáveis, conta com a presença de grandes empresas estrangeiras.  

Em relação à estimativa do tamanho do mercado, percebe-se que existe uma 

grande diferença entre o tamanho do mercado para fraldas de pano, divulgado pela 

Pesquisa Nielsen, e o resultado do setor de fraldas de pano modernas divulgado em 

reportagem à Folha de São Paulo. Isso se dá provavelmente porque em muitos 

lugares, a população de baixa renda utiliza fraldas de pano tradicionais. Essa diferença 

entre as dados, dificulta a estimativa do tamanho potencial do mercado, sendo 

necessária a criação de diferentes cenários de demanda, considerando também a 

população matriculada em creches.  

Finalmente, de posse dessa análise qualitativa e quantitativa sobre o mercado de 

fraldas e o mercado de lavanderias, é apresentada no capítulo a seguir a proposta de 

modelo de negócios final. 

 

6. Proposta de Serviços de Fraldas 

Neste capítulo, primeiramente é apresentada as características gerais que esse 

serviço de fraldas de pano deve conter, à luz das avaliações ambientais, dos princípios 

de circularidade e também das considerações em relação ao mercado. Em seguida, 

essa proposta de modelo de negócios é estruturada, utilizando a ferramenta Business 

Model Canvas, descrita anteriormente no item 2.3.1. Finalmente, uma análise 

preliminar da viabilidade é realizada, comparando este modelo a outros já existentes, 

sob a ótica do negócio e do cliente.   
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6.1. Características Gerais 

Como analisado anteriormente, o mercado de fraldas é extremamente sensível ao 

preço, mas pesquisas apontam que o consumidor brasileiro esta disposto a pagar a 

mais por produtos mais sustentáveis. Apesar disso, por se tratar de um mercado 

extremamente competitivo, com o objetivo de captar o maior número possível de 

clientes, assume-se que esse modelo de negócios para fraldas de pano deveria ser mais 

econômico para o consumidor do que as fraldas descartáveis. Sendo assim, 

estabeleceu-se que esse novo negócio deveria prezar pela relação em rede de 

parceria, entre os produtores de fraldas de pano e lavanderias industriais já existentes, 

suprimindo a necessidade de altos investimentos.  

Outro aspecto importante levado em consideração para a elaboração desse modelo 

foram os princípios de circularidade elucidados no item 2.2 deste trabalho, em que o 

os fabricantes assumem a responsabilidade pelos seus produtos durante o seu ciclo de 

vida. Dessa forma, conclui-se que o serviço de fraldas deve ser oferecido pelo 

Produtor de Fraldas de Pano, visto que ele detém a propriedade intelectual e industrial 

desse produto, em parceria com uma Lavanderia Industrial.  

O esquema ilustrado na figura abaixo representa de forma simplificada a dinâmica 

geral de funcionamento do modelo proposto. Os produtores de fraldas oferecem os 

serviços (aluguel, assinatura ou pagamento por unidade de serviço) através da 

plataforma própria de vendas online. A operação de Coleta-Lavagem-Distribuição das 

fraldas, realizada por lavanderia parceira, é então acionada conforme a demanda pelos 

serviços, que recebe sua porcentagem relativa do valor do serviço oferecido.  
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Figura 30. Esquema simplificado do modelo de negócios. Fonte: Elaboração Própria 

 
 Os principais clientes retratados nesse primeiro modelo são “Pais e Mães” que 

possuem bebês de 0 a 3 anos. Primeiramente, havia-se considerado também um 

modelo da creche como cliente, porém, para que isso fosse viável, 100% das crianças 

deveriam utilizar esse serviço. Este modelo possibilitaria a eficiência pelo ganho de 

escala. Entretanto, visto o caráter inovador desse modelo de negócios, pensar nessa 

possibilidade ainda é muito ambicioso.  

Sendo assim, este trabalho resolveu abordar o problema de uma forma mais 

conservadora, considerando que apenas algumas crianças da creche utilizariam o 

serviço de fraldas de pano. Dessa forma, o funcionamento do negócio para atender 

clientes de “residência” e “creches” seguiria a mesma abordagem.  

De posse dessa primeira ideia do modelo, pode-se prosseguir com a sua 

estruturação e refinamento. 

6.2. Business Model Canvas 

A fim de representar de forma prática e objetiva os principais aspectos do modelo 

de negócio proposto foi desenvolvido um Business Model Canvas, baseado no modelo 

de OSTERWALDER e PIGNEUR (2010). Com a visualização gráfica do modelo, se 

torna mais fácil identificar os aspectos vantajosos e decisivos, tanto para o operador 

do serviço quanto para o cliente. 

As categorias do Canvas de OSTERWALDER e PIGNEUR (2010) foram 

agrupadas como descrito no item 2.3.1, em Proposta de Valor e três classificações 

Clientes	
Pais	e	Mães	

Distribui	
Fraldas	Limpas	

Coleta	
Fraldas	Sujas	

	
Produtores	de	Fraldas	de	Pano	
Canal	de	Relacionamento	com	Cliente		

+	Tecnologia	de	Fralda	
	

Lavanderia	Industrial	
Processo	de	Lavagem	+	

Transporte	 Entrega	
Fraldas	Novas	

Devolve	
Fraldas	Danificadas	/	Desgastadas	

X%	Valor	Total	

Flux
o	de

	pag
ame

nto
	

Oferta	de	serviços	no	
site	do	produtor	de	

fralda	

Fluxo	de	pagamento	
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macro, para facilitar a identificação de relações de interdependência entre os 

principais fatores. Os macro-grupos utilizados foram: Visão da Operação; Visão do 

Cliente; e Visão Financeira. 

