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Prefácio
A Comunicação como instrumento da participação cidadã
A comunicação exerce papel fundamental no processo de educação ambiental da população. Sem
essa ferramenta indispensável, o munícipe não tem acesso às informações que possibilitam a
mudança de atitude e o exercício da participação cidadã no meio em que vive.
É a partir dessa premissa básica que deve ser compreendido e saudado o desenvolvimento da
Estratégia de Comunicação Ambiental para a gestão de resíduos sólidos em São Paulo e todas as
iniciativas relacionadas ao documento. Desenvolvido em processo colaborativo que uniu a Secretaria
de Serviços, a ISWA e a Abrelpe, o documento abrange variados aspectos do tema, como o diálogo do
poder público com empresas, instituições e amplos setores da sociedade para a adoção de boas
práticas, o balanço das diversas ações já realizadas no município e o que pode ser implementado para
o aprimoramento desses projetos. Em suma: busca-se aqui tornar mais efetivo o entendimento entre
os vários atores envolvidos neste debate.
Vale ressaltar que, ao mesmo tempo em que reconhece o quanto avançamos na gestão de resíduos
nos últimos anos, a estratégia aponta para o futuro e, certamente, será importante bússola na
construção de uma São Paulo cada vez mais limpa e sustentável. Cientes do quanto conquistamos,
olhemos para a frente em busca de novas conquistas!

Simão Pedro Chiovetti
Secretário Municipal de Serviços
.
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Sumário Executivo
O desafio de implementar soluções ambientais mais modernas para o tratamento e valorização de
resíduos sólidos na cidade de São Paulo (SP) tem a dimensão das grandes conquistas – é necessário
coragem, determinação, inovação e resiliência. A dimensão técnica e humana das soluções a
implementar têm uma escala de quase 12 milhões de habitantes e de 4,7 milhões de toneladas de
resíduos sólidos urbanos por ano.
Comunicar de forma eficaz para um tão grande número de pessoas é um desafio a encarar de forma
profissional e em aliança com as decisões técnicas a implementar, para que a alteração de
comportamentos seja uma realidade no menor espaço de tempo possível.
O presente Plano de Comunicação Ambiental Estratégica voltada à gestão de resíduos sólidos é
resultado da Atividade 2.2.5 - Elaboração de uma estratégia de comunicação para promover a
conscientização dos cidadãos sobre reciclagem e coleta seletiva de resíduos sólidos, desenvolvida no
âmbito da Segunda Fase do Projeto de Assessoria da Climate and Clean Air Coalition Municipal Solid
Waste Initiative (CCAC MSWI), cuja implementação é realizada pela International Solid Waste
Association (ISWA) e coordenação local da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (ABRELPE). A primeira fase do projeto contemplou a realização de um diagnóstico
e plano de ações para a cidade de São Paulo, alinhado às metas e objetivos de seu Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS); na presente segunda fase, o projeto visa fornecer orientação
técnica e estratégica no cumprimento do plano de ações e capacitação em operação de plantas de
tratamento de resíduos e comunicação pública.
Nesse sentido, o trabalho desenvolvido permitiu ouvir as organizações responsáveis pelo
planejamento e implementação de processos de melhoria contínua na gestão de resíduos sólidos na
cidade, quais as medidas já adotadas, sucessos e insucessos, expectativas e decisões.
No decorrer do desenvolvimento do projeto, pudemos observar o enorme potencial da cidade de SP
para aprimoramento das ações de comunicação e por consequência da gestão de resíduos sólidos. As
bases existentes ainda são pontuais e a cidade carece definir uma equipe líder de coordenação da
comunicação e educação ambiental, com objetivos definidos, com recursos humanos e financeiros, e
que consiga trabalhar o coletivo, para alcançar resultados que beneficiem a todos.
O documento desenvolvido leva em consideração experiências de sucesso verificadas em outras
localidades, sugere um caminho possível e apresenta algumas soluções de comunicação para os vários
desafios que se aproximam, seja na dimensão da coleta seletiva para secos e orgânicos, para
implantação de plantas de valorização de resíduos sólidos, na identificação dos públicos-alvo e das
ações de comunicação mais eficazes em função das mensagens a serem transmitidas.
Assim como temos a necessidade de definir estratégias técnicas para a valorização de resíduos sólidos
da cidade, também é imprescindível definir a respectiva estratégia de comunicação ambiental
integrada, que vai permitir apresentar as diversas soluções propostas e promover o engajamento e
sensibilização dos cidadãos e principais atores envolvidos. Este trabalho não é missão para um
indivíduo ou para uma organização – é uma missão coletiva que vive de parcerias, alianças e da
motivação de toda a sociedade paulistana.
As condições encontradas são férteis e, estamos certos de que a cidade São Paulo tem todas as
condições necessárias para ser referência mundial enquanto megacidade com implementação exitosa
de uma estratégia de comunicação ambiental associada às opções técnicas de gestão de resíduos que
possa ser replicada em cidades com dimensões semelhantes.

Ana Loureiro - Autora / Especialista de comunicação ambiental da ISWA
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Introdução
A cidade de São Paulo representa um desafio em múltiplas áreas, não só pela sua dimensão geográfica
e humana, como pela sua complexidade e modelo de gestão. Gerir os resíduos sólidos urbanos desta
cidade, por sua grandiosidade e peculiaridades, é uma responsabilidade da maior importância, para
garantir salubridade, saúde pública, proteção do meio ambiente e qualidade de vida às populações.
A expansão urbana da capital paulista ocorreu de forma expressiva, sobretudo nos últimos 110 anos.
A ocupação que antes ocorria apenas na região central da cidade, foi extendida, sendo esse processo
intensificado pela industrialização,causando um aumento das áreas urbanas. Com isso, houve
também um vertiginoso aumento populacional. O último censo demográfico do século XIX da cidade
de São Paulo apontava para 240.000 habitantes (Prefeitura de São Paulo- Censo 1900); atualmente,
esse valor é de 11.895.893 (IBGE, 2014), implicando inevitavelmente na necessidade de mais espaço
para moradias nas áreas marginais. Acrescido a expansão urbana, outro fator importante é a
migração. Segundo dados do IBGE (2010), 35% da população não reside no município onde nasceu,
contribuindo para o aumento no número de habitantes da cidade. Nesse contexto, o processo de
aculturação da cidade é bastante miscigenado. No século XX, com o desenvolvimento agrícola, houve
movimentos populacionais advindos de diversas outras regiões, fazendo com que o fenômeno de
metropolização fosse intensificado, e com isso, ocorresse a mistura de culturas (Baeninger, 2005) e a
complexidade de se estabelecer uma comunicação que fale a todos.

Fonte CCAC, Solid Waste Management - City Profile, 2015.

