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Resumo - Este trabalho é um estudo de caso da empresa Natura &Co, e buscou-se analisar 
e mapear as informações públicas da atuação da organização na logística reversa de pós-
consumo, bem como projetar e desenvolver uma aplicação web que oferecesse ao público 
em geral um ambiente online de fácil acesso que possibilitasse a localização de ecopontos 
Natura próximos a região dos usuários. Visando contribuir para a causa ambiental, a 
plataforma Renatura Web alia tecnologia a preservação ambiental e contempla a aspiração 
do objeto de estudo em contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. 
Para elaboração do projeto utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica e pesquisa de 
campo quantitativa com o público-alvo da aplicação. A realização do presente estudo 
buscou apresentar um protótipo funcional da solução em software pensada para o ponto de 
melhoria identificado, bem como mostrar aos leitores a aplicação do conhecimento e das 
competências e habilidades adquiridas durante o curso. Por fim, atingiu-se o objetivo de 
concluir as etapas de desenvolvimento do projeto físico, resultando em um protótipo 
funcional do site. Almeja-se como perspectiva futura a continuação do projeto e que sejam 
agregadas funcionalidades que permitam maior interatividade entre o usuário e os 
administradores de ecopontos. 
 
Palavras-chave - Logística Reversa. Aplicação web. Ecopontos. Sustentabilidade. 
Economia Circular. 

 

Abstract - This work is a study of the case of the company Natura &Co it sought to analyze 

and map the public information of the performance of the reverse post-consumer logistics 
organization, as well as to design and develop a web application that offers the public an 
online environment of easy access that made it possible to locate Natura eco points, close to 
the users' region. Aiming to contribute to the environmental cause, the Renatura Web 
platform combines technology with environmental preservation and contemplates the 
aspiration of the object of study to contribute to economic, social, and environmental 
development. To prepare the project, the bibliographic research method, quantitative field 
research with the target audience of the application is used. The realization of this study 
sought to present a functional prototype of the software solution designed for the identified 
improvement point as well as demonstrating to readers the application of the knowledge and 
skills and abilities acquired during the course. Finally, the objective was reached to reach the 
stages of development of the physical project, using a functional prototype of the site. It is 
hoped that in a future continuation of the project, features will be added that have greater 
interactivity between the user and the eco point administrators. 
 

Key-words: Reverse Logistic. Web application. Eco points. Sustainability. Circular 

Economy. 
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1 INTRODUÇÃO 

A empresa Natura &Co é uma das maiores multinacionais no ramo de 

cosméticos no mundo, líder na América Latina, presente em mais de 110 países e 

dispondo de um vasto portfólio de produtos ofertados pelas 4 principais empresas do 

grupo, Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. A aspiração da empresa contempla 

contribuir e promover um impacto positivo na esfera econômica, social e ambiental 

por meio da inovação (NATURA, 2021). 

A holding também se compromete com o desenvolvimento sustentável e 

descreve em seu Relatório Anual de 2020 que, no prazo de 5 a 10 anos, tem o 

compromisso de promover a "compensação, por meio de programas de coleta e 

reutilização, para atingir o descarte 100% responsável onde a infraestrutura de 

reciclagem não está disponível" (NATURA, 2021). 

Com o objetivo de auxiliar a empresa a atingir seus objetivos em prol da 

sustentabilidade, este trabalho voltou-se para o escopo da logística reversa de pós-

consumo utilizando-se dados oficiais publicados pela empresa. Propõe-se para tanto 

o desenvolvimento de uma plataforma web que ajude os consumidores a 

encontrarem pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis, neste documento 

nomeados como “ecopontos”, para depositar seus resíduos de pós-consumo. 

Neste capítulo é abordada uma introdução, evidenciando os objetivos, a 

justificativa, a metodologia utilizada para pesquisa e a organização dos capítulos 

presentes no trabalho. 

1.1 Objetivos 

Geral: 

Analisar, mapear e modelar os processos de logística reversa de pós-

consumo da empresa Natura &Co para embasar o desenvolvimento e atualização de 

um sistema web funcional que auxilie o usuário a localizar e visualizar pontos de 

coleta de resíduos sólidos recicláveis próximos a sua região. 

 

Específicos: 

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre a logística reversa de pós-consumo; 

• Identificar e mapear o processo de logística reversa de pós-consumo da 

empresa Natura &Co; 



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

  10 

 

 

 

• Identificar um ponto de melhoria no escopo em estudo; 

• Propor uma solução automatizada para o ponto de melhoria identificado; 

• Desenvolver pesquisa quantitativa para identificar o comportamento do público; 

• Identificar e elaborar as regras de negócio; 

• Elaborar os requisitos da aplicação; 

• Elaborar diagramas de fluxo de dados apresentando as funcionalidades 

propostas para a solução; 

• Modelar e programar banco de dados com MySQL; 

• Estudar o uso da programação e interação dos mapas com a API Google Maps; 

• Desenvolver o front-end da aplicação em HTML5 e CSS 3; 

• Criar sistema back-end de cadastro com PHP e JavaScript; 

• Apresentar as vantagens da solução proposta para Natura &Co; 

• Desenvolver um painel no Power BI com dados do software; 

• Elaborar e apresentar um portfólio digital com as etapas de desenvolvimento do 

projeto, desde o entendimento do negócio até a solução proposta. 

1.2 Justificativa 

Dentre as organizações conhecidas por executar uma gestão sustentável, a 

Natura &Co se destaca por desenvolver diversos projetos em prol do meio ambiente. 

Esta atenção à sustentabilidade abrange não só as etapas do processo produtivo da 

empresa, mas também a arquitetura e instalações das fábricas e centros de 

distribuição. 

Para auxiliar na gestão dos resíduos de pós-consumo Natura, propõe-se um 

sistema para internet que permita localizar os pontos de coleta mais próximos e 

visualizar suas informações, podendo o dono de tal ecoponto enviar dados para 

adicionar ao mapa do site, sendo visível a todos que o visitarem. 

A utilização deste software, além de contribuir com as ambições da empresa 

Natura, ampara as questões sustentáveis e incentiva o usuário nas relações 

ambientais, sendo uma plataforma online acessível e de utilização e interação 

contínua de seus usuários. 
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1.3 Metodologia de Pesquisa 

A pesquisa científica aborda atividades como a investigação do problema, a 

coleta de dados e informações sobre o caso estudado e o embasamento teórico 

para fornecer suporte para críticas e sugestões de solução. 

Para este trabalho, delineou-se uma pesquisa utilizando o método qualitativo 

e quantitativo. Como método qualitativo foi realizado um estudo de caso sobre a 

área de logística reversa da empresa Natura, também foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica para o desenvolvimento da revisão da literatura junto a programação 

geral da plataforma, assim como a pesquisa documental com o relatório anual da 

Natura, além de documentos dispostos na internet, tendo como principal fonte o site 

oficial da Natura. Como método quantitativo foi elaborado um questionário, 

disponibilizado e divulgado de forma online para usuários, com o objetivo de analisar 

sobre a existência e qual é sua relação com pontos de coleta de sua região. 

1.4 Organização do Trabalho 

O presente trabalho foi desenvolvido seguindo uma divisão dos tópicos 

dispostos em 5 capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta uma introdução que permite visualizar o 

contexto em que o tema de pesquisa está inserido e também apresenta os objetivos, 

justificativa e metodologia do trabalho. 

O segundo capítulo refere-se à revisão da literatura utilizada para embasar a 

elaboração do trabalho, nesta parte são abordados os processos e serviços da 

empresa Natura e também os conceitos e definições importantes para compreender 

alguns aspectos da sustentabilidade.  