A figura a seguir representa o Business Model Canvas final, seguido de uma 

explicação detalhada das três categorias mencionadas acima, assim como dos 

principais itens de cada uma delas. As justificativas para escolha de cada classificação 

foram baseadas na literatura discutida anteriormente e nos modelos de negócio 

semelhantes que foram estudados. 

 
Figura 31. Tela de Modelo de Negócios. Fonte: Elaboração Própria 

 

6.2.1. Proposta de Valor 

Ao longo da pesquisa preliminar sobre o Mercado de Fraldas de Pano 

modernas e do estudo dos modelos de negócio voltados para esse produto foi possível 

identificar os principais fatores capazes de estimular ou desestimular a adesão aos 

produtos reutilizáveis em detrimento das fraldas descartáveis. 

Durante a análise do mercado ficou evidente que grande parte das pessoas que 

utilizam ou se interessam em utilizar fraldas de pano são entusiastas de um modo de 

vida que preza por uma relação de equilíbrio com o meio ambiente. O fato de gerar 

quantidades desproporcionalmente menores de resíduos poluentes faz com que, em 

geral, este seja um produto visto com bons olhos do ponto de vista da 

sustentabilidade. 
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Por outro lado, muitas pessoas rejeitam a ideia de usar fraldas reutilizáveis por 

conta do esforço e tarefas extras que acompanham o uso das mesmas. Como 

explicado no item 2.3.2.3-Barreiras de Implementação, crianças entre a fase recém 

nascida e os três anos de idade demandam muita atenção e cuidado dos pais. 

Adicionar a tarefa de lavagem de fraldas ao cotidiano dos pais, faz com que alguns 

não considerem ou não façam ainda essa opção. 

É inegável a praticidade das fraldas descartáveis. No entanto, essa vantagem 

gera uma preocupação em relação ao problema de gerenciamento de resíduos no país, 

pelo volume de lixo gerado por cada criança. A Proposta de Valor do serviço estudado 

consiste então em aliar uma opção circular e sustentável ao conforto e comodidade 

dos pais que pensam não só na melhor forma de cuidar de seus filhos hoje mas 

também no mundo em que eles vão crescer amanhã. 

Essa proposta se concretiza na forma de um serviço que seria responsável por 

disponibilizar as fraldas junto com o serviço de lavagem e transporte das mesmas. 

Assim, os pais podem obter fraldas limpas e confortáveis para seus filhos sem abrir 

mão da sua própria comodidade e da preocupação com a geração de toneladas de 

resíduos que seriam despejados em lixões.  

 

6.2.2. Visão da Operação 

Com a Proposta de Valor definida, foi pensada a opção do negócio como um 

todo ser gerido pela própria lavanderia, responsável por executar alguns dos principais 

processos envolvidos. No entanto, com o objetivo de garantir a circularidade do 

modelo, ficou decidido que a posse das fraldas, e logo a oferta do serviço, deve ficar 

na mãos de quem detém a propriedade intelectual dos produtos. Dessa forma, os 

produtores de fraldas devem ser os responsáveis não só por produzir, mas também 

divulgar e gerenciar o serviço, que é realizado em parceria com uma lavanderia. 

 

6.2.2.1. Parceiros Chave 

Como o consumo de energia é um dos fatores de grande relevância da Análise 

de Ciclo de Vida, método de avaliação ambiental utilizado no estudo, a opção de 

lavagem convencional não é atrativa, sendo a melhor alternativa a utilização de uma 
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lavanderia industrial. Isso se deve ao fato de que a melhor eficiência energética só é 

alcançada por meio de lavadoras extratoras, de caráter industrial.  

Do ponto de vista de viabilidade econômica, não se deve considerar um 

investimento em maquinário de lavanderia voltado exclusivamente para o negócio das 

fraldas. Propõe-se então a associação em parceria entre a fabricante das fraldas e a 

lavanderia industrial. Dessa forma, a primeira pode focar seus recursos em atividades 

com que tem mais afinidade: fabricação e manutenção do produto, reduzindo o risco e 

a incerteza em relação ao investimento, por não ser necessário o investimento em 

estrutura de lavagem. Ao definir uma lavanderia parceira, o fabricante tem acesso a 

recursos, atividades e competências necessárias para fazer o modelo de negócio 

funcionar. 

Além da lavanderia, a creche foi pensada para ser uma importante parceira 

desse negócio. Em creches, normalmente os pais devem enviar fraldas descartáveis. 

Entretanto, atuando como parceira, a creche pode promover o uso das fraldas de pano 

como serviço, propondo essa opção para seus clientes. Para isso, os pais podem 

solicitar o serviço online como fariam se fosse para sua residência, porém colocando 

como opção de coleta/entrega as creches.  
 