Definir e implementar um plano de comunicação ambiental que acompanha as decisões e estratégias
da cidade, é acompanhar o processo desde o início e providenciar informação à população, não só
acerca do que se pretende realizar no futuro, mas sobre a fase de desenvolvimento em que a cidade
se encontra e eventualmente comunicar as razões de correções de percurso que tenham sido
tomadas.
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Participar nas discussões e validar que é necessário investir em infraestruturas e recursos humanos
necessários para garantir a gestão de resíduos sólidos de uma cidade implica o desenvolvimento de
comunicação adequada aos vários públicos-alvo, para que possam compreender não só o porquê das
decisões tomadas pelos seus líderes, como perceber e aceitar o seu papel enquanto cidadãos, ou seja,
o de produzir a menor quantidade possível de resíduos e encaminhar os resíduos que produzem para
as soluções ambientalmente mais adequadas e disponibilizadas pela sua prefeitura.
Esta é uma missão contínua e quem lidera o processo deve encarar de frente o problema – a maioria
dos cidadãos não se sente esclarecido, nem tão pouco percebe que parte da responsabilidade de
manter a cidade limpa também é sua e que este serviço tem um custo ambiental, econômico e social
que é de todos.
Mas não basta apenas informar, há que construir um sentido de pertença, um vínculo emocional que
permita uma evolução na atitude do cidadão para com a sua cidade – que deixe de ter a atitude de
descartar o que não precisa e passe a ter a atitude de valorizar um recurso que tem valor e ao qual
chama lixo.
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Comunicação Ambiental
Comunicação Ambiental (EnvCom) é a utilização planejada e estratégica dos processos de
comunicação para apoiar a elaboração de políticas eficazes e a implementação de projetos que
promovam a sustentabilidade ambiental.
In Environmental Communication, OCDE, 1999
A comunicação é um processo contínuo e, quando utilizada com um objetivo definido e de forma
adequada, permite que as mensagens sejam melhor recebidas e assimiladas pelos seus destinatários.
A sua característica de continuidade leva inclusive a que, mesmo que se decida não comunicar, o
silêncio ou a ausência de comunicação continuem a ser interpretados, mesmo contra a vontade do
emissor.
Ainda segundo a OCDE (em português, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico), planejar processos de comunicação implica em perceber que o cidadão não faz uma
relação direta entre os seus comportamentos e experiências individuais e a melhoria ambiental. Esta
abreviação entre “Dito e Feito” é um erro comum, há que desconstruir este processo e perceber que
o que é dito, ainda não é ouvido; que o que é ouvido, ainda não é entendido; que o que é entendido,
ainda não é aprovado; e o que é aprovado, ainda não é executado.

Comunicação 3R: Responsável, Racional e Relevante
Comunicar assuntos de natureza ambiental, sob qualquer aspecto, é comunicar um tema que diz
respeito a toda uma coletividade, logo, a responsabilidade e credibilidade de quem comunica terá
muita influência no sucesso da mensagem que será difundida. Um dos conceitos que se pode associar
a este tipo de comunicação é o de que esta deverá ser uma Comunicação 3R: Responsável, Racional
e Relevante.
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Como exemplo: planejar uma campanha de comunicação com mensagens que motivem a população
a separar os seus resíduos sólidos, mas não adequar ou coordenar os meios técnicos para que o
possam fazer, será uma campanha que não obedece a nenhum dos conceitos referidos. Dar o exemplo
de boas práticas ambientais aumenta a credibilidade de quem comunica - como motivar a população
de uma cidade a adotar boas práticas ambientais, se os seus líderes ou organizações não o praticam?
Tal como as crianças, todos aprendem melhor através de exemplos e recebem melhor as mensagens
que demandam alteração de comportamentos quando externadas por parte de quem os pratica.
Infelizmente, também existem maus exemplos de comunicação ambiental, aos quais podemos
chamar de greenwashing, ou seja, mensagens com conteúdo ambiental e que não se aplicam ao
produto ou à organização que a veicula.
Ser o exemplo implica tomar medidas enquanto indivíduo, no seio familiar e nas organizações onde
somos ativos, sejam elas de caráter cultural, religioso, desportivo ou político – em resumo, ser um
cidadão e promover organizações cidadãs, que assumem as suas responsabilidades econômicas,
sociais, mas também ambientais.

Planejar antes de agir
A definição do objetivo da comunicação deverá ser um fator de máxima relevância – queremos
informar, debater ou envolver? Para cada um destes caminhos, existem várias alternativas, e todas
elas começam com planejamento. Na definição dos objetivos, e a título de exemplo, podemos utilizar
a metodologia SMART, definindo objetivos específicos (specific), mensuráveis (measurable), atingíveis
(achievable), realísticos (realistic) e com duração definida (time-bound).

O processo começa pelo diagnóstico - quanto mais real e detalhado melhor, mas que seja focado e
que não seja eterno, porque há sempre trabalho de pesquisa para fazer e será necessário avançar.
Outro fator da maior relevância é a definição dos públicos-alvo – a comunicação orienta-se em termos
de linguagem, duração, meios e investimento em função das características do público-alvo.
Determinar com rigor para quem estamos a comunicar é diminuir a margem de erro das nossas ações,
logo, é uma tarefa fundamental.
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Passamos depois ao plano de ação, onde definimos o que vamos fazer, com que meios humanos e
financeiros, com que duração, onde as ações terão lugar e como monitorar e avaliar. Este plano deve
ser factível e ser colocado em prática, monitorado e ajustado sempre que houver necessidade.
Terminada a execução do plano, ou nas fases em que estiver previsto, faz-se a avaliação e
desenvolvem-se as necessárias conclusões, que quase sempre são o início de uma nova etapa.

Comunicação ambiental interna aplicada aos resíduos
sólidos urbanos
Em uma comunicação mais orientada para o tema dos resíduos sólidos urbanos, existem prioridades
de conteúdo diretamente associadas a uma hierarquia de gestão de resíduos sólidos consolidada e
respeitada entre as organizações ambientalmente responsáveis: prevenção e reutilização; reciclagem;
recuperação e valorização energética; disposição final adequada.No entanto, e para que a mensagem
seja apoiada em atitudes, qualquer organização que pretenda promover comportamentos
ambientalmente corretos, deverá adotá-los no seio da sua própria organização. Essa hierarquia pode
ser traduzida em boas práticas de comunicação interna, como mostra o quadro a seguir.
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O início deste processo passa por adotar boas práticas ambientais em cada organização e construir
um posicionamento ambiental assentado em alicerces sólidos. Para além da necessária
implementação de boas práticas de eficiência energética, gestão de resíduos internos ou utilização
eficiente da água, existem formas de comunicar para os públicos internos de forma a valorizar todas
estas medidas e fazer dos colaboradores os primeiros embaixadores da instituição e das causas
ambientais.