O terceiro capítulo abrange todo o desenvolvimento da solução online 

“Renatura Web”, desde seu planejamento ao protótipo funcional. 

No quarto capítulo são apontados os resultados e discussões pautados em 

todo levantamento e estudo da empresa. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais 

apontando uma análise em relação aos objetivos iniciais e a metodologia adotada 

para o desenvolvimento do projeto. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta o embasamento teórico para justificar a escolha do 

escopo do projeto, são abordados elementos da história, imagem e marca da 

empresa Natura &Co, bem como, tópicos sobre logística reversa, economia circular 

e ecopontos. 

2.1 História 

Completando em 2021, 52 anos desde sua fundação, a Natura atualmente é a 

maior multinacional com origem no Brasil no setor de cosméticos. A empresa faz 

parte do grupo Natura &Co, que tem como objetivo “Nossa Razão de Ser é criar e 

comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar/estar bem” (NATURA, 

2020). 

A Natura sendo, nos dias de hoje, uma empresa tão conhecida e altamente 

valorizada no mercado, foi fundada em 1969, quando Antônio Luiz da Cunha 

Seabra, abriu um laboratório e, um ano depois, uma loja em São Paulo. Em 1974, 

optou-se pelo modelo de vendas diretas. Em 1983, a Natura foi uma das primeiras 

fábricas de bens de consumo contínuo a vender produtos com refil. No ano de 1989 

as quatro empresas que compreendiam o sistema Natura foram unificadas à Natura 

Cosméticos. Entre 1990 e 1992 a empresa ganhou forças para expandir para o 

mercado global com a integração de veteranos de multinacionais na diretoria. A 

difusão na América Latina começou em 1994 através do Chile, Peru e Argentina. Em 

1999, a Natura comprou o fabricante Flora Medicinal para obtenção de tecnologia na 

produção de produtos à base de plantas, dando prosseguimento em sua estratégia 

de desenvolvimento de produtos baseados na biodiversidade brasileira. A compra 

também visava a aquisição de conhecimento dos canais de venda de varejo. A 

empresa passou a década de 1990 orientando seus produtos para linhas com base 

nos conceitos de biodiversidade. Em 2001, inaugurou o complexo industrial de 

Cajamar no estado de São Paulo. A finalização da fábrica possibilitou a fabricação 

de produtos de alta qualidade, proporcionou flexibilidade e eficiência produtiva, além 

de baixa necessidade de investimento para futuras expansões. 

Com o crescimento de sua antiga concorrente, a Avon, a Natura passou por 

um processo que incluiu demissões e intensivo investimento em publicidade. O 

Boticário aderiu também a venda direta tornando necessário, como já citado, o uso 
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de metodologias novas, como estratégias de marketing mais agressivas. Em 2016 

houve a inauguração de sua primeira loja tradicional no shopping Morumbi.  

Em 2017 nasce o grupo Natura &Co, junção das empresas Natura, Aesop e 

The Body Shop. Em 2020 a Natura finaliza a compra da Avon, a junção da Natura, 

Aesop, The Body e Avon, cria o quarto maior grupo do mundo no ramo da beleza 

(NATURA, 2021). 

2.2 Imagem e Marca 

Para estabelecer seu posicionamento em um mercado tão competitivo quanto 

o que ela atua, a Natura destaca sua imagem e marca, deixando evidente, no 

Relatório Anual de 2019, suas crenças, propósito e aspiração para a união da 

empresa. 

Conforme relatado no relatório anual da Natura, as crenças são: 

a) A busca permanente do aperfeiçoamento é o que promove o 

desenvolvimento dos indivíduos, das organizações e da sociedade. 

b) O compromisso com a verdade é o caminho para a qualidade das relações. 

c) Quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade do 

todo. 

d) A busca da beleza, legítimo anseio de todo ser humano, deve estar liberta 

de preconceitos e manipulações. 

e) A empresa, organismo vivo, é um dinâmico conjunto de relações. Seu valor 

e sua longevidade estão ligados à sua capacidade de contribuir para a 

evolução da sociedade e seu desenvolvimento sustentável. 

 

A visão da Natura é definida como:  
 

A Natura, por seu comportamento empresarial, pela qualidade das relações 
que estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca de 
expressão mundial, identificada com a comunidade das pessoas que se 
comprometem com a construção de um mundo melhor através da melhor 
relação consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual fazem parte, 
com o todo. (NATURA, 2020). 

2.3 Logística Reversa 

O conceito de logística reversa segue o caminho oposto ao da logística 

convencional. Assim, ao invés de buscar entregar o produto ao cliente, na logística 

reversa o produto é “fornecido pelo cliente”.  
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A Lei Nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), traz em seu artigo 3º, inciso XII, a definição de 

logística reversa que ajuda a compreender a importância do conceito (ANEXO A). 

Segundo a lei, a logística reversa pode ser definida como: 
 

[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação ambiental adequada (BRASIL, 2010, Art. 3). 

 

Com o objetivo de minimizar o volume de resíduos e rejeitos gerados, além de 

reduzir os impactos à saúde humana e ambiental decorrente do ciclo de vida dos 

produtos, a correta destinação dos resíduos recai sobre toda a sociedade: indústria, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

2.4 Economia Circular 

A economia circular tem como objetivo regenerar e restaurar produtos em seu 

máximo nível de utilidade, sendo um ciclo contínuo que preserva o capital natural. 

Os primeiros pensamentos sobre esse aspecto surgiram em 1970, um dos 

principais exemplos de escola desta filosofia é de Walter Stahel, ele comenta: 
 

A economia circular é como um lago. O reprocessamento de bens e 
materiais gera empregos e economiza energia, reduzindo o consumo e o 
desperdício de recursos. Limpar uma garrafa de vidro e usá-la novamente é 
mais rápido e mais barato do que reciclar o vidro ou fazer uma nova garrafa 
a partir de minerais. Os proprietários de veículos podem decidir se os pneus 
usados serão reparados ou recondicionados ou se devem comprar peças 
novas ou reformadas - se esses serviços existirem. Em vez de serem 
descartados, os pneus usados são coletados pelos gerentes de resíduos e 
vendidos ao maior lance (STAHEL, 2016). 

 

Por fim, conforme afirma Bonciu (2014), a economia circular tem por objetivo 

eliminar a linearidade no sistema econômico dos processos produtivos, diminuindo a 

extração de recursos naturais e equilibrando a quantidade de materiais distribuídos 

para o mercado e os que entram oriundos do reaproveitando. 

2.5 Ecopontos 

Os ecopontos são locais que recebem materiais como resíduos de construção 

civil, galhos de poda de árvores ou materiais recicláveis como papel, plástico, 

aliumínio, vidro, entre outros (BRITO et al., 2003). Geralmente encontram-se em 
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locais estratégicos de fácil acesso e podem ser geridos pelo setor público ou 

privado.  

A implementação deste tipo de ponto tem como objetivo combater o descarte 

inapropriado de resíduos, auxiliar na gestão de resíduos sólidos da região, bem 

como melhorar a qualidade de vida já que os resíduios coletados poderiam estar em 

terrenos baldios ou locais públicos (RESCH, MATHEUS e FERREIRA, 2012).  

Por fim, segundo Silva (2012, p. 25) os ecopontos também tem a finalidade de 

mudar a perspectiva e os hábitos da população, pois as pessoas passam a atuar 

ativamente quanto a gestão de resíduos, promovendo uma mudança educacional e 

cultural.  