6.2.2.2. Atividades Chave  

Como a operação do serviço é do fabricante, parte-se do princípio que o 

mesmo é uma empresa já estabelecida no mercado e que domina o processo 

produtivo. Algumas inovações possíveis em relação à maioria dos players em atuação 

hoje seriam a disponibilização de fraldas por assinatura, sem que o cliente seja dono 

do produto, e o serviço de lavagem, que ainda não foi trabalhado por essa ótica dos 

fabricantes no Brasil. Além de oferecer a fralda como produto, elas passariam a estar 

disponíveis por meio de um serviço de assinatura, assim como a lavagem. 

 Além da fabricação, o produtor passa a ter uma responsabilidade a mais. 

Como o produto não é vendido ao cliente, todos os tipos de manutenção ficam a cargo 

da empresa, detentora do produto. Considerando o uso compartilhado das mesmas é 

de se imaginar que o alto grau de utilização demande ainda maior cuidado com a 

manutenção corretiva e preventiva, sendo determinante para o bom funcionamento do 

serviço. 
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Já a lavanderia parceira,, adicionaria as fraldas ao seu portfólio de serviços. 

Dispondo da estrutura montada e contando com a penetração da fabricante de fraldas 

no mercado para atrair os clientes, não seria necessário fazer grandes mudanças ao 

regime de operação utilizado nas atividades rotineiras de lavagem, nem grandes 

investimentos. Embora a fabricante seja a detentora dos produtos e responsável pela 

oferta de serviços, a lavanderia pode coletar, lavar e entregar as fraldas de acordo com 

seus procedimentos estabelecidos para outros produtos. O processo de lavagem seria 

semelhante ao empregado para esterilizar materiais de uso compartilhado de outros 

clientes, como hotéis, clubes e escolas.  

O serviço de transporte pode ser realizado pela própria lavanderia ou por 

serviço de frete contratado, a depender da lógica usada pela empresa. Em geral as 

lavanderias industriais no Brasil operam o próprio transporte, por isso se pode assumir 

que essa atividade ficaria a cargo do mesmo parceiro responsável pela lavagem. Essa 

estratégia também é vantajosa em termos de eficiência. Não faria sentido transportar 

as fraldas à parte, se a lavanderia já realiza esse mesmo serviço para grandes volumes 

de roupas e outros tecidos. Os ganhos são tanto financeiros como ecológicos. 

 

6.2.2.3. Recursos Chave 

As fraldas e os baldes de coleta são os principais produtos no portfólio do 

operador. No entanto, ao mudar o modelo de receita adotando um serviço de 

assinatura oferecido junto ao de lavagem, esse recurso não deixa de ser posse da 

empresa. Assim, é natural afirmar que as fraldas são recursos centrais no modelo, 

sendo disponibilizados de forma colaborativa e circular. Seguindo o mesmo raciocínio 

descrito para a fabricação em relação às atividades chave, se assume que a empresa já 

domina os insumos e a tecnologia de produção, recursos físicos  

Assim como o modelo de receita por assinatura, o serviço de lavagem é outra 

mudança importante no modelo de negócios. Ao oferecer a lavagem junto às fraldas, a 

marca passa a atuar em parceria com as lavanderias. Em relação aos recursos de 

lavagem, assume-se que a lavanderia domina não somente as lavadoras extratoras, 

mas também os recursos necessários para o transporte das fraldas. A lavanderia 

representa uma parceira de extrema importância, já que é a detentora de recursos 

essenciais, como a tecnologia de lavagem e o transporte, podendo incrementar sua 

receita ao realizar o serviço vendido pela marca de fralda. Não seria necessário 
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nenhum investimento significativo ou mudança no modelo de negócio, tornando-se 

uma boa alternativa para as duas partes interessadas. 

 

6.2.3. Visão do Cliente 

 

6.2.3.1. Segmento de Clientes 

Embora o mercado de fraldas seja vasto, com um total de 7.000.000  bebês em 

lares no Brasil, segundo estudo da empresa Nielsen, o segmento de clientes a ser 

alcançado é extremamente específico. Como discutido ao longo da análise de 

mercado, atualmente 1% das crianças entre 0 e 2,5 anos utilizam exclusivamente a 

fralda de pano. 

No entanto, esse valor de 1% é composto por pessoas que escolhem esse 

produto por diferentes razões. Existem aqueles interessados em um produto de 

qualidade que seja ecologicamente amigável, mas muitas pessoas ainda usam modelos 

antigos, que não apresentam as mesmas tecnologias que as versões mais recentes. 

Essa parcela dos clientes busca a opção mais vantajosa do ponto de vista financeiro e 

dificilmente estaria disposta a migrar para um serviço que tende a ser mais caro do 

que a compra do produto. 

O público a ser alcançado é formado por grupos diferentes: pais que já usam 

ou tendem a usar a fralda de pano como produto e estariam dispostos a aderir um 

serviço de aluguel e lavagem das mesmas; e pais que utilizam fraldas descartáveis 

pela maior conveniência e comodidade das mesmas, mas que estaria disposto a assinar 

o serviço de aluguel e  lavagem das fraldas reutilizáveis se fosse cômodo e 

comprovadamente barato. 