Conteúdos das mensagens
Os conteúdos das mensagens deverão ser definidos em função do objetivo traçado, e há que ter em
mente que seja qual for a campanha ou ação, ter mais do que uma mensagem a transmitir é diminuir
o sucesso da iniciativa. Existem no entanto formas de dar destaque à mensagem principal (a ideia que
vai ficar na mente do nosso alvo) e as mensagens de suporte.
Quando o objetivo é passar informação sobre prevenção e reutilização de resíduos, as mensagens
deverão focar cada material e a boa prática a adotar. Por norma, são os resíduos orgânicos que
existem em maior quantidade no total do que todos produzimos, logo, as mensagens de prevenção
deverão focar medidas de combate ao desperdício alimentar (com programas sociais de coleta de
alimentos ou programas nutricionais de implementação de doses certas de alimentação) ou
campanhas dedicadas a compostagem doméstica e comunitária (retirando do circuito de coleta parte
da matéria orgânica que estava destinada ao lixão, ao aterro sanitário ou a alguma instalação de
valorização).
Existem muitos exemplos que dão forma a esta mensagem, como a Re-food (Portugal). A Re-Food é
uma organização independente, orientada por cidadãos, 100% voluntária - uma comunidade de
caridade eco-humanitária, que trabalha para eliminar o desperdício de alimentos e a fome em cada
bairro.
A Re-food opera na e para a comunidade, trabalhando sem salários e evitando todo e qualquer custo
ou investimentos que não servem a sua missão. Os resultados alcançados já têm bastante expressão,
e mais informações sobre este projeto podem ser consultadas aqui: http://www.re-food.org/pt
Quanto o tema é a compostagem doméstica e comunitária, o conteúdo das mensagens é voltado para
o procedimento e para a desmistificação da dificuldade de a realizar. A título de exemplo, refira-se o
trabalho desenvolvido por várias cidades italianas que promovem formações e sessões sobre este
tema junto de múltiplos públicos alvo.O Cartaz dedicado a este tema que é aqui o exemplo, foi mais
uma promoção de uma formação em compostagem doméstica promovida pela localidade de
Bareggio, da província de Milão (Itália).
Quando o objetivo é focado na reciclagem dos resíduos, a ação não depende apenas do cidadão, mas
também da capacidade de coletar os resíduos separados e de gerir todo um fluxo de informação entre
diversos atores.
As mensagens ao cidadão deverão focar a razão de adotar o comportamento de separação adequada,
mas também as regras de como se devem fazer, quais os horários a respeitar, em que recipientes
colocar que tipo de resíduos, formas de contacto em caso de dúvida ou reclamação, entre outras
mensagens específicas que sejam consideradas necessárias.
Um exemplo relacionado com as mensagens é a forma como se comunica o que pode e não pode ser
colocado em cada contentor. Em Portugal, está em fase de implementação a colocação de sinalização
igual em todos os contentores, com as mesmas cores, ícones e texto em todo o país. Este trabalho foi
liderado pela Sociedade Ponto Verde (www.pontoverde.pt), em estreita parceria com todas as
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empresas que recebem resíduos no país, para que tenha sido possível chegar a um consenso nacional
sobre estas regras de deposição.
As mensagens com conteúdos relacionados com valorização energética ou disposição final de
resíduos, são quase sempre mensagens informativas sobre a atividade de plantas e de organizações
responsáveis pela recepção, valorização e acondicionamento dos resíduos recebidos.
Estas mensagens não precisam promover atitudes dos cidadãos que impliquem com a recepção da
matéria-prima, mas antes informar sobre como funcionam, se cumprem com os normativos e regras
de segurança, divulgação de indicadores e resultados de exploração, entre outras informações de
caráter mais técnico.
Ainda assim, as entidades que desenvolvem esta atividade, deverão estar alertas para a necessidade
de responder a contatos e reclamações, desenvolver comunicação positiva (como dias de portas
abertas para visitas, comemoração de dias especiais, participação em eventos locais e em comissões
de acompanhamento) e desenvolver comunicação de crise (para quando e se for necessário
comunicar em momentos menos favoráveis).

Refood (Portugal) / Projeto de uniformização de sinalização (Portugal) / Projeto compostagem doméstica (Itália)
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Onde estamos hoje
A cidade de São Paulo tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos, um esforço considerável na
implementação de decisões técnicas que constituem os primeiros passos de um caminho de
valorização dos resíduos sólidos produzidos pela sua população, dos quais se destacam o
encerramento dos pontos viciados ao longo da cidade e a existência de concessionárias que detêm
contratos com a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB), a entidade pública reguladora
deste setor na cidade, e que no momento da elaboração deste documento operam com dois aterros
sanitários, três estações de transferência e duas centrais mecanizadas de triagem. No entanto, é
preciso ressaltar que em São Paulo, semelhante ao que acontece em todo o Brasil, existe um setor
informal bastante forte, no qual se contabilizam 20.000 catadores, 72 organizações, das quais 21 são
cooperativas e associações conveniadas (com 1200 catadores) apoiadas pela Prefeitura.
Já em 2016 foram realizados investimentos na busca por soluções sociais que integram o trabalho
destas cooperativas, sendo de realçar a realização de contratos com estas estruturas humanas e a
procura de modelos que integrem todas as partes interessadas de um mercado que já existe e que
importa apoiar e regular. Mas, São Paulo é uma megacidade e sua dimensão envolve 12 milhões de
habitantes que produzem 4.7 milhões de toneladas/ano de resíduos urbanos, o que constitui um
mega desafio.Esse desafio já está convertido em plano estratégico, nomeadamente no PGIRS (Plano
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo) e no Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo, publicados em 2014.
A estratégia da cidade passará por diversificar as soluções técnicas de valorização dos resíduos sólidos
urbanos, com investimento na ampliação da coleta seletiva de resíduos secos e início da coleta
seletiva de resíduos orgânicos; promoção da compostagem doméstica e comunitária; construção de
novas unidades de triagem (de médio e grande porte) e de novas unidades de tratamento mecânicobiológico e compostagem. A forma como será operacionalizado um número tão grande de decisões
técnicas simultaneamente será, com certeza, um estudo de caso a ser acompanhado. Certamente,
será necessário um investimento robusto, mas também uma visão estratégica e lideranças fortes que
não devem ficar vinculadas aos períodos eleitorais, mas sim a uma decisão coletiva e a um desígnio
coletivo da cidade.

Educação e comunicação ambiental
No tocante da educação e comunicação ambiental, a cidade de São Paulo não parte do ponto zero. Já
existem experiências positivas na relação com o cidadão, mas que têm sido pautadas por campanhas
descontinuadas, com marcas pontuais em curtos intervalos de tempo e pouco associadas às decisões
técnicas de gestão de resíduos sólidos na cidade. Do levantamento realizado, é preciso destacar as
ações mais significativas de educação e comunicação ambiental realizadas nos últimos dois anos:
a) Campanha “Eu jogo limpo com São Paulo”, promovida pela Prefeitura e pelo SELUR (Sindicato das
Empresas de Limpeza Urbana do Estado de São Paulo) em 2014, teve como objetivo fortalecer o
conceito de que a população tem um papel essencial na limpeza da cidade, começando por não
sujar os espaços públicos.
Mais informações em: http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/845#ad-image-0
b) Projeto “Composta São Paulo”, lançado em 2014 pela empresa Morada da Floresta que, com o
apoio da Prefeitura, permitiu distribuir 2.006 composteiras domésticas, impactar 7.033 moradores
dos domicílios contemplados e garantir que mais 2.525 pessoas passassem a compostar os seus
resíduos orgânicos por iniciativa própria. Esta iniciativa possibilitou, até os dias atuais, a promoção
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da compostagem doméstica como uma boa prática à qual deve ser dada continuidade. Cabe
destacar a elevada qualidade dos materiais pedagógicos desenvolvidos e toda a estratégia de
abordagem ao público alvo selecionado.
Mais informações em http://www.compostasaopaulo.eco.br/
c) Campanha de distribuição de sacolas bioplásticas para uso domiciliar, promovida pela AMLURB em
2015 e até aos dias de hoje, proporcionando sacolas de duas cores – uma destinada ao
acondicionamento de resíduos recicláveis secos (sacola verde), e outra destinada aos demais
resíduos sólidos (sacola cinza); há ainda uma terceira sacola idealizada, de cor marrom, para
futuramente acondicionar os resíduos orgânicos.
Mais informações em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/amlurb/noticias/?p=188477
d) Promoção de palestras, debates e visitas a locais de manejo, promovidos por várias entidades;
e) Campanha “SP Cidade Gentil”, uma iniciativa das empresas concessionárias EcoUrbis e Loga, com
o apoio da Prefeitura de São Paulo, apresentada em 2016, que une arte, uma web-série, notícias e
serviços. Esta campanha tem como objetivo criar um diálogo com a população sobre os temas que
envolvem reciclagem, coleta seletiva e gerar experiências que sejam positivas na relação diária
com o lixo.
Mais informações em http://spcidadegentil.com.br/