2.6 Gestão de Processos e Tecnologia da Informação 

Pode-se definir processo como “qualquer atividade que recebe uma entrada 

(input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um cliente interno ou 

externo. Os processos fazem uso dos recursos da organização para gerar resultados 

concretos” (HARRINGTON, 1993). Dito isso, a gestão de processos de negócio, da 

sigla em inglês BPM (Business Process Management) é uma abordagem que tem o 

objetivo de tornar os processos da empresa mais eficientes e eficazes, reduzindo o 

desperdício e promovendo resultados melhores para o cliente.  

De acordo com Brocke e Rosemann (2013) a gestão de processos de negócio 

pode ser definida como "um sistema integrado de gestão de desempenho de 

negócios voltado para gestão de processos de negócio de ponta a ponta". Com base 

nesta definição, pode-se entender que as práticas do BPM contemplam toda cadeia 

de processos em uma organização, desta forma o mapeamento de processos faz-se 

extremamente necessário para que a visualização destes seja facilitada e os pontos 

de melhoria evidenciados. 

Para auxiliar na aplicação dos conceitos e monitoramento dos resultados 

orientados pelo BPM uniu-se esta abordagem a Tecnologia da Informação (TI), 

gerando o BPMS (Business Process Management Systems), em tradução livre 

Sistemas de Gestão de Processos de Negócios. Desta forma estes sistemas têm a 

finalidade de amparar e operacionalizar a gestão de processos (PAIM et al., 2009). 

Posto isto, o BPM auxilia as organizações a atingirem seus objetivos de forma mais 

efetiva seja no nível estratégico, tático ou operacional.  
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2.7 Aplicação Web 

Entende-se aplicação web como um software em ambiente web 

(GONÇALVES et al., 2006) que pode ser definido como "produtos de software ou 

sistemas de informática que utilizam uma arquitetura distribuída, pelo menos 

parcialmente sob protocolo http. Em conseqüência, pelo menos parte das interfaces 

com o usuário é acessível através de um navegador (browser)" (PAULA FILHO, 

2003).  

Pressman descreve que aplicação web compreende desde uma página web 

simples até um website complexo (PRESSMAN, 2002). Outra definição descreve 

aplicação web como “[...] sistema da web (servidor da web, rede, HTTP, navegador) 

onde a entrada do usuário (navegação e entrada de dados) afeta o estado do 

negócio” (CONALLEN, 1999).  

Ainda de acordo com Conallen (1999), um sistema web não exige que o 

cliente tenha configuração ou software especial para utilizar o recurso, sendo esta 

uma das vantagens de uma aplicação web.  

2.8 A importância da modelagem do negócio  

Atualmente, a tecnologia destaca-se não apenas como um instrumento para 

automatizar os processos organizacionais, mas também como um recurso 

indispensável para o posiscionamento estratégico da empresa e para agregar 

inteligência de negócios (RODRIGUES e DIAS JR, 2010).  

Nesse contexto, torna-se necessário alinhar os objetivos estratégicos da 

organização com a tecnologia, isso significa entender os processos do negócio e 

seus pontos de melhoria para que as propostas de software atendam as 

necessidades da empresa. 

De acordo com Rodrigues e Dias Jr. (2010) para desenvolver um software e 

aplicá-lo da melhor forma é preciso entender e analisar o negócio com visão crítica. 

Esta análise pode ser feita através da modelagem de negócio que visa compreender 

o modelo de negócio da organização utilizando-se de um conjunto de conceitos, 

modelos e técnicas para descrever os processos de negócio. 

Quando uma solução tecnológica é desenvolvida baseada nos processos da 

empresa as chances de atingir as expectativas do cliente e gerar bons resultados 

aumentam, assim como para empresa que aprimora sua performance no mercado 

tornando-se mais competitiva. 
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3 ESTUDO DE CASO E PROJETO TÉCNICO - DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo apresenta-se o estudo de caso da empresa analisada, bem 

como o entendimento e modelagem dos processos envolvidos para proposta de 

solução de problemas baseado em software. A modelagem das funcionalidades do 

software bem como a modelagem do banco de dados também é abordada neste 

capítulo. 

A autorização da empresa para citação do nome neste trabalho pode ser vista 

no ANEXO B. 

3.1 Descrição do Negócio 

A relação da empresa de cosméticos Natura &Co e a sustentabilidade vem 

sendo desenvolvida desde sua criação, assim, ela é familiarizada em assumir 

projetos, programas e responsabilidades para que sua marca sempre evolua 

economicamente em paralelo com a preservação do meio ambiente. 

 A descrição de negócio discorre a atuação da empresa em relação a logística 

reversa de pós-consumo, com intuito de implementação de um sistema que atenda 

às necessidades de negócio encontradas. 

3.1.1 Entendendo a Reciclagem na Natura 

Reciclagem pode ser definida como o "processo de transformação dos 

resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-

químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos" 

conforme o artigo 3º, inciso XIV da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 

2010). 

A reciclagem é a principal forma da Natura se tornar sustentável, conforme 

visão de sustentabilidade da empresa. De acordo com o Relatório Anual Natura 

(2019), para alcançar o objetivo há investimento em vários projetos para tornar suas 

embalagens cada vez mais ecológicas, uma das iniciativas é o uso de PET reciclado 

em seus frascos. Além da linha Sève, as embalagens de Ekos, xampu Natura 

Homem e em toda a linha de desodorante spray também são feitas com PET 100% 

reciclado, iniciativa que no ano de 2019 foi ampliada para os frascos usados nas 

operações da empresa na América Latina. O plástico verde apresenta mesmo 

potencial de reciclagem que o plástico tradicional, evitando a emissão de 

aproximadamente 5 mil toneladas de carbono todo ano, uma diminuição de gases de 
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efeito estufa equivalente a 876 viagens de carro em volta do mundo (NATURA, 

2018). 

3.1.2 Como é a Logística Reversa na Natura 

A principal ferramenta de logística reversa da Natura, é a sua “Visão de 

Sustentabilidade 2050”, sendo um dos seus objetivos conseguir reciclar 74% das 

embalagens descartadas de seus produtos e deste total reutilizar no mínimo 10% 

destes materiais reciclados na produção de novas embalagens até 2020, sendo sua 

principal ferramenta a logística reversa (NATURA, 2014).  

Assim, o processo de logística reversa pós-consumo inicia-se após o descarte 

das embalagens pelos consumidores. Estas embalagens são recolhidas por meio de 

cooperativas, consultoras Natura e estabelecimentos associados e todo o material 

recolhido é separado por tipo (plástico, papel e vidro) para que seja destinado 

corretamente para as cooperativas para fins de reciclagem e modelagem das 

embalagens. Para as embalagens de plásticos, é realizada uma triagem onde cada 

produto é separado pelo tipo de resina, recebendo uma numeração específica para 

identificação. A reciclagem mecânica é a mais comum de ser aplicada em materiais 

de pós-consumo da qual o resíduo passa por quatro etapas, conforme aponta a 

explicação do Movimento Plástico Transforma (2016): 

▪ Fragmentação (moagem): Os materiais são triturados para que o tamanho seja 

reduzido e facilite o processamento; 

▪ Lavagem e separação: nesta etapa os fragmentos, também nomeados de 

flakes, passam por um processo de lavagem e separação em água onde os 

plásticos com densidade menor não afundam; 

▪ Secagem: Após a fase anterior, são utilizadas máquinas secadoras de ar 

quente para garantir a secagem dos flakes; 

▪ Extrusão: Nessa fase final, é utilizada uma extrusora que aquece os flakes 

secos para fundi-los. Após, com o auxílio de uma rosca sem fim o material é 

levado à uma matriz para que sejam gerados filamentos contínuos, ou 

“espaguetes”, e depois disso ocorre o resfriamento do produto em água e os 

filamentos são submetidos a uma granuladora. Por fim o plástico granulado é 

embalado e enviado para fábricas de embalagens e componentes plásticos. 
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As cooperativas após realizarem a reciclagem mecânica enviam estes 

materiais para uma empresa terceirizada para realização da transformação do 

material reciclado para incorporar no processo de fabricação das novas embalagens. 