Enquanto as camadas mais populares usufruem de modelos antigos de fraldas 

de pano por conta do menor investimento, entre os mais ricos existem aqueles que 

estariam dispostos a pagar pelo serviço completo, com garantia de conforto, higiene e 

comodidade. Estima-se que as pessoas que fazem parte desses grupos tenham alto 

grau de escolaridade e alto poder aquisitivo, integrando as classes A e B, no entanto 

trabalha-se com a hipótese que o grau de esclarecimento seja tão relevante quanto ou 

até mais que o aspecto financeiro. Isso porque os custos estimados para o serviço de 

aluguel e lavagem são menores do que o gasto ao longo de 30 meses comprando 

fraldas descartáveis. 
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Com base na análise de mercado exposta ao longo do capítulo 5 foi possível 

observar os fatores mais influentes na escolha dos consumidores e quais os grupos que 

podem ver benefícios na proposta de valor sugerida. Para facilitar a identificação, 

esses segmentos foram representados em duas Personas. Essa ferramenta foi utilizada 

de forma a sintetizar as características essenciais dos segmentos de clientes propícios 

a aderir ao serviço e os principais motivos que influenciam a sua escolha. 
 

• Maria: Mãe, entusiasta de assuntos relacionados a sustentabilidade e ecologia. 

Já tem predisposição a utilizar fraldas de pano, mas não o faz pela pouca 

praticidade das mesmas. Estaria disposta a pagar a mais por um serviço de 

aluguel e lavagem das mesmas, por conveniência e otimização da lavagem. 

 

6.2.3.2. Canal 

Para entregar ao cliente um serviço que garanta comodidade e praticidade, é 

importante que todas as etapas sejam assim. A venda de fraldas de pano já é realizada 

majoritariamente por meio de e-commerce. O perfil descrito para o segmento a ser 

alcançado apresenta poder aquisitivo e acesso amplo à conexão com a internet. 

A comunicação com a operadora do serviço se dá principalmente, por meio 

digital. A etapa de aluguel da fralda e contratação do serviço se dá exclusivamente por 

e-commerce, com opção de suporte telefônico. Assim, é essencial que a interface 

digital seja clara e intuitiva, tornando a contratação tão prática e cômoda quanto o 

serviço. O site da marca passa a ser o canal próprio de maior relevância, onde é 

contratado o serviço. 

O contato direto com o cliente se dá no momento da coleta, realizada pela 

lavanderia. Mais uma vez a parceira realiza uma atividade de extrema importância, 

sendo a única etapa em que há contato e assistência pessoal direta. Ao terceirizar essa 

etapa do processo, a margem da produtora é reduzida. No entanto, ao usufruir dos 

canais da lavanderia para coleta e lavagem é possível acessar mercados e 

conhecimentos específicos do parceiro, garantindo a eficiência do processo. 

 

6.2.3.3. Relacionamento com o Cliente 

Ao longo da análise dos modelos de negócio para fraldas de pano existentes ao 

redor do mundo, ficou evidente a forte atuação dos principais players no ambiente 
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digital. Seja na comunicação por sites e blogs, seja nas redes sociais, grande parte das 

empresas trabalha com a divulgação não só do seu serviço mas também propagando 

informações relativas ao tema da sustentabilidade. 

Como se trata de um nicho específico do mercado de fraldas, é essencial saber 

onde encontrar e como abordar esses clientes. Partindo da suposição de que em um 

primeiro momento os clientes são aqueles com afinidade a temas relacionados ao 

ambiente, se faz necessária a inserção em portais que abordam o tema. É importante a 

criação de conteúdo para conscientização do público em geral, com demonstrações 

claras da diferença de material utilizado e resíduos gerados. 

Em um primeiro momento, o foco do relacionamento é a aquisição de clientes. 

Por se tratar da inversão da lógica da fralda como produto para serviço, é preciso 

captar os clientes já dispostos à aquisição do produto. Levando em consideração o 

perfil de alto poder aquisitivo dos clientes atuais de fraldas de pano modernas, é de se 

imaginar um alto percentual de adesão ao serviço, dada a comodidade oferecida. 

Clientes com esse perfil podem ser alcançados por meio de palestras, workshops 

eventos específicos para entusiastas da sustentabilidade. 

Além da simples exposição de conceitos e ideias, é importante demonstrar de 

forma objetiva o engajamento da empresa na causa ambiental. Como visto no 

exemplo da Lavanderia, descrito no item 5.1.4.1, é possível promover ações que 

mostrem de forma clara o comprometimento com a causa. Algumas atitudes do 

exemplo australiano supracitado podem ser replicadas, como doações de água e 

plantio de árvores para compensar emissões de carbono. O caráter ambiental e social 

do empreendimento tende a ser um dos principais fatores de atração de clientes. 

 

6.2.4. Visão Financeira 

 

6.2.4.1. Estrutura de Custos 

Para determinar a estrutura de custos desse novo negócio, foi necessário 

distinguir os custos relativos à lavagem, da compra do balde para armazenagem e à 

produção da fralda. Os tópicos à seguir descrevem a metodologia utilizada para 

determinar cada um deles.  
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• Custo de Lavagem:  

Dado que este negócio envolve a lavagem de fraldas de bebês diferentes, 

precisa-se estabelecer um alto grau de higiene para evitar contaminações e garantir a 

qualidade do serviço. Como esse serviço ainda não existe no Brasil, a fim de estimar o 

custo dessa lavagem, este trabalho se baseou nas diretrizes estabelecidas pela 

Resolução-RDC N°50, da ANVISA que estabelece as atribuições da prestação de 

serviços de apoio logístico, com objetivos de proporcionar condições de lavagem das 

roupas usadas em hospitais. (Serra Negra, et al. 2004)  

É válido ressaltar que a RDC N° 50 estabelece que o processo de lavagem de 

roupas hospitalares deve conter as seguintes atividades: 

o Coletar 

o Pesar 

o Separar 

o Lavar 

o Centrifugar 

o Calandrar 

o Secar 

o Dobrar 

o Distribuir 

Observa-se uma diferença existente entre as atividades mencionadas 

anteriormente, daquelas consideradas na modelagem de ACV. Entretanto, foram 

identificados os principais custos relativos à essas atividades para atender as 

exigências da Resolução da ANVISA.  