Eu jogo limpo com São Paulo/ Composta São Paulo / SP Cidade Gentil / palestras, debates e visitas / AMLURB
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Problemas e soluções
No âmbito da segunda fase do Projeto da CCAC MSWI de Assessoria à cidade de São Paulo, foi
realizado um workshop para treinamento e troca de experiências em comunicação ambiental
estratégica voltada à gestão de resíduos sólidos, no dia 20 de Janeiro de 2016, do qual participaram
os principais atores vinculados ao projeto e líderes das organizações chave da cidade de São Paulo,
com responsabilidades na gestão de resíduos sólidos.
No decorrer do workshop, os participantes foram convidados a listar um conjunto de problemas, mas
também de soluções possíveis para dar um passo vigoroso na melhoria da comunicação ambiental
sobre a gestão de resíduos sólidos da cidade.
No campo dos problemas, foram destacados os seguintes:
1. Falta de interesse da população pelo tema – não está no topo da agenda de interesse do cidadão,
o que se reflete na pouca adesão à separação de resíduos e utilização de composto resultante
dos resíduos orgânicos. O cidadão não sente que tem responsabilidade própria pela limpeza da
cidade nem a relação causa/efeito do seu gesto;
2. Falta de planejamento e avaliação na definição de campanhas e ações de comunicação – as ações
que têm sido executadas não estão alinhadas entre todas as entidades e são descontinuadas. A
ausência de um padrão de identidade visual também não facilita a comunicação ao cidadão.
3. Falta de informação clara e alinhada entre todos os órgãos e entidades que promovem esta
temática junto à população;
4. Ausência do exemplo a ser dado pelas instituições que comunicam a necessidade de alteração de
comportamentos por parte da população;
5. Falta de recursos humanos, financeiros e logísticos;
6. Percepção negativa por parte da população quanto aos equipamentos existentes para
tratamento e valorização de resíduos sólidos.
No campo das soluções, foram destacadas:
1. Necessidade de manter uma política pública contínua, que faça conhecer de forma acessível a lei
e que garanta o seu cumprimento; que invista a longo prazo na concretização das políticas de
educação ambiental; e que coloque os resíduos como uma prioridade na agenda.
2. Necessidade de definir um plano de ação operacional, que tenha clara a forma de articulação
entre todas as entidades (públicas e privadas) e que divulgue informação específica e útil ao
cidadão (ex: o horário das coletas).
3. Necessidade de implementar na própria organização, boas práticas de gestão de resíduos, para
que possam ser um exemplo para o cidadão.
4. Promover experiências de implementação de boas práticas ambientais entre as entidades
promotoras, conciliando as agendas e comunicando publicamente o trabalho que está em
desenvolvimento e respectivos resultados.
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Informação confiável para um melhor
planejamento
Qualquer processo de planejamento começa pelo diagnóstico e pela coleta de dados, de modo a criar
um cenário de referência. Este passo é importante e fundamental para garantir que as medidas a
serem adotas sejam o mais próximo possível da realidade. Ainda assim, não deve ser um processo
eterno, em determinado momento será necessário analisar e decidir uma data limite, com relação à
informação coletada.
Outro ponto fundamental da coleta de dados, são as fontes de informação que, dentro do possível,
devem ser confiáveis e possíveis de identificar. No entanto, a realidade mostra-nos muitas vezes que
os dados que nos chegam não são de fontes credíveis, mas ainda assim poderão dar-nos pistas para
encontrar formas de validação ou de encontrarmos nós mesmos outro caminho para encontrar a
informação.

Fontes de informação
No tocante às fontes de informação oficiais, é frequente o desencontro dos dados desejados com o
detalhamento necessário. Ainda assim temos de ser criativos na busca de informação, que por vezes
está em entidades ou associações que já desenvolveram pesquisas, estudantes que desenvolveram
alguma investigação ou em organizações de outros setores de atividade que nos podem ajudar no
levantamento de dados. Ainda assim, é preciso considerar a hipótese de liderar o processo de
levantamento de informação – a título de exemplo, quando da implementação de uma coleta seletiva
de orgânicos, a caracterização dos geradores (restaurantes, mercados, cantinas e agregados
familiares) e a estimativa de produção de resíduos desta natureza, é um dado fundamental para
projetar não só o custo da implementação técnica deste tipo de coleta seletiva, mas para definir o
custo e o tipo de comunicação a adotar. Neste caso, justifica-se a aplicação de uma pesquisa prévia
aos alvos selecionados para conhecê-los melhor e poder tomar decisões pautadas por informação que
não estará disponível de outra forma.

Os pedidos de informação e as reclamações recebidas pelas concessionárias responsáveis pela gestão
dos resíduos sólidos urbanos, são uma poderosa fonte de informação na indicação de quais são as
principais carências de informação e desconfortos comunicados pela população. Se cada reclamação
recebida for encarada como uma oportunidade oferecida pelo público para que se possa conhecer
suas necessidades, os problemas e, muitas vezes, as soluções poderão estar próximas, como
informações necessárias para realização de melhorias e ferramenta valiosa para embasar a tomada
de decisão.
Todo o contexto da gestão de resíduos é sensível e exposto à opinião pública, seja pela necessidade
diária, ou por um incômodo causado ou por ser alvo de controvérsia. A coleta de resíduos é, muitas
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vezes, alvo de reclamações, e pelos mais diferentes motivos: o contentor está longe; o contentor está
perto demais; a coleta falhou e está tudo amontoado; o chão ao redor dos contentores está sujo; os
horários de coleta não são adequados; esqueceram-se de coletar; e tantos outros motivos que levam
as pessoas a não ficarem satisfeitas com o serviço. Mas as pessoas também reclamam porque lhes
falta informação, porque foram mal informadas ou simplesmente não prestaram atenção às
indicações. No entanto, são habitualmente os motivos técnicos que aparecem no top do ranking das
reclamações com este serviço, e este é um dos casos em que a comunicação agradece que não se
façam campanhas antes de solucionar as questões técnicas – não é produtivo incentivar a população
a participar na reciclagem de embalagens, se na zona em questão a coleta falha muitas vezes, os
ecopontos não são higienizados ou simplesmente não há contentores em quantidade razoável.