Terminada esta etapa, as embalagens limpas e trituradas seguem para as 

empresas de transformação. Após toda a etapa da reciclagem dos materiais, as 

empresas de transformação agregam estes materiais reciclados na produção de 

novas embalagens dos produtos, sendo estas destinadas novamente para a fábrica 

da Natura para envase do produto e posteriormente distribuição aos consumidores, 

dando início novamente na cadeia da logística reversa. 

A Natura busca a minimização de entradas e saídas de materiais durante a 

produção dos cosméticos. Contudo a Natura possui uma estrutura maior e conta 

com o apoio de profissionais atuantes em várias áreas, o que possibilita a empresa 

organizar sua estrutura interna de forma que a preocupação ambiental faça parte de 

todos os setores e seja considerada em todos os processos, produtos ou serviços, 

permitindo assim a prevenção de riscos, redução de custos, aprimoramento dos 

processos e exploração de novos negócios voltados para sustentabilidade 

ambiental, como num ciclo.  

Observando a relação da empresa com sustentabilidade e seus programas, foi 

pensada na iniciativa tecnológica e ambiental que aumentaria o fluxo de resíduos 

sólidos para a reciclagem e produção de embalagens de produtos Natura e 

melhoraria a relação de clientes e consultoras. 

3.2 CANVAS 

O Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta 

de planejamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de 

negócio novos ou existentes. As ideias representadas nos nove blocos formam a 

conceitualização do negócio, assim, foi aplicado o modelo sobre a empresa de 

cosméticos Natura, conforme figura 1. 
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Figura 1 - Modelo Canvas aplicado a Natura &Co 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

3.3 Ferramentas 

Neste tópico são apresentadas as ferramentas utilizadas no planejamento e 

desenvolvimento do projeto. 

3.3.1 TRELLO 

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos em listas, que pode 

ser ajustada de acordo com as necessidades do usuário. Pode-se utilizá-lo para 

organizar as tarefas do trabalho, os planos de viagens, as prioridades de seus 

estudos, entre muitos outros (TRELLO, 2021).  

A interface do Trello é especialmente útil para trabalhos em equipe. Os 

quadros podem ser compartilhados com qualquer usuário com cadastro no Trello, e 

há a possibilidade de marcá-los em múltiplos cartões. Por exemplo, é possível 

determinar as funções de cada membro da equipe de trabalho ao marcá-lo em um 

cartão diferente, de modo que todas as pessoas daquele quadro estejam cientes 

sobre o que cada membro está trabalhando no momento – um ótimo jeito para 

monitorar o que todos estão executando. 

O Trello foi uma das ferramentas utilizadas para a organização das tarefas 

para o desenvolvimento do atual trabalho. Com ele foi possível observar a divisão de 
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afazeres e seu andamento para serem concluídos de maneira otimizada, e é 

possível visualizar o quadro produzido no Apêndice A. 

3.3.2 WhatsApp 

O WhatsApp é um aplicativo para celulares gratuito que “oferece um serviço 

de mensagens e chamadas simples” (WHATSAPP, 2021), fundado por Jan Koum e 

Brian Acton e pertencente ao grupo Facebook. O aplicativo permite enviar e receber 

textos, fotos, vídeos, documentos e localização, além de possibilitar chamadas de 

vídeo e de voz.  

O WhatsApp foi utilizado para comunicação entre os membros da equipe para 

combinar e atribuir tarefas referentes ao projeto e enviar arquivos conforme mostra a 

figura 2. 

Figura 2 - WhatsApp 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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3.3.3 SharePoint 

O SharePoint é uma plataforma ofertada no pacote Microsoft 365, e nele é 

possível criar sites facilmente acessados pelos colaboradores da organização. Ele 

pode ser definido como um “local seguro para armazenar, organizar, compartilhar e 

acessar informações de qualquer dispositivo” (MICROSOFT, 2021). 

Para elaboração do portfólio do projeto foi utilizado o Microsoft Office 

SharePoint Online, com o objetivo de explicitar ao público as etapas de 

desenvolvimento do projeto ao longo do curso.  A figura 3 mostra a tela inicial do 

portfólio do projeto no SharePoint. 
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Figura 3 - Tela Inicial do Portfólio Digital 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

  24 

 

 

 

3.3.4 Power BI 

O Power BI é um software desenvolvido pela Microsoft com o objetivo de 

permitir a utilização de planilhas ou bases de dados locais ou em nuvem para 

elaboração de relatórios e dashboards interativos e visuais (MICROSOFT, 2021).  

A figura 4 apresenta o painel do Power BI gerado com os dados armazenados 

no banco de dados da aplicação. Esses relatórios auxiliam na compreensão e 

relacionamento das informações. 

Figura 4 - Painel Power BI 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

O gráfico “Ecoponto por Material”, mostra a quantidade de ecopontos que 

recebem determinado material, por exemplo, dentre os ecopontos cadastrados 6 

recebem papel. O gráfico “Ecoponto por Cidade” mostra a quantidade de ecopontos 

cadastrados em cada cidade. A matriz auxilia na visualização dos dados disponíveis. 

O mapa “Localização dos Ecopontos” reúne todos os pontos cadastrados e quais 

materiais são recebidos, sendo possível segmentar a pesquisa utilizando o filtro 

“Localizar por material”. A figura 5 apresenta a interação do painel quando um 

determinado material é selecionado para pesquisa. O contador “Contagem de 

ecoponto” apresenta todos os ecopontos cadastrados na base de dados. Por fim o 

“Mapa de Calor - Ecopontos” permite a visualização dos pontos que mais 
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concentram ecopontos, essas informações permitem que o usuário visualize 

rapidamente os locais que possuem mais ecopontos cadastrados no sistema. 

Figura 5 - Painel Power BI – pesquisa por material 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

3.4 Modelagem e Especificação de Processos 

Foram detalhados os principais processos que a empresa Natura realiza em 

relação a logística reversa de pós-consumo, envolvendo a reciclagem de 

embalagens, relação com fornecedores (Programa Elos) e como é feita a separação 

dos produtos coletados para a transformação (NATURA – Reciclagem, 2019).  

A modelagem dos processos foi feita utilizando-se da notação BPMN 

(Business Process Model and Notation) pelo aplicativo Bizagi Modeler, conforme 

mostra a figura 6. 

Para redigir o atual trabalho, foi feito um recorte voltado para os processos 

iniciais da logística reversa da empresa de cosméticos, trabalhando entre o cliente e 

a cooperativa de reciclagem referente ao descarte em ecopontos. 
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Figura 6 - Modelagem de Processos - Logística Reversa no pós-consumo 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

3.5 Descrição da Aplicação (Software) 

Com o objetivo de atender a visão da empresa de cosméticos Natura e 

proporcionar aumento da captação de materiais de pós-consumo, foi criado uma 

plataforma web com a finalidade de exibir os pontos de coleta (ecopontos) mais 

próximos do usuário. 