Para realizar o cálculo desses custos, foram consultados artigos da área, e 

utilizou-se como referência o estudo de ADOLF (2009), sobre Custeio ABC em uma 

lavanderia hospitalar. Como enunciado no item 5.2.1-Principais Processos, roupas 

sujas de fezes são consideradas do tipo “sujidade pesada”. Os dados utilizados para a 

formação de preço por kilograma de roupa se sujidade pesada lavada se encotra na 

tabela abaixo, em valores nominais. 
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Tabela 22. Custos de Lavanderia Hospitalar. Fonte: ADOLF (2009) 

Atividades	 Custo	R$	
Coletar	 	1	846,00		
Pesar	 	1	846,00		
Separar	 	3	696,00		
Lavar	 	57	126,84		
Centrifugar	 	10	183,90		
Calandrar	 	18	252,66		
Secar	 	17	041,58		
Dobrar	 	21	536,08		
Distribuir	 	1	846,00		

Total		 	133	375,06		
Total	Lavado	(kgs)	 	144	000,00		

Custo	para	Lavar	1kg	 	0,93		
 

Entretanto, este trabalho foi realizado em junho de 2009, sendo necessário 

então realizar a correção para valores reais. Utilizou-se  para isso o índice IGP-DI 

(Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calculado mensalmente pela FGV 

com a finalidade de medir o comportamento de preços em geral da economia 

brasileira. O quadro abaixo apresenta essa correção, realizada através da Calculadora 

do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central, obtendo-se o valor final de R$1,60/kg 

de roupa. 

 
Tabela 23. Correção de Preço de Custo de Lavanderia. Fonte: Elaboração Própria 

Dados	calculados	
Índice	de	correção	no	período	 1,7391406	
Valor	percentual	correspondente	 73,91%	
Valor	corrigido	na	data	final	 R$			1,60	

 

Dessa forma, pode-se estimar então o custo da lavanderia referente a lavagem 

a 1 fralda de 180g (mesmo valor usado para o cálculo de ACV), igual a R$0,29 e 

finalmente, o custo de um kit de fraldas contendo 50 unidades. Em relação custo 

relativo ao transporte, assume-se que este custo já está diluído na margem de lucro 

cobrada pela lavanderia, estimada em 30%, visto que a mesma já realiza o serviço de 

transporte para outros locais.  
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• Custo do Balde 

Para que a operação de coleta e entrega das fraldas funcione, utiliza-se um 

balde de plástico de 15L com tampa para o armazenamento das fraldas sujas até o dia 

da coleta. Realizou-se então uma pesquisa de preços na internet, através do site de 

pesquisas Mercado Livre, mas não foram encontrados esse tipo de produto, havendo 

apenas opções de 20L.  

 

• Custo da Fralda: 

A fim de determinar o custo relativo à fralda de pano, assumiu-se uma 

margem de lucro de 40% sobre o preço de venda  médio final das fraldas, calculado 

no item 5.1.1. Em seguida, para se obter uma estimativa do custo de uma fralda para 

esse serviço de lavagem, dividiu-se esse preço de venda médio pelo número de 

lavagens total durante o ciclo de vida de uma fralda. Adotou-se então a premissa de 

600 lavagens por fralda durante sua vida útil, mais conservadora do que a geralmente 

utilizada de 800, visto que por se tratar de um serviço, as fraldas devem sempre estar 

em um ótimo estado de aparência.  

A tabela abaixo resume os cálculos realizados e os respectivos resultados, 

obtendo-se finalmente o custo total de R$35,39 para a entrega-coleta-lavagem de 1 kit 

contendo 50 fraldas. 

 
Tabela 24. Estrutura de Custos 

Estimativa	de	Custo	de	1	kit	de	Fraldas		

Lavanderia	

Custo	para	Lavar	1	Fralda	 R$	0,29		
#Fralda	no	Lote	 50	
Custo	de	Lavagem	do	kit	de	Fraldas	para	a	Lavanderia	 	R$	14,40		
Margem	da	Lavanderia	 30%	
Custo	do	Serviço	da	Lavanderia	por	Lote		 R$18,72	

Balde	
15	Baldes	de	20	Litros	 R$150	
Custo	de	1	balde	de	20	L	 R$	7,50		

Fraldas	

Preço	de	Venda	de	1	Fralda	 R$54,65	
Custo	Estimado	de	1	Fralda	 R$32,79	
#	Lavagens	por	Fralda	 600	
Custo		das	Fraldas/Kit	 R$	2,73		

Custo	Total	de	1	kit	 R$	28,95		
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O gráfico a seguir representa então a divisão dos principais custos da operação 

em regime. Percebe-se que mais da metade dos custos provém do serviço da 

lavanderia.  