Análise às reclamações paulistanas
Após uma análise das reclamações sobre resíduos sólidos apresentadas à Prefeitura de São Paulo por
diversos meios de comunicação (Serviço de Atendimento ao Consumidor da Prefeitura Municipal de
São Paulo - Central telefônica 156 e Internet: http://sac.prefeitura.sp.gov.br/), recebidas entre
01/01/2014 e 14/01/2016, podemos identificar um ranking com os cinco principais motivos de
reclamação na cidade relacionados com a gestão de resíduos sólidos:

1. Coleta e remoção de bagulho e grandes objetos
Este é o principal motivo das reclamações paulistanas, destacando-se dos demais. Existem várias
formas de responder ao problema e uma comunicação estruturada é essencial (em estreita ligação
com eventuais soluções técnicas a efetuar). Iniciativas como campanhas locais sobre os tipos de
resíduos recebidos nos Ecopontos e respectivos endereços, aplicativos de localização, criação de
“patrulhas” comunitárias para fiscalização local, criação de sinalização permanente para os
Ecopontos, definição de parcerias com estabelecimentos comerciais para disseminação de
informação no ato da compra (exemplo: como descartar um sofá) ou a divulgação da operação CataBagulho
realizada
pela
Prefeitura
(mais
informação
em
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/catabagulho/index.php?p=1978
0), são exemplos de ações que podem fazer parte de uma campanha de comunicação estruturada
para dar resposta a um problema técnico e de comunicação.

2. Coleta e remoção de entulho
O segundo motivo de reclamações está relacionado a entulhos. Neste caso, para além da necessidade
de soluções técnicas adequadas, a comunicação é similar à anterior, com a diferença de que pode e
deve existir uma informação dedicada ao tema a divulgar junto dos vendedores de materiais de
construção, onde lhes poderia ser facultada informação sobre a deposição de entulho que estes
passariam aos seus clientes.
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3. Ausência de coleta de lixo domiciliar
O terceiro motivo de reclamação é a insatisfação dos paulistanos com a ausência de coleta de lixo
domiciliar. Esta reclamação pode ter seguimento na comunicação ambiental com um mapeamento
da origem das reclamações para identificar as áreas da cidade de onde provém as reclamações. Desta
forma, será possível atuar junto dos serviços que já fazem a coleta ou cadastrar para ter em
consideração quando a coleta for implementada em locais onde ainda não exista.

4. Limpeza da via pública
A quarta posição do ranking é ocupada pelos casos de insatisfação para coma limpeza das vias
públicas. Além do mapeamento das reclamações recebidas, este ponto requer melhoria, como
campanhas locais. As ações de comunicação nesse ponto devem abranger peças de conscientização
e sensibilização dos habitantes para uma atuação cidadã de forma a cooperar para a manutenção da
cidade limpa, prevenindo descartes inadequados, abandono de resíduos em locais irregulares etc.

5. Ausência de varrição e limpeza das vias públicas
A quinta posição é parecida com a anterior, mas está focada no serviço de varrição e limpeza. Além
de eventuais melhorias a serem realizadas neste serviço, o mapeamento permite mais uma vez
perceber quais áreas da cidade com o mesmo problema e mais uma vez promover ações de
conscientização aos habitantes.
Com base na análise efetuada, pode-se concluir que o mapeamento das reclamações é fundamental
para solucionar problemas detectados e objeto de reclamação pelos cidadãos, que desta forma
contribuem para a qualidade de vida da cidade. Cabe agora à Prefeitura analisar e atuar, não apenas
com soluções técnicas, mas com uma resposta adequada ao reclamante, que saberá o que será feito
para resolver ou minimizar a insatisfação comunicada.
A detecção de pontos recorrentes nos canais de contato do cidadão também permite uma atuação
prévia, de forma a orientar a estratégia e implementar ações de comunicação que enfrentem
diretamente esses pontos de descontentamento, seja provendo informação detalhada e específica,
através de canais que efetivamente cheguem ao cidadão, seja orientando comportamentos futuros
de forma a coibir desvios.
Comunicar-se com o cidadão que reclama é demonstrar que a Prefeitura está atenta às necessidades
da população e da cidade, mas é necessário dar respostas concretas e verdadeiras para que a
credibilidade da instituição saia reforçada e o reclamante possa contar a história de como foi bem
atendido e de como a sua ação foi importante para a sua cidade.

Públicos-alvo em São Paulo
Quando temos um desafio de comunicação, a primeira pergunta que devemos fazer é com quem
queremos nos comunicar, ou seja, qual é o público, o alvo específico e qual o posicionamento que
deve ser adotado. Este trabalho de definição de públicos-alvo é fundamental para desenhar a
estratégia, meios e investimentos mais adequados. Quanto mais dirigida for a mensagem, maior a
possibilidade de sucesso.
Um dos pontos fortes do desenvolvimento do presente projeto é ter permeado pela rede de contatos
e parcerias que o envolveu, o que permitiu compilar um conjunto de informação muito rica e
detalhada sobre os públicos-alvo específicos da cidade de São Paulo que devemos ter em
consideração quando definimos um plano de ação ou uma campanha com a temática dos resíduos
sólidos. Após contacto com todas as entidades identificadas e após a realização do workshop de
comunicação ambiental estratégica com os principais atores vinculados ao projeto, foram
identificados os públicos-alvo considerados fundamentais na definição de estratégias de comunicação
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ambiental para a cidade de São Paulo. Em resumo, apresentam-se na tabela abaixo os públicos-alvo
identificados e os totais apurados.
As tabelas apresentadas em anexo, são o resultado da definição e coleta de dados entre os meses de
Dezembro de 2015 e Fevereiro de 2016, reunidos pela equipe responsável pela execução deste
documento, constituindo uma primeira base de trabalho para todos aqueles que necessitam definir
os públicos-alvo de uma campanha ou ação de comunicação. Os dados estão apresentados por
subprefeitura, e as células em branco representam a informação que não foi possível encontrar no
decorrer do tempo de elaboração deste documento.
As fontes de informação foram todas oficiais, sendo de destacar a informação fornecida pela
Prefeitura de São Paulo.
Apesar de terem sido definidos e quantificados os públicos-alvo da cidade, as campanhas ou ações de
comunicação nem sempre obedecem a uma organização por grupos definida desta forma. Como
exemplo, a realização da coleta seletiva de resíduos orgânicos numa determinada área da cidade ou
numa rota pré-definida segundo critérios técnicos, poderá ter como público-alvo os grandes
geradores ou as famílias – a abordagem a cada um dos públicos definidos é muito diferente, tal como
são diferentes a quantidades de resíduos gerados ou as necessidades e dúvidas de cada um.

Este é o ponto de partida de uma abordagem de diagnóstico aos públicos-alvo que muito terá a dizer
sobre a cidade. O ponto de chegada será o que cada um quiser ou conseguir alcançar, com maior ou
menor detalhe, em função dos objetivos de comunicação definidos.