O site Renatura Web é voltado para todas as pessoas que praticam ou 

queiram praticar o ato da reciclagem e para aquelas que desejam divulgar seus 

respectivos pontos de entrega voluntária. Com o sistema de geolocalização de 

ecopontos, o Renatura Web deve contribuir para a promoção da logística reversa de 

pós-consumo e para o desenvolvimento sustentável. 
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3.5.1 Regras de Negócio 

A partir da descrição da aplicação é possível propor uma 

solução automatizada baseada em software. Mas para isso é preciso entender o que 

deve ser controlado. Desta forma foi possível descrever as regras de negócio que 

o software deve tratar para que um controle efetivo ocorra.  

A plataforma para internet Renatura Web deve ser capaz de exibir os pontos 

de coleta em forma de marcadores no mapa desenvolvido com PHP e manipulado 

pela API Google Maps, além de possuir o foco em seus administradores oferecendo 

um sistema de cadastro/envio de suas informações para o banco de dados 

e exibindo os dados para a página de administração. Neste ambiente ocorre o 

gerenciamento de suas coordenadas e informações, para após 

um período o ecoponto ser marcado no mapa inicial.  

Para atingir este objetivo a aplicação web trata os seguintes itens:  

▪ Na página dos pontos de coleta, exibir os ecopontos e suas informações sem 

erros;  

▪ No cadastro, enviar os dados pessoais para a formalização da segurança para 

quem visitar as marcações, dados do endereço do ecoponto para fazer a 

marcação de sua localização e dados sobre os materiais aceitos e sua 

quantidade total, independentemente do tipo; 

▪ Sempre confirmar a veracidade da existência do local pelo CNPJ informado;  

▪ Utilizar o e-mail para suporte ao usuário; 

▪ Cumprir o período estabelecido de 72 horas para a marcação do endereço e 

suas informações do mapa; 

▪ Excluir cadastros com erros ou com a ausência de dados, e em seguida 

reportar ao usuário sobre a exclusão por e-mail; 

▪ Informar o usuário pelo e-mail cadastrado sobre o êxito na marcação do 

ecoponto. 

 

O manual do usuário pode ser observado no apêndice B. 

3.5.2 Modelagem das Funcionalidades – Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) 

O diagrama de fluxo de dados (DFD) é uma ferramenta que representa a 

trajetória dos dados da aplicação. De modo geral, os retângulos representam as 

entidades externas, que fornecem e recebem dados do site, as setas mostram o 
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fluxo dos dados do emissor ao receptor, as circunferências significam os processos 

que permitem transformar os dados recebidos gerando novos fluxos e, por último, os 

repositórios de dados que recebem e armazenam os dados processados podendo 

inclusive, fornecer dados para outros processos. 

Nos diagramas, são apresentadas três entidades, a entidade “Usuário” que 

representa as pessoas que acessam a plataforma para procurar por pontos de 

coleta, a entidade “Ecoponto” representa os(as) proprietários(as) de ecopontos que 

acessam o site para cadastrar seus pontos de entrega voluntária e, por fim, a 

entidade “Administrador” representa os administradores do site. 

A figura 7 representa o DFD nível 1 que possibilita entender todos os 

macroprocessos do site. 
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Figura 7 - DFD nível 1 – funcionalidades do sistema 

 

Fonte: Autoria própria (2021)
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O DFD de nível 1, exibido na figura 7, detalha o processo “Sistema de 

Geolocalização de Ecopontos”. 

O DFD de nível 1, exibido na figura 7, detalha o processo “Sistema de 

Geolocalização de Ecopontos”. 

No processo 1, “Enviar dados”, a entidade “Ecoponto” preenche um formulário 

de cadastro na plataforma e envia para os administradores do site validarem as 

informações e autorizarem a marcação do ponto no mapa.  

No processo 2, “Analisar solicitações”, a entidade “Administrador” analisa os 

dados armazenados no repositório “Ecopontos pré-cadastrados”, enviados pelo 

processo 1, e analisa o conteúdo da informação, se de acordo, é autorizado o 

cadastramento do ecoponto. Nesta etapa é necessário que o administrador esteja 

logado no sistema, etapa explicada no processo 5. 

No processo 3, “Cadastrar Ecoponto”, a aplicação recebe a autorização do 

administrador e insere automaticamente o ponto de coleta no mapa e no repositório 

“Ecopontos cadastrados”, tornando-o visível para os usuários.  

No processo 4, “Consultar ecoponto”, a entidade “Usuário” informa sua 

localização e visualiza os ecopontos cadastrados na sua região, também é possível 

ver informações do ponto, como os materiais aceitos no local. 

No processo 5, “Validar login”, o administrador acessa o site para entrar no 

sistema e informa seu e-mail e senha cadastrados, após ocorre a confirmação dos 

dados de login como administrador do site. Esta ação é necessária para acessar o 

painel de controle onde as solicitações de cadastro de ecoponto são recebidas e 

homologadas.   

No processo 6, “Cadastrar novo administrador”, ocorre o cadastramento de 

um novo usuário com função de administrador do site, esta informação é enviada 

para o repositório “Administradores cadastrados” que é utilizado para validar o 

processo 5.  

3.5.3 Modelagem Banco de Dados 

Para elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) conceitual e 

lógico foi utilizado o software livre BrModelo. O banco de dados relacional foi 

desenvolvido em MySQL e por tratar-se de uma aplicação web, foi utilizado o 

phpMyAdmin para auxiliar no gerenciamento da base de dados.  



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

  31 

 

 

 

3.5.4 Modelo Conceitual  

A figura 8 mostra o modelo conceitual do banco de dados utilizado na 

aplicação. 

No diagrama percebe-se que a cardinalidade entre as entidades “Usuário” e 

“Ecoponto” é 1:n, pois um ecoponto está relacionado a um usuário e um usuário 

pode estar relacionado a um ecoponto ou vários.  

Entre as entidades “Administrador” e “Ecoponto” a cardinalidade é de 1:1 e 

1:n, pois um administrador pode analisar um ou mais ecopontos, mas um ecoponto 

pode ser analisado por apenas um administrador. A entidade “Administrador” 

apresenta um relacionamento unário, onde um administrador pode gerar um login de 

mesma funcionalidade.  

Figura 8 - Modelo Conceitual 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

3.6 MVP - Minimum Viable Product 

O protótipo do software Renatura Web desenvolvido com base nas propostas 

deste projeto possui dois ambientes, um para o usuário e outro para a administração 

dos cadastros. No total são nove telas para o usuário e desenvolvedores, sendo 

elas: a página inicial, mapa com os ecopontos e a tela de cadastro (usuários); a tela 
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de login, a tela gerenciamento de dados e localização, tela para ver os detalhes do 

cadastro, tela para adição das coordenadas ao mapa, tela com cadastros validados 

e tela com mapa final (desenvolvedores). 

3.6.1 Ambiente dos usuários 

No ambiente para os usuários, que são os responsáveis pelo ecoponto, 

existem três telas: página inicial, página com o mapa e página de cadastro.  

3.6.1.1 Página inicial 

A tela inicial são as boas-vindas do software para o usuário, dispondo de 

informações sobre o site Renatura, link com redirecionamento para acessar o mapa 

e outros elementos como vídeo sobre a reciclagem disponibilizado pelo canal oficial 

da Natura no YouTube, além de um contador genérico de informações relacionadas 

ao software. Todas as páginas envolvidas neste software são responsivas e 

possuem um menu deslizante adaptável a resolução da tela. Na figura 9 são 

exibidas informações sobre a página inicial. 
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Figura 9 - Página Inicial 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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3.6.1.2 Tela de Ecopontos 

Na figura 10 é apresentada a página que tem como função exibir e explicar o 

mapa com os ecopontos cadastrados e marcados a partir do sistema do 

administrador.  

