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RESUMO 
 
 

Nos últimos anos, a preservação do meio ambiente tem sido de grande importância para o 
governo, que tem estimulado as empresas a obterem um produto sustentável e que ajude a 
natureza. Porém, para o consumidor, isso tem sido uma pauta difícil de pensar, pois a cada dia 
que passa existem novas opções de compras e os produtos estão sendo substituídos por 
novos. Isso tem gerado uma grande quantidade de lixo no planeta e a estimativa é de que 40 
milhões de toneladas de lixo são geradas por ano. Segundo a ONU, o Brasil é um dos países 
emergentes que mais abandona o lixo, sobretudo, o eletrônico. Atualmente, vemos que o lixo 
eletrônico vem aumentando consideravelmente e a cada dia a preocupação com o meio 
ambiente também vem crescendo, pois sabemos que não só o ser humano, mas todos os 
seres vivos sofrerão com as consequências desse lixo. Uma das causas dessa proecupação é 
forma errada de descarte do lixo eletrônico, pois a população, sem saber ou por falta de opção, 
acaba jogando o material nos rios, em lixões e até mesmo nas ruas, o que acaba trazendo 
doenças, enchentes e riscos à saúde, por conter componentes perigosos. Um dos meios de 
reduzir essa quantidade de lixo é a reutilização, fazendo com que o que era inútil se torne algo 
novo e promovendo, assim, a sustentabilidade. Pensando nisso, pensou-se em criar uma 
empresa desenvolvida visando atender a essa demanda que vem crescendo cada vez mais. 
Desde muito novos, meninos e meninas, quando passam pelo processo de construção da 
identidade, no início da adolescência, buscam se diferenciar das demais pessoas a sua volta, 
pelo modo de falar, agir e principalmente pelo modo de se vestir. A questão é: os jovens 
procuram um modo para que os outros os vejam diferentemente dos demais, e, para isso, 
usam acessórios dos mais variados modelos, como colares, anéis, pingentes, brincos, 
pulseiras e qualquer outra coisa que exponha sua personalidade. Essa empresa tem como 
objetivo vender acessórios recilados, buscando satisfazer clientes que têm vontade de ser 
diferente das demais pessoas. Usando acessórios que, aos olhos de outros possam parecer 
diferentes, e, ao mesmo tempo, que revelem uma parte da personalidade da “geração internet”. 
Todo o processo de criação de uma empresa, de seus valores, público-alvo, estratégias de 
marketing entre outros foram elaboradas. Para a divulgação da proposta da empresa e de seus 
produtos, um site foi desenvolvido em HTML 5.0 e CSS 3.0. O site conta com um formulário de 
contato e uma galeria de foto. Palavras-Chave: Sustentabilidade. Site. Inovação. 