Comportamento do consumidor
Quando a comunicação tem como objetivo alterar comportamentos, seja em qual projeto for, é
preciso considerar mensagens com conteúdos que levem à ação. Saber quem são e quantos são os
nossos públicos é um primeiro passo.Um exemplo – se uma organização pretende implementar uma
campanha que promova a reciclagem num determinado local, seja de início ou em estágio mais
avançado de ação, deve saber antes quem desenvolverá as ações e conhecer o seu consumidor, as
condições em que vive, qual sistema de coleta tem instalado, entre outros aspectos. Muitas vezes,
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são as informações mais peculiares sobre o modo de vida do nosso público que nos dão as pistas
certas para a ação fará a diferença e que leve a uma adesão voluntária e esclarecida.
O consumidor é a peça chave, é para ele que desenvolvemos ações e campanhas, é a ele que
queremos influenciar e motivar a alterar o seu comportamento. Quanto melhor for a informação que
temos sobre o consumidor, mais facilmente se consegue comunicar com ele. Não são as campanhas
mais elaboradas ou dispendiosas que atingem os objetivos, mas aquelas que vão ao centro do
problema e constituem a alavanca da mudança. Haverá casos em que a mudança poderá precisar de
muitos meios, mas também existem casos em que bastará um contato pessoal com o líder de um
grupo (a título de exemplo, os delegados sindicais ou os líderes religiosos são muitas vezes os líderes
de opinião e os promotores de comportamentos corretos e aceitos pela sociedade).
Utilizando as famílias como exemplo - considerando que se pretende desenvolver uma campanha de
comunicação dedicada às famílias de um local pré-definido, há questões-chave para as quais temos
de ter as respostas, como exemplificado na tabela abaixo:
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Estratégias de comunicação aplicadas a
objetivos de gestão de resíduos sólidos
A comunicação ambiental aplicada à temática da gestão de resíduos sólidos está conectada com o
conceito de educação e não deve ser encarada como um investimento pontual, mas sim como um
investimento contínuo e persistente. Como todos os temas educacionais, a educação ambiental é uma
maratona, um desígnio ou até mesmo uma missão. É um processo contínuo entre gerações, que pode
e deve ter momentos marcantes com ações mais específicas no tempo ou no espaço, mas que
funciona como parte da cultura de uma sociedade. Para que esta missão seja encarada e projetada
para o futuro, é essencial investir tempo e outros recursos de forma estratégica e planejada, para que
se retire valor do investimento humano e econômico.
Esta é uma área trabalhada pela sociedade em várias frentes – são os professores, os técnicos das
prefeituras, as empresas com responsabilidades públicas no setor, o setor privado, o Estado e a
comunicação social. Para otimizar recursos quando existem muitos parceiros a desenvolvendo
trabalho semelhante ou complementar, uma rede coordenada com todos e liderada pela autoridade
pública, suportada numa estratégia nacional, seria o caminho mais desejável, mas na maior parte das
vezes não é assim que acontece. Infelizmente, em muitos países assiste-se a uma completa
indiferença por estratégias de parceria que promovam a educação ambiental como um propósito ou
uma missão, mas também assistimos a iniciativas louváveis advindas de organizações variadas ou por
particulares que se empenham em mudar um cenário pessimista.

Estratégias de comunicação em função dos conteúdos
Como já mencionado neste documento, as mensagens que pretendemos transmitir variam, e na
temática dos resíduos obedecem a uma hierarquia de prioridades: prevenção, reutilização,
reciclagem, valorização e disposição final.
Cada tipo de conteúdo tem abordagens próprias, que deve ser trabalhado em função das
características do público-alvo. Qualquer que seja a ação a ser realizada, esta deverá ser enquadrada
numa estratégia integrada e não deve ser executada sem uma identificação visual onde esteja
claramente definido quem são os promotores da ação, forma de saber mais sobre o assunto e relação
com uma estratégia maior.

1. Prevenção da geração de resíduos:
a. Promover ações de compostagem doméstica e comunitária, com programas que facilitem a
participação dos cidadãos.
Exemplos: oferta de composteiras, complementadas com um programa de ações de formação e
sensibilização (presenciais, webinars ou outros formatos); implementação de hortas
comunitárias que incluam composteiras compartilhadas; distribuição do composto produzido
pelos utilizadores e pela comunidade; organização de workshops e eventos de divulgação e
promoção; guias práticos (versões impressas e digitais).
b. Promover campanhas de combate ao desperdício alimentar, destacando os benefícios sociais,
econômicos e ambientais.
Exemplos: promover programas estruturados e de voluntariado para coleta de alimentos prontos
ou sobras em bom estado junto de restaurantes, cantinas, hotéis, mercados, caterings de eventos
(entre outros); adquirir os meios necessários à conservação de alimentos para que possam ser
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distribuídos nas melhores condições; definir parcerias com entidades confiáveis que façam o
levantamento de famílias ou cidadãos carentes que possam usufruir do serviço de recepção de
bens alimentares; promover a existência de parcerias protocoladas com entidades que possam
entregar o seu excesso de alimentos; promover programas de dose certa, associados a conselhos
nutricionais; promover a disseminação desta boa prática associada ao combate à fome e à
pobreza, como alavanca social para a implementação dos projetos.
c. Promover campanhas dirigidas às famílias e organizações (com as necessárias adaptações de
linguagem), com exemplos práticos que demonstrem que a economia de recursos leva à
economia de dinheiro. Exemplos: guardar os alimentos em recipientes reutilizáveis (em
detrimento da utilização de papel de alumínio ou película aderente); evitar a utilização de louças
ou guardanapos descartáveis; promover a utilização de sacos reutilizáveis (com a obrigação de
aquisição dos mesmos junto do comércio e com a disponibilização de sacos); promover a
utilização de listas de compras; optar pela aquisição de embalagens familiares ou produtos a
granel; promover a adoção de adesivos de caixa de correios que declarem não receber
publicidade não endereçada; promover a utilização do serviço de fatura eletrônica; optar sempre
que possível pela aquisição de produtos de origem local ou nacional; desmotivar a impressão de
documentos, e, quando necessário, imprimir frente e verso ou utilizar folhas de rascunho.

2. Reutilização de resíduos:
a. Promover a reutilização de materiais junto das famílias e organizações, destacando o benefício
de que a reutilização permite aumentar o tempo de vida dos materiais e poupa recursos naturais
e econômicos.
Exemplos: promover “feiras da troca” ou dia da garagem aberta, em dias e locais selecionados,
onde a população possa levar o seu carro com materiais que tenha para vender ou trocar;
fomentar a existência de páginas web onde a população possa vender ou trocar bens de que já
não necessita; estimular a existência de serviços de reparação de equipamentos elétricos e
eletrônicos, mobiliário e outros bens, envolvendo a comunidade; incentivar a doação de vestuário
que já não serve ou não necessita a uma rede de entidades idôneas que garantam a sua
distribuição por pessoas carentes; promover a existência de bolsas de resíduos por parte das
empresas e a sua utilização por outras entidades; promover workshops e conteúdos de
reutilização de materiais que permitam disseminar as vantagens da reutilização.