A página possui um vídeo sobre reciclagem, na realidade disponibilizado pelo 

canal oficial da Natura no Youtube, e em seguida o mapa. Abaixo dele há uma barra 

de pesquisa, onde o usuário pode pesquisar pelo material que deseja descartar e 

após clicar em pesquisar é exibida uma lista dos ecopontos cadastrados, e já 

validados, que atendem essa demanda.  
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Figura 10 - Tela de Ecopontos 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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3.6.1.3 Tela de Cadastro 

A página de cadastro, mostrada na figura 11, possui os campos do formulário 

e requerem os dados pessoais: nome, e-mail, nascimento, telefone, CNPJ do local, 

os dados de endereço do ponto de coleta: endereço completo, CEP, a latitude e 

longitude, e os dados dos materiais recicláveis: seu nome, os tipos aceitos no local e 

quantidade limite aceita dos materiais ao todo. Os dados pessoais são para a 

confirmação da existência da unidade de descarte, os dados de endereço são para 

adicionar os marcadores no mapa e os dados dos materiais são referentes ao 

descarte e coleta que futuramente poderão ser descartados. 

Essa página possui funções relacionadas API do Google Maps. API refere-se 

a “Application Programming Interface”, em português, Interface de Programação de 

Aplicações, é um conjunto de elementos padronizados para que o usuário possa 

desfrutar das funcionalidades como servidor, software, aplicativo ou site, sem 

depender de grande implementação de dados que estes requerem. Ela disponibiliza 

uma chave, essa é introduzida no código de programação te dando acesso as 

funcionalidades escolhidas. Para exibir o mapa do Google Maps foi utilizada as API’s 

Maps JavaScript, para decodificar o endereço foi utilizada a Geocoding, Places e 

Geolocation, o serviço é oferecido pela Google Cloud Plataform. 

Após o usuário cadastrar seu ecoponto, os dados são enviados para o e-mail 

da Renatura Web como forma de notificação, função já utilizada anteriormente em 

protótipos do site. 
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Figura 11 - Tela de Cadastro 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

3.6.2 Ambiente dos Desenvolvedores 

Neste ambiente é realizada a consulta aos cadastrados e posteriormente sua 

marcação no mapa Renatura Web. O ambiente possui 5 telas: tela de login, a tela de 

consulta ao banco de dados e gerenciamento, a tela de adição de coordenadas, a 

tela de cadastros validados e a tela com o mapa final. 
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3.6.2.1 Tela de Login 

A página de login, mostrada na figura 12, é a tela onde os desenvolvedores 

devem colocar o e-mail e senha pré-definidos para acessar o ambiente do 

desenvolvedor e suas páginas. 

Figura 12 - Tela de Login 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

3.6.2.2 Tela de Cadastros Iniciais 

A página de gerenciamento, mostrada na figura 13, faz a consulta no banco 

de dados MySQL e resulta em uma tabela em ordem decrescente com os dados 

iniciais cadastrados para se criar um marcador no mapa e a situação que se 

encontra, sendo inserido sempre como pendente. Para marcar o ecoponto no mapa 

é necessário a latitude e longitude do endereço do usuário, o que é requisitado logo 

no cadastro graças ao decodificador, na figura é mostrado a tabela com os últimos 

cadastros. 

 Nesta tela, são oferecidas as opções de ações: 

▪ Visualizar detalhes: Na tabela inicial são ocultados os dados pessoais do 

ecoponto ou do responsável, nesse botão é possível vê-los para a validação; 
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▪ Adicionar ao mapa: Esta função abre a tela de adição de coordenadas, após os 

dados validados, ela transfere os mesmos para outra tabela que possui a 

função de exibir e fornecer os dados deferidos para o mapa; 

▪ Excluir cadastro: Esta função exclui o cadastro da base de dados em casos de 

erros ou importunação; 

▪ Enviar e-mail: Essa nova função envia dados para o e-mail informado de um 

usuário específico, informando o erro no cadastro do seu ponto. 

Figura 13 - Tela de cadastros iniciais 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

3.6.2.3 Tela de Visualização de Detalhes 

Como dito anteriormente, os dados pessoais ou registros do ecoponto são 

ocultados e apresentados nesta tela para a validação da veracidade dos serviços 

prestados do ponto de coleta e descarte, conforme mostra a figura 14. 
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Figura 14 - Tela de visualização dos detalhes 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

3.6.2.4 Tela de Adição de Dados Deferidos 

A página de adição de dados deferidos, mostrada na figura 15, como o 

próprio nome já diz, apresenta um formulário para conferir os dados do usuário e 

adicionar os mesmos a tabela-fonte, assim posteriormente sendo criado seu 

marcador no mapa. 
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Figura 15 - Tela de deferimento 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

3.6.2.5 Tela de Dados Deferidos 

Esta nova tela, apresentada na figura 16 possui a funcionalidade de exibir os 

dados deferidos necessários para a marcação do ecoponto ao mapa. 

Nela há duas opções de ações: 

▪ Excluir cadastro: Exclusão do cadastro em caso de desistência ou dados 

desatualizados; 

▪ Enviar e-mail: Enviar mensagem informando o êxito na marcação ao mapa. 
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Figura 16 - Tela de ecopontos deferidos 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

3.6.2.6 Mapa Final 

O mapa final, apresentado na figura 17, é o mapa final com as marcações 

feitas igual ao da página de ecopontos (figura 10). Essa página foi desenvolvida com 

o intuito de verificar, dentro do ambiente do desenvolvedor, se os pontos estão 

sendo marcados corretamente sem a necessidade de sair da administração e voltar 

para finalizar a operação. 
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Figura 17 - Mapa Final 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

3.7 Benefícios para a Gestão da Empresa Estudada 

A plataforma online Renatura Web foi desenvolvida com o intuito de divulgar 

os pontos de descarte de resíduos sólidos, sendo colaboradores Natura ou não, e 

exibir suas informações. Com isso é possível incentivar os clientes no descarte de 

embalagens Natura ou quaisquer embalagens alavancando as metas sustentáveis 

de 2030 da empresa de cosméticos.  

Com a criação da plataforma digital, o serviço que é oferecido auxilia não só 

os donos de cooperativas ou ecopontos, mas também a empresa na sua gestão no 

setor de logística reversa.  

3.7.1 Organização 

No quesito organização pode-se destacar a facilidade em encontrar ecopontos 

e suas respectivas informações, estas podem ser utilizadas por cooperativas e pela 

própria Natura para identificar possíveis parceiros já que os materiais reciclados 

podem ser utilizados como matéria-prima.  
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De modo geral a aplicação oferece uma base de dados robusta sobre o 

principal ponto de entrada de materiais de pós-consumo, os ecopontos, permitindo 

que as partes interessadas obtenham essas informações de forma rápida e fácil.  

3.7.2 Gestão da logística reversa de pós-consumo 

Conforme descrito no capítulo 2 deste trabalho, viabilizar o retorno do produto 

após o consumo é uma das etapas essencias para logística reversa de pós-

consumo. A divulgação de ecopontos favorece a Natura &Co neste quesito, pois a 

plataforma permite e incentiva que mais consumidores localizem pontos de coleta e 

retornem os materiais a cadeia produtiva.  

3.7.3 Marketing digital 

A Natura &Co é uma empresa comprometida com a sustentabilidade, e dessa 

forma, promover a divulgação de ecopontos corrobora suas ações sustentáveis. 

Além disso, a plataforma contribui para divulgação da marca Natura e 

consequentemente pode atrair stakeholders que estão preocupados com o meio 

ambiente e observam as ações da empresa neste quesito. 