 

 
Gráfico 5. Estrutura de Custos. Fonte: Elaboração Própria 

 

6.2.4.2. Fontes de Receita 

 
A principal fonte de receita desse serviço será o pagamento de uma assinatura 

mensal, e a entrega e coleta das fraldas será realizada semanalmente. Assim, para 

estimar a receita, foi necessário primeiramente estimar o preço de venda do pacote 

mensal da assinatura. Para isso, utilizou-se a premissa de que as despesas 

administrativas correspondem a 30% do custo operacional. Em relação à definição da 

margem de lucro para formar o preço de venda, realizou-se o cálculo cenários 

conservador, intermediário e agressivo. A tabela abaixo apresenta os resultados 

encontrados. 

 
Tabela 25. Cálculo do Preço de Assinatura. Fonte: Elaboração Própria 

Estimativa	do	Valor	da	Assinatura	Mensal	
Custo	Total	de	1	kit	 R$	28,95		
Despesas	Administrativas	 R$		6,44		
Total	 R$	35,39		
Cenário	 Margem	 Assinatura	Mensal	
Conservador	 10%	 R$	155,71	
Intermediário	 20%	 R$	169,86	
Agressivo	 30%	 R$	184,02	

65%	

26%	

9%	

Custos	da	Operação	

Custo	do	Serviço	da	
Lavanderia	por	Kit	

Custo	de	1	balde	de	20	L	

Custo		das	Fraldas	/	Kit	
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A partir daí, pode-se estimar a receita com base da demanda estimada para o Rio 

de Janeiro. Para isso, utilizou-se dois tipos de estimativa, apresentadas primeiramente 

no item 5.3. Calculou-se então uma receita mensal potencial e o lucro correspondente, 

apresentados na tabela a seguir, para os diferentes cenários de margem apresentados 

acima, para as seguintes demandas: 

• 1% das crianças de 0-3 anos do Rio de Janeiro, correspondendo a 

2284. 

• 1% das matrículas em creches privadas do Rio de Janeiro, 

correspondendo a 383 alunos. 

•  
Tabela 26. Estimativa da Receita. Fonte: Elaboração Própria 

Demanda	=	1%	de	crianças	de	0-3	anos	no	RJ	
Cenário	 Receita	Mensal	(R$)	 Lucro	Mensal	(R$)	
Conservador		 	1	422	314,35		 	142	231,44		
Intermediário	 	1	551	615,66		 	310	323,13		
Agressivo	 	1	680	916,96		 	504	275,09		

Demanda	=	1%	das	matriculas	em	creches	privadas	no	RJ	
Cenário	 Receita	Mensal	(R$)	 Lucro	Mensal	(R$)	
Conservador	 	238	294,11		 	23	829,41		
Intermediário	 	259	957,22		 	51	991,44		
Agressivo	 	281	620,32		 	84	486,09		

 

 Percebe-se então que considerando um universo de aproximadamente 2000 

crianças, a receita mensal varia na casa de R$1,5 Milhões; quando restringido à 

apenas 1% das crianças matriculadas em creches privadas, ou seja, considerando um 

nicho de mercado mais específico, essa receita gira em torno dos R$250mil. 

Nesse primeiro momento, não foram considerados aspectos relativos ao aumento 

da demanda, nem outras possíveis fontes de receita, como o aluguel direto das fraldas 

ou o pagamento por serviço diretamente à lavanderia. 

Uma vez definida a estrutura desse serviço, é preciso analisar se o mesmo teria 

mercado no Brasil, e qual seria o melhor nicho de mercado para isso, dado o seu custo 

e os cenários de preço estimados. O item a seguir se dedica então a elucidar essas 

questões. 

 



 97 

6.3. Discussão de Viabilidade do Serviço no Brasil 

  Com o objetivo de verificar a viabilidade desse tipo de negócio circular para 

fraldas de pano, comparou-se do o gasto mensal do serviço, do ponto de vista do 

consumidor, em relação à fraldas de pano como produto e fralda descartável. Para 

estimar o gasto mensal para esses outros sistemas de produto, considerou-se as 

seguintes premissas: 

• Fralda como Produto: Preço de venda médio unitário (R$ 54,65) + 20% desse 

valor relativo aos gastos com lavagem em casa, multiplicado pelo número 

total de fraldas usadas nos 2,5 anos (30), divido pelo número total de meses 

utilizados 

• Fralda Descartável: Preço de venda médio unitário (R$ 1,00), multiplicado 

pelo número de fraldas usado no dia (5) nos 30 dias do mês. 

 

Os resultados dessa comparação se resumem no gráfico abaixo. Percebe-se então 

que, para o consumidor, o custo mensal estimado da fralda como produto é muito 

menor do que todas as outras alternativas apresentadas. Entretanto a diferença mensal 

entre o custo do serviço de fraldas de pano e das fraldas descartáveis não é tão grande.  