3. Reciclagem de resíduos e a sua transformação em novos objetos:
a. Promover a reciclagem dos materiais, ressaltando a importância de que este gesto permite
poupar a utilização de matérias-primas virgens, poupar espaço em aterros sanitários e que é uma
prática que impulsiona a economia e gera emprego.
Exemplos: promover ações de sensibilização e visitas a usinas de reciclagem e valorização de
resíduos, para que cada vez mais pessoas conheçam o processo e possam testemunhar a sua
veracidade; promover parcerias com empresas e organizações, em estreita ligação com a
entidade pública e/ou privada que realiza a coleta seletiva de resíduos, para que façam a
separação de materiais em escritórios, escolas, restaurantes, espaços públicos - os locais de
disposição devem estar bem assinalados e deverá ser dada informação e/ou formação adequada
a todos os intervenientes do processo (desde a gestão de topo até as equipes de limpeza);
garantir que os eventos da cidade sejam "Eco eventos" e que tenham condições para os
participantes separarem os seus resíduos e informação sobre como o fazer (festivais de música,
corridas e maratonas, festas da cidade, eventos desportivos, entre outras iniciativas); associar a
reciclagem a causas sociais em que parte da receita obtida com o desempenho ambiental de
determinada iniciativa, contribua para uma causa comunitária.
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b. Definir e explicar da forma mais simples possível as regras de separação dos materiais e aplicá-la
ao maior número de suportes de comunicação associados à reciclagem
Exemplos: uniformizar as regras e cores de disposição associadas à coleta seletiva e aplicar em
todos os materiais; definir ícones e linguagem simples para descrever os materiais que podem e
não podem ser colocados nos contentores destinados à coleta seletiva – esta definição deverá
obedecer às prioridades de coleta de materiais e no caso no que não deve colocar, devem ser
selecionados os materiais que são mais vezes mal colocados ou que interfiram de forma mais
negativa no processo de triagem; produzir suportes de comunicação apelativos que possam
disseminar a informação ao maior número de pessoas, como cartazes, folhetos, imãs para colocar
nas geladeiras e adesivos destacáveis; uniformizar a comunicação em todos os contentores com
adesivos ou placas de identificação.

4. Valorização energética:
a. Esta é uma iniciativa que já não depende do consumidor, mas da entidade que recebe os resíduos
que não foram poupados, reutilizados nem reciclados. Há que destacar a valorização energética
que é garantida aos materiais que chegaram a esta fase e que ainda assim permitem gerar
energia.
Exemplos: explicar da forma mais simples possível como se retira energia dos resíduos (a partir
do biogás gerado em aterros sanitários ou processos de digestão anaeróbia, ou ainda através de
processos de incineração) – esta complexidade técnica só é percebida pelo consumidor se for
graficamente apelativa, simples e fácil de entender em muito pouco tempo da sua atenção;
produzir suportes de comunicação com níveis de dificuldade diferentes, considerando suportes
com dados e informação técnica para técnicos do setor e suportes com informação simplificada
para a população; promover dias de portas abertas às usinas de valorização de resíduos,
devidamente estruturadas para receber visitantes e para que possam receber informação no local
de forma gratuita e acessível; valorizar o papel desta iniciativa no contexto da hierarquia de
gestão de resíduos e a sua importância no desvio de resíduos do aterro sanitário (nos casos em
que se justifica).
b. Valorizar todas as questões relacionadas com a segurança das instalações e seus desempenhos
sociais, econômicos e ambientais, de forma a antecipar respostas aos legítimos receios das
populações.
Exemplos: assumindo a existência de programas de monitorização da atividade das instalações,
será necessário apresentar seus resultados não só em relatórios técnicos, mas em resumos
elaborados em linguagem simples e acessível; garantir a disseminação da informação aos
representantes locais e vizinhos das usinas de valorização de resíduos, assim como a todos as
partes interessadas (comissões de trabalhadores, sindicatos, associações de moradores, Ongs);
assegurar a existência de ações de responsabilidade social para com as populações vizinhas das
instalações; promover visitas programadas às instalações para que seja transparente a atividade
da empresa; assegurar um serviço eficaz de resposta a pedidos de informação e reclamações que
permita uma informação adequada e correta aos contatos recebidos; desenvolver um
procedimento e guia de gestão de crise (não só crise técnica, mas crise de comunicação) e garantir
que é dada formação a todos os colaboradores envolvidos.

5. Disposição final:
a. Esta é a ação que está no fim da hierarquia de gestão de resíduos, e tantas vezes a que é utilizada
em maior escala. Há, no entanto, que valorizar o seu papel fundamental na garantia da saúde
pública e na diferenciação entre aterro sanitário e lixão.
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Exemplos: à semelhança do processo anterior, quase todas as ações se aplicam, com algumas
especificidades, sendo de salientar as diferenças entre o aterro sanitário e o lixão,
nomeadamente as relacionadas à segurança de disposição de resíduos e às mais valias de
recuperação do biogás e do tratamento de chorume (sempre que existam).

Implementar um serviço de coleta seletiva de resíduos
sólidos
Para começar a delinear esta estratégia, temos de saber se vamos começar da fase zero ou se vamos
desenvolver a ação numa fase mais avançada. A grande diferença entre estas duas situações, é a
necessidade de conhecimento maior quando a campanha parte de conceitos e intervenções já
realizadas, o consumidor já tem informação e experiências, e muito provavelmente, já tem a sua
opinião sobre o assunto. Quando se parte do zero, temos a nosso favor a novidade que gera uma
maior atenção para o assunto, mas também a necessidade de mais informação.
É necessário reconhecer as limitações impostas e buscar contribuições de várias áreas do
conhecimento. O objetivo da ação é considerar as questões técnicas, logísticas e de comunicação,
assim como a educação e a cultura. Cabe mencionar ainda que as ações de comunicação, por mais
bem elaboradas que estejam e adaptadas ao público-alvo, têm reflexo no comportamento das
pessoas que trabalham todos os dias no setor, que são a vitrine da empresa, da autarquia ou da ação.
Solicitar a um cidadão que separe o seu lixo e depois o colaborador da entidade que coleta não tem
esse comportamento, faz com que a ação fique sem credibilidade. Para finalizar, é preciso ter em
mente que a área de comunicação é a aliada da área técnica, e que uma ação deste tipo precisa que
ambas funcionem em parceria, com cronogramas alinhados e os técnicos em estreita colaboração.
Seja qual for o formato do modelo de coleta seletiva a implementar (seja só para embalagens,
orgânicos, úmidos e secos), podemos delinear um plano ou roadmap de boas práticas que é
apresentado abaixo de forma simplificada:

1. Definir os públicos-alvo
A próxima fase é definir para quem vamos direcionar a campanha – a mensagem é variável conforme
o público a que se destina, uma vez que a necessidade de informação é diferente de grupo para grupo.
Uma campanha mal direcionada corre o risco de não ser percebida e até de ser mal interpretada.
Para definir o público-alvo de uma campanha, é preciso conhecer e definir quais são os públicos-alvo
da organização, tanto os internos como os externos. Após este mapeamento, é muito mais fácil definir
ações e iniciativas bem dirigidas e segmentadas, poupando recursos e diminuindo as margens de erro.
Como exemplo, se quisermos definir uma campanha de âmbito escolar, teremos de ter em
consideração, no mínimo, os seguintes públicos-alvo: professores; alunos, responsáveis da escola;
auxiliares educativos; responsáveis pela limpeza. Com esta definição, poderemos definir estratégias
diferentes de atuação, como as que se exemplificam na tabela abaixo.
É muito frequente serem definidas campanhas de comunicação dedicadas à reciclagem apenas
dirigidas a alunos e professores, que não obtém resultado porque se esqueceram ou de informar a
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escola do devido enquadramento, ou porque não ensinaram os responsáveis pela limpeza e despejo
dos contentores sobre o local de disposição e a logística de coleta seletiva que será realizada.