3.8 Portfólio do Projeto 

Ao longo do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, a empresa Natura 

&Co foi escolhida como foco para o embasamento de todos os projetos acadêmicos. 

A mesma foi estudada e seus procedimentos de reciclagem de embalagens 

mapeados para o desenvolvimento de uma solução de melhoria nos processos da 

logística reversa da empresa, para apoiar não só sua relação com a 

sustentabilidade, mas também seus projetos sustentáveis e seu relacionamento com 

colaboradores e clientes.  

Com isso, foi produzido um portfólio digital no Sharepoint que possui o 

objetivo de compartilhar e apresentar todos os projetos desenvolvidos. 

3.8.1 Mapa de Navegação  

O portfólio digital, produzido na plataforma Sharepoint da Microsoft, apresenta 

todos os projetos integradores desenvolvidos durante o curso. Neste portfólio é 

mostrado como navegar entre as opções que são fornecidas. 

No capítulo das ferramentas é apresentada a página inicial do portfólio, na 

figura 18 é mostrado o menu lateral com os links das páginas do site no Sharepoint. 
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Nele há, além da página inicial, a página com os documentos produzidos 

anteriormente, a página com os botões para exibir os projetos, a página de 

conclusão do portfólio. É possível visitar a página pelo link 

<https://fatecspgov.sharepoint.com/sites/fatecfranco-pti2-2021-2/projeto03> para 

visualizar o SharePoint e o Power BI em ação. 

Figura 18 - Menu do portfólio 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 
Em seguida, na figura 19, é mostrada a página com os documentos dos 

projetos desenvolvidos nos semestres anteriores e o manual do usuário do site. 
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Figura 19 - Documentos do SharePoint 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
 

 

Concluindo o portilólio digital, foi desenvolvido um vídeo que finaliza o projeto 

com as perspectivas sobre o desenvolvimento da plataforma e sobre os projetos 

integradores abordados, na figura 20 é exibida a página de conclusão do portfólio. 

Figura 20 - Conclusão portfólio digital 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

No decorrer do desenvolvimento do projeto nota-se que a multinacional 

Natura &Co é uma empresa preocupada com o meio ambiente, principalmente 

quando se trata dos impactos ambientais das suas ações, mas apesar desta 

preocupação, percebeu-se que a logística reversa da empresa não abrange 

iniciativas que garantam o descarte correto dos resíduos de pós-consumo dos 

produtos Natura. 

Neste capítulo são discutidos os resultados da pesquisa online realizada 

pelas autoras, os possíveis resultados da aplicação e os pontos de melhorias 

identificados no protótipo funcional desenvolvido.  

4.1 Questionário Online  

Para levantamento de dados também foi elaborada de forma online uma 

pesquisa quantitativa de resposta fechada sobre o hábito dos entrevistados em 

separar materiais recicláveis, o número de ecopontos na região em que moram, a 

frequência que vão nestes ecopontos e por fim foi apresentada a proposta de site e 

questionado se utilizariam o serviço. 

O questionário foi elaborado na plataforma Google Forms e divulgado através 

das redes sociais. O universo de entrevistados foi 41 pessoas, sendo a pesquisa 

aberta no dia 13 de outubro de 2020 e encerrada em 11 de novembro de 2020. Os 

Gráficos 1, 2, 3 e 4 mostram a compilação dos resultados obtidos.  

O Gráfico 1 agrupa os resultados da primeira pergunta da pesquisa onde 

buscou-se entender sobre a preocupação dos entrevistados em separar os materiais 

recicláveis dos seus resíduos domiciliares, e 19,5% dos entrevistados (8 pessoas) 

separam todo material reciclável inutilizável, 41,5% dos entrevistados (17 pessoas) 

realizam a separação de alguns materiais recicláveis em suas residências, em 

contrapartida 34,1% (14 pessoas) dos entrevistados não fazem a separação por não 

terem ou não saberem onde descartar os resíduos e 4,9% (2 pessoas) manifestaram 

não ter interesse em realizar a separação de resíduos recicláveis em suas 

residências. 
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Gráfico 1 - Você costuma fazer a separação de lixo reciclável na sua residência? 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A segunda pergunta do questionário, busca entender a disponibilidade de 

ecopontos para descarte de materiais recicláveis na região dos entrevistados. 

Conforme o Gráfico 2, 7,3% dos entrevistados alegam existir vários pontos de coleta 

em suas regiões, 34,1% afirmam a existência de pontos de coleta, mas evidenciam 

que são poucos, 31,1% do universo desta pesquisa afirma que não existem pontos 

de entrega voluntária de materiais recicláveis em suas localidades e 24,4% não 

sabem se existem ecopontos na região. 

Gráfico 2 - Na sua região há pontos para descarte de materiais recicláveis? 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Assim como a pergunta do gráfico 1, a terceira pergunta do questionário 

busca entender os hábitos dos entrevistados.  

Desta vez quanto a frequência de visitação aos ecopontos da região, os 

resultados podem ser observados no gráfico 3, sendo 46,3% dos entrevistados 

afirmam nunca ir a ecopontos, 24,4% apontam que não há ecopontos na região, 

12,2% dos entrevistados afirmam ir semanalmente aos ecopontos, 12,2% vão 

menos de uma vez por mês e 4,9% vão mensalmente. 

Gráfico 3 - Com que frequência você vai ao(s) ponto(s) de coleta da sua região? 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A quarta pergunta do questionário apresenta de forma resumida a proposta 

de aplicação web abordada no capítulo 3 deste trabalho.  

Conforme dados do gráfico 4, 95,1% dos entrevistados afirmam ter interesse 

em utilizar a plataforma de busca e 4,9% manifestaram não ter interesse por já 

conhecerem pontos de coleta. 
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Gráfico 4 - Pergunta-se: você acessaria esse site para uma possível pesquisa? 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A partir destes dados é possível destacar que 91,1% dos entrevistados 

despertam algum interesse em separar seus resíduos recicláveis para descartar 

corretamente, evidenciando inclusive os 34,1% que não realizam a separação por 

não saberem onde descartar os resíduos. Para estas pessoas a proposta de site 

Renatura Web pode ser de grande ajuda, juntamente com a parceria da empresa 

Natura para implementar e gerenciar os ecopontos.  

Analisando os resultados do gráfico 2, percebe-se que 24,4% dos 

entrevistados desconhecem a existência de ecopontos na região, destaca-se neste 

ponto a oportunidade para aplicação web desenvolvida, o mapa proposto facilita a 

localização de ecopontos na região do usuário, incentivando a entrega voluntária de 

resíduos recicláveis.  

Percebe-se no terceiro gráfico, que 46,3% dos entrevistados nunca vão ao 

ponto de coleta da região, isso pode ser justificado pela possibilidade de existir 

coleta seletiva na residência dos entrevistados, dispensando a necessidade de 

entrega dos materiais nos ecopontos, porém, para compreender mais precisamente 

o motivo desta porcentagem de repostas, pode ser considerada a formulação de 

uma pesquisa de campo mais específica. 

Referente ao quarto e último gráfico, percebe-se grande aceitação do público 

entrevistado. Por se tratar de uma pesquisa fechada, não foi possível apurar 

comentários sobre interface do usuário e atributos do tipo.  
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4.2 Resultados e oportunidades de melhorias 

Conforme especificado no capítulo 3 deste trabalho, a proposta de site parte 

de um recorte da modelagem de processos do objeto de estudo. A pesquisa online 

aliada ao conteúdo da revisão da literatura permitiu levantar e evidenciar que muitas 

pessoas deixam de realizar a separação do próprio resíduo reciclável por não ter ou 

não saber onde descartar, concomitantemente a falta de divulgação dos ecopontos a 

nível regional contribui para que estes não sejam frequentados e, em último caso, 

desativados.  