 

 
Gráfico 6. Comparação do Gasto Médio Mensal com Fraldas para o Consumidor. Fonte: Elaboração Própria 

 
 Percebe-se então que em termos de mercado, com os atuais preços estimados 

para o serviço, seria difícil alcançar os consumidores que usam fraldas de pano 

modernas sobretudo pela questão econômica. Por outro lado, visto que a diferença 

mensal entre o custo com descartáveis e com o serviço é de no máximo 30 reais, 
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considerando o cenário mais agressivo de margem, pode-se supor que existiria sim um 

mercado para esse tipo de serviço.  

 Dessa forma, supõe-se então que o tipo de consumidor que usaria esse tipo de 

servico se encontra nas Classes A e B, é entusiasta da sustentabilidade, mas ainda não 

aderiu às fraldas de pano por causa da falta de praticidade das mesmas, concordando 

então em pagar a mais por um serviço que gere menos impacto ao meio ambiente, 

mas que seja conveniente e prático. A estimativa do tamanho desse mercado pode 

seguir então a lógica de raciocínio utilizada anteriormente, onde a demanda potencial 

estimada é igual a 1% dos alunos em creches privadas no Rio de Janeiro.   

 Pode-se também pensar na viabilidade desse serviço para outros estados do 

Brasil, onde a renda per capta seja alta. O gráfico a seguir apresenta os estados com 

renda nominal maior do que a média nacional.  

 

 
Gráfico 7. Rendimento Domiciliar Nacional per Capita. Fonte: PNAD apud VETTORAZZO (2017) 

 
 Cruzando os dados apresentados no gráfico acima com os presentes no Gráfico 

4, em relação à proporção de crianças inscritas em creches, percebe-se que são nos 

estados mais “ricos” onde está a maior concentração de alunos matriculados em 

creche. Pode-se concluir então que nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de 

Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul está a maior fatia do 

mercado potencial para esse tipo de serviços.  
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7. Conclusão 

Este capítulo tem como objetivo sintetizar os conceitos e a discussão desenvolvida 

ao longo do trabalho, assim como apresentar os resultados da análise feita por 

diferentes perspectivas. Finalmente são expostas as limitações encontradas ao longo 

do estudo e direcionamentos para pesquisas futuras. 

 

7.1. Síntese dos Resultados 

Como descrito ao longo do capítulo inicial do estudo, o momento é oportuno para 

o desenvolvimento do mercado de fraldas de pano. Seja pela crescente 

conscientização acerca de questões ambientais, seja pelo surgimento de novas 

tecnologias que permitem garantia de conforto e higiene aos bebês, é esperado um 

aumento da demanda por esse tipo de produto. A identificação do potencial do 

mercado foi o ponto de partida para a busca por ferramentas que pudessem validar 

essa hipótese e ajudar a desenvolver formas de alinhar circularidade e eficiência. 

Após a contextualização foi feita uma revisão bibliográfica criteriosa sobre os 

temas considerados pertinentes à discussão. Com a definição das fraldas infantis como 

tema central, foram estudados os tipos descartável e reutilizável, seus processos de 

produção, materiais e principais impactos ambientais. Como esperado, a questão do 

descarte mostrou resultados extremamente distintos entre os modelos. Dada essa 

constatação, se escolheu a Economia Circular como potencial ferramenta de alteração 

do cenário. 

Durante a revisão dos autores especializados em circularidade foram apresentados 

conceitos ainda não muito difundidos no Brasil. Entre as várias definições existentes, 

a lógica comum a todos e que sintetiza a ideia é o desejo de produzir menos resíduos 

ao manter produtos e materiais em circulação pelo maior período possível, 

minimizando impactos ambientais de diferentes tipos. Além de histórico e conceitos 

foram introduzidas algumas das possíveis ferramentas de implementação da 

Economia Circular. Entre as formas de colocar a EC em prática, alteração em Modelo 

de Negócio pareceu a mais pertinente ao caso estudado. Ao inverter a lógica de 

utilização das fraldas de pano de produto para serviço é possível trabalhar o 

compartilhamento das mesmas, reduzindo o volume total de produtos e materiais em 

circulação. 
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A fim de realizar uma comparação clara e objetiva dos impactos ambientais de 

cada modelo de fraldas, foi escolhida a Análise de Ciclo de Vida como ferramenta 

central dessa discussão. A justificativa para essa escolha está no fato da ACV 

considerar impactos gerados desde as fases de produção e uso até o descarte do 

produto. Junto à apresentação de diferentes estudos que discutem a ferramenta, foi 

utilizado como base no estudo de HOFFMANN et al. (2019) sobre comparação dos 

impactos de diferentes modelos de negócio para fraldas de pano no contexto regional 

do Brasil.  

A análise de ciclo de vida e os modelos de negócio sugeridos serviram de base 

para a discussão apresentada nos capítulos seguintes e o modelo final proposto pelos 

autores. Ao longo do terceiro capítulo os modelos de negócio citados acima foram 

detalhados. Utilizando como ferramenta principal o business model framework 

proposto por TUNN et al. (2019), as alternativas foram modeladas de forma a reduzir 

o nível de consumo total e o esforço do consumidor. As ferramentas escolhidas para 

tal foram um modelo de receita por assinatura, em vez de produto, e a circulação de 

produtos e materiais, no caso específico as fraldas. 

Após a introdução dos conceitos, ferramentas e modelos de negócio a serem 

estudados, foi discutido o ACV de fraldas modelado por HOFFMANN et al. (2019) 

aplicado a esses modelos de negócio. Durante a análise buscou-se encontrar a opção 

mais ecologicamente amigável e eficiente do ponto de vista da lavagem das fraldas. 

Ao fim dessa etapa, foi escolhida a Fralda de Pano como Serviço Otimizado como 

modelo final para o serviço. Essa alternativa se mostrou capaz de conciliar lavagem 

eficiente e ecologicamente amigável, garantindo a higiene necessária para adquirir a 

confiança dos clientes em potencial.  

Antes de propor uma solução final em forma de serviço foram apresentados no 

capítulo 5 os estudos dos mercados de fralda e lavanderia no Brasil. O objetivo dessa 

análise foi entender como se comportam os consumidores de fraldas e quais os 

principais aspectos que influenciam sua escolha de produto. As pesquisas 

apresentadas ao longo desse capítulo foram essenciais para entender a viabilidade do 

serviço proposto pois somente a partir delas foi possível estimar uma demanda 

coerente, assim como a receita total do serviço. 

Finalmente, no capítulo 6 é apresentada a proposta de serviço de aluguel e 

lavagem de fraldas de pano. A escolha do modelo final teve como critérios o desejo 

de conciliar a melhor opção do ponto de vista ambiental à viabilidade do serviço em 



 101 

termos de operação e viabilidade econômica. Utilizando o Business Model Canvas 

como principal ferramenta de desenvolvimento, os autores definiram como proposta 

de valor a promoção do uso de fraldas de pano por meio de um serviço de aluguel e 

lavagem das mesmas, garantindo higiene, conforto e comodidade de forma 

ecologicamente amigável. Como pode ser visto de forma detalhada nas seções do 

capítulo, foram estimados diferentes cenários e possíveis margens de lucro para o 

serviço já em operação. 

A síntese dos resultados levou à conclusão de que o serviço exige um gasto 

financeiro consideravelmente maior do que os consumidores teriam utilizando fraldas 

de pano como produto. Por outro lado, quando são comparados os gastos do 

consumidor final com fraldas descartáveis aos gastos estimados para o serviço de 

lavagem, encontra-se uma diferença menor. Assim, é possível concluir que, para um 

nicho específico de clientes o negócio pode ser atrativo.  

Como descrito durante a apresentação dos segmentos de clientes a serem 

alcançados, em um primeiro momento o público a ser alcançado é o de pais e mães 

com alto poder aquisitivo, das classes A e B, que se interessam em fazer sua parte 

pela causa ambiental. A questão central passa a ser o quanto as pessoas estão 

dispostas a pagar por essa redução do impacto ambiental causado durante a criação de 

seus filhos. De acordo com os resultados encontrados, a diferença de custo para o 

consumidor final pode chegar a menos de 20 reais por mês em um cenário 

intermediário, com margem de lucro de 20% para o operador do serviço.  

 

7.2. Limitações e direcionamento para estudos futuros 

Apesar do estudo oferecer um diagnóstico preliminar consistente da operação do 

serviço de aluguel e lavagem de fraldas, o trabalho apresenta certas limitações. Os 

dados referentes aos custos de produção das fraldas e às margens de lucro de uma 

lavanderia industrial foram estimados por conta da pouca disponibilidade desses 

dados nos meios de pesquisa utilizados.  

Os custos de lavagem usados como referência foram obtidos em pesquisa feita no 

Rio Grande do Sul. É preciso ressaltar que é possível haver discrepâncias entre o local 

da tomada de dados e o Rio de Janeiro, praça considerada na análise de mercado. 

Além disso, não foram considerados custos relacionados à esterilização, que possui 
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processo e custo à parte e que podem aumentar consideravelmente o custo operacional 

calculado neste trabalho. 

Como descrito no capítulo dedicado à Análise do Ciclo de Vida, embora seja uma 

ferramenta que engloba todas as fases do produto, da produção ao descarte, ela 

também possui limitações técnicas. Uma parcela dos dados utilizados é referente à 

eficiência de máquinas e processos cujas especificações remetem ao cenário europeu. 

É preciso considerar as possíveis discrepâncias desse mercado para o brasileiro. Além 

disso, não foram considerados custos de investimento em maquinário e estrutura. O 

estudo assume a parceria entre uma lavanderia industrial e fabricante de fraldas em 

operação estabelecida. Os custos e receitas estimados se referem ao serviço em 

funcionamento, de acordo com informações de demanda no Rio de Janeiro. Assim 

como o investimento, não foram levados em conta impostos sobre o serviço, apenas 

aqueles que já constavam na estrutura de custos da pesquisa onde constavam os gastos 

da lavanderia. 

Apesar das limitações descritas acima, o presente estudo oferece uma proposta 

razoável de modelo de negócio. Com a crescente conscientização da população sobre 

gerenciamento de resíduos e consumo sustentável, a discussão se faz pertinente, tendo 

em vista o potencial crescimento do mercado de fraldas de pano. Apesar de uma base 

sólida para a comparação do serviço ao uso de fraldas descartáveis, para futuros 

estudos seria necessário superar as barreiras geográficas mencionadas, assim como 

uma tomada de dados precisa em relação à estrutura de custos. 
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Apêndice I  

 

Quadro resumo dos principais estudos de ACV. Fonte: Adaptado de (Sau-Fun Ng, et 
al. 2013) 