Para suprir essa necessidade e contribuir com o compromisso da Natura de 

promover a compensação dos materiais recicláveis distribuídos no mercado, o site 

Renatura Web foi desenvolvido com o intuito de ajudar o usuário a divulgar, localizar 

e obter informações sobre os pontos de coleta na região. Dessa forma, espera-se 

que o volume de entregas voluntárias nos ecopontos aumente.  

Como pontos de melhoria da aplicação pode-se evidenciar a inclusão de mais 

tipos de materiais recicláveis aceitos no formulário de cadastro como, pilhas, 

material eletrônico, resíduos de construção civil, entre outros. Outras funcionalidades 

também podem ser agregadas como ampliação das funcionalidades do 

administrador deixando os processos automáticos, criando áreas para os perfis dos 

cadastrados, apresentar iniciativas para incentivar o descarte correto de resíduos 

recicláveis, e também, após possível reunião com a empresa Natura ou quaisquer 

empresas que queiram utilizar o sistema para alinhar a segurança, novos requisitos 

e a hospedagem dos dados cadastrados, além de integrar o sistema de 

gerenciamento de descartes nos pontos de coleta. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo desenvolvido neste trabalho, baseado nas informações 

públicas oficiais postadas pela empresa Natura &Co, foi possível levantar e modelar 

os processos da empresa referente a logística reversa de pós-consumo, bem como 

elencar as regras do negócio, estabelecer os requisitos da aplicação e elaborar um 

protótipo funcional da solução web que atende os objetivos sustentáveis da 

empresa. 

Para iniciar a preparação da programação do site Renatura Web, houve o 

levantamento e interpretação do material encontrado a partir da pesquisa 

bibliográfica referente a arquitetura e programação do sistema e a manipulação de 

mapas com o auxílio da API do Google Maps. Após os estudos realizados, utilizar a 

chave e as credenciais da API para desenvolver as funcionalidades do software 

ajudou consideravelmente na conclusão do projeto. 

Durante a programação houve dificuldades em compilar sintaxes necessárias 

com o objetivo do site, mas todas estas foram solucionadas e como esperado, o site 

e suas funcionalidades em HTML, CSS, PHP e JavaScript foram desenvolvidas com 

sucesso. 

Em relação as pesquisas realizadas para compor o trabalho, além do material 

bibliográfico de domínio público consultado, a partir do questionário realizado foi 

possível observar a frequência das visitas dos possíveis usuários em relação aos 

descartes em pontos de coleta de sua região, viabilizando o uso do site para atender 

as necessidades dos usuários, assim como promover os pontos de coleta, beneficiar 

e auxiliar nas metas propostas pela Natura. 

Por fim, as atividades como levantamento de dados sobre o negócio, 

pesquisa e análise de mapas, elaboração de uma proposta em software bem como o 

gerenciamento do projeto e a produção do documento presente contribuíram no 

âmbito acadêmico e profissional por permitir a aplicação dos conhecimentos 

lecionados em sala de aula em um estudo de caso real, podendo futuramente 

usufruir do projeto para novas ideias. 
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GLOSSÁRIO 

BACK-END 

O desenvolvimento back-end cuida das engrenagens de uma 

aplicação web, criando códigos para que as funções do site 

sejam executadas. 

BROWSER 

Trata-se de um navegador de rede ou navegador web, ele 

permite que o usuário acesse e interaja com sites na 

Internet. 

DASHBOARD 
Pode ser definido como um painel/interface gráfica que 

exibe informações de forma personalizada. 

ECOPONTO 

Os ecopontos são contentores de grande dimensão ou 

locais específicos que servem para fazer a coleta seletiva 

de lixo de várias naturezas. 

EXTRUSÃO 

A extrusão é um processo mecânico de produção de 

componentes de forma contínua onde o material é forçado 

através de uma matriz adquirindo assim a forma pré-

determinada pela forma da matriz projetada para a peça. 

FRONT-END 
É classificado como a parte visual de um site, aquilo que 

conseguimos interagir. 

SOFTWARE 

Refere-se a parte lógica de um computador ou sistema de 

processamento, ou seja, um conjunto de instruções que se 

executadas orientam o funcionamento de um determinado 

dispositivo. 

STAKEHOLDERS 

Em tradução livre para o português equivale a “partes 

interessadas” de um negócio, trata-se de toda entidade que 

está envolvida na operação da empresa, são eles os 

clientes, investidores, colaboradores, fornecedores, etc. 
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ANEXO A – LEI Nº 12.305 DE 2 DE AGOSTO DE 2010 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo 

sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis.  

§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 

resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

§ 2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por 

legislação específica.  

Art. 2º Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis 

números 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 

28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do 

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).  

 

CAPÍTULO II 

DEFINIÇÕES 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: ...  

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA 

Olá!  

Somos responsáveis pelo Programa de Visitas da empresa e realizamos uma 

visita institucional ao nosso espaço em Cajamar, onde estão localizadas nossas 

fábricas. Temos o intuito de compartilhar nossa história, cultura e valores, além de 

apresentarmos nossos espaços que compõem e refletem o nosso jeito de ser.  

 

Nos reservamos no direito de não:  

• responder questionários individuais, participar de pesquisas de campo e 

entrevistas, enviar materiais de uso interno, amostras ou brindes.  

• assinar autorizações para publicações de projetos acadêmicos sobre a 

empresa.  

• analisar o conteúdo do projeto acadêmico. As opiniões expressas no projeto 

acadêmico, assim como comentários, análises e conclusões pessoais são de 

exclusiva responsabilidade do aluno.  

• assinar cartas, ou qualquer outro documento solicitado por parte da Instituição 

de Ensino e/ou por parte do estudante.  

 

O relacionamento com o Meio Acadêmico é muito importante para nós, pois 

nos permite trocar experiências e multiplicar nossas práticas. Apesar da relevância 

desse relacionamento, infelizmente não conseguimos atender todas as solicitações 

que recebemos. Assim pedimos que você consulte as informações públicas sobre 

nossa empresa, divulgadas em nossos principais canais de comunicação:  

 

• Site com informações institucionais, trajetória da empresa, produtos e 

conceitos: www.natura.com.br; 

• Relatório Anual, com resultados financeiros integrados: 

https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7117/Relatorio_Anual_Natura_2020.pdf; 

• Informações sobre consultoria: www.blogconsultoria.natura.net - Projetos em 

educação: http://www.institutonatura.org.br;  

• Iniciativas com consultoras e consultores: 

http://www.movimentonatura.com.br;  
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• Portal Natura Ekos, que apresenta sustentabilidade e detalhes da linha Ekos: 

www.naturaekos.com.br;  

• Blog de beleza: www.adoromaquiagem.com.br;  

• Facebook: https://www.facebook.com/naturabroficial/;  

• Youtube com vídeos sobre a empresa: 

http://www.youtube.com/user/naturabemestarbem; 

• Cocriando: http://www.natura.com.br/www/a-natura/inovacao/cocriando-

natura/.  

 

Para mais informações sobre o mercado de cosméticos consulte os sites: 

www.abevd.org.br e www.abihpec.org.br.  

 

Qualquer informação, dado, tese, trabalho ou projeto acadêmico enviado à 

Natura será tratado como de conhecimento público, sem qualquer tipo de 

responsabilidade para a empresa.  

 

Agradecemos seu contato e desejamos sucesso ao seu projeto.  

 

Abraços,  

 

Equipe de Visitas Natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade dos autores. 