2. Ponto de partida - diagnóstico
Definida a área onde a coleta seletiva vai ser implementada, é preciso considerar em que fase se
encontra a coleta seletiva naquela área. Se estiver no ponto zero, será necessário garantir a total
coordenação de todas as ações com a área técnica, conhecer e decidir a que público-alvo será dirigida
a ação, utilizar a vantagem do fator novidade e garantir credibilidade e coordenação ao programa
definido. Quando a ação se destina a públicos-alvo que já têm algum modelo instalado (formal ou
informal), é necessário conhecer os sistemas de coleta de resíduos instalados, levar em consideração
as reclamações e as barreiras à reciclagem, utilizar como vantagem o conhecimento e experiência
existentes e definir mensagens-chave focadas nos problemas a resolver. Quando o caso é melhorar a
qualidade do material coletado ou intervir em áreas com fraco desempenho, será necessário conhecer
em pormenor o sistema de coleta de resíduos instalado, analisar as reclamações e os problemas
identificados, replicar os melhores exemplos realizados e definir mensagens seletivas e providenciar
mecanismos de feedback frequente ao público-alvo.
O diagnóstico deve ser feito com a frieza dos fatos, observando a entidade ou pessoa que pretende
desempenhar a ação com a realidade do momento. Se for uma organização, deverá considerar se tem
os meios humanos e materiais necessários, quais os constrangimentos, se depende de terceiros, se
tem em mãos a oportunidade do momento, entre outros fatores considerados chave para o
desenvolvimento do plano de ação. Também devem ser levados em conta fatores externos,
facilmente resumidos em uma análise PESTAL (política, econômica, social, tecnológica, ambiental e
legal). Analisada a realidade, o responsável da ação deverá ser capaz de elencar os pontos fortes,
pontos fracos, ameaças e oportunidades, num modelo denominado análise SWOT.
O que se pretende com esta atividade de diagnóstico é definir claramente onde estamos para depois
definirmos para onde queremos ir.
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3. Definir objetivos realistas
Saber o que se pretende é fundamental, com a objetividade necessária. Primeiramente, deve-se
formular o objetivo da ação, tenha ele maior ou menor amplitude quanto à ambição. Para atingi-los,
é preciso considerar uma metodologia pedagógica que contemple qual é a transformação que se
pretende, e quanto mais simples e quantificada for esta formulação, mais fácil será a sua execução.
Este delinear de objetivos tem de ser tão simples como os exemplos a seguir:
a. Implementar coleta de resíduos orgânicos no local X, com início no dia Y e coleta regular nos dias
e horários W e Z;
b. Aumentar a participação na coleta seletiva de secos de X% para Y%;
c. Garantir o atendimento regular de pedidos de informação e reclamações através dos contatos X
a partir do dia Y.
Exemplos de formulações vagas:
a. Pretende-se implementar um sistema de coleta seletiva na cidade;
b. Pretende-se a colaboração de toda a população;
c. Pretende-se aumentar a coleta seletiva de secos.
Estes são objetivos mal definidos e condenados ao fracasso, pois quem os lê não percebe o que tem
que ser feito e a campanha vai ser tão vaga quanto os objetivos.
Os objetivos devem seguir a regra SMART – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound,
ou seja, serem específicos, mensuráveis, atingíveis, realísticos e com uma duração definida.
Depois de definidos os objetivos, é igualmente importante definir os indicadores, para que seja
possível avaliar as ações e realizá-las da melhor forma.

4. Posicionamento
Definir o posicionamento é também uma peça chave – somos inovadores e líderes no setor? Somos
acessíveis e transparentes a todos os públicos? Pretendemos uma comunicação de massas ou para
grupos-alvo muito específicos? Somos arrojados e implementamos as últimas novidades a preços mais
elevados, ou pelo contrário queremos implementar uma ação simples, barata e eficaz? O
posicionamento da entidade promotora é fundamental para a definição da ação que se pretende
realizar, pois são os seus valores que serão ressaltados na continuidade dos contatos com os gruposalvo.

5. Criatividade e bom senso
As campanhas de comunicação são, por norma, iniciativas que geram debate, discussão, ódios e
amores, conforme o gosto de cada um. É muito fácil criticar, apontar defeitos e ter uma opinião
pessoal que pode destruir ou enfatizar ações. No entanto, mais do que nos deixarmos entusiasmar
pelo brilhantismo da criatividade, é preciso manter o foco nos objetivos – de nada vale selecionar uma
ideia criativa genial se esta não cumprir o que foi definido, só porque é uma ideia interessante ou
porque os nossos chefes gostam. O profissional de comunicação tem de saber que a criatividade é um
fator importante para o sucesso de qualquer campanha, assim como o bom senso e a objetividade.
Muitos foram os conceitos utilizados em diversos lugares do mundo para convencer as pessoas a
separar vários tipos de resíduos, e uma campanha inteligente que todos percebam é o objetivo
principal. Como referência, podemos considerar os seguintes fatores quando definimos ou avaliamos
uma proposta de campanha:
a. Queremos INFORMAR – a informação que se pretende transmitir tem de estar presente e ser
compreensível pelo público-alvo definido. As ideias-chave são os destaques nos meios de
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comunicação que venham a ser utilizados, e temos de considerar que neste critério o nosso alvo
é um mero receptor de informação. Quando queremos informar, pensamos em meios que têm
de valer por si e que façam com que o nosso alvo receba a informação mais relevante. Folhetos
cheios de informação importante, mas muito condensada, é desperdício de recursos – a
criatividade tem de estar presente para que o meio de comunicação selecionado atraia a atenção
e desperte a curiosidade no receptor.
b. Queremos DEBATER – para debater e discutir é preciso conhecer. Promover debates, discussões
públicas construtivas, seminários, grupos de discussão, ações de sensibilização ou visitas de
estudo são formas excepcionais de promover a integração dos públicos-alvo e de despertá-los
para os temas ambientais. Estas ações permitem uma maior memorização, pois a interatividade
com outros estimula o pensamento e a participação cívica na sociedade. Para melhor apoiar estas
iniciativas, deverá ser considerado um momento prévio de esclarecimento ou de informação,
para que depois possa ser dada a palavra a quem ouve para fazer perguntas ou para exprimir
ideias. Uma campanha que tenha esta pretensão deverá ter em conta quem são os
oradores/moderadores, os meios de comunicação que apoiam a iniciativa, a credibilidade de
quem comunica e a forma como o faz. A importância humana ganha força neste contexto, uma
vez que, o dinamismo é primordial.
c. Queremos ENVOLVER – Qualquer iniciativa que tenha este objetivo quer deixar uma marca na
memória do público-alvo, que este se recorde do momento vivenciado. Eventos significativos e
gratificantes cheios de energia positiva, iniciativas em tempos de mudança, manifestações,
festas, concursos, prêmios e brindes criativos, são exemplos de ações que têm estas
características.
As campanhas têm sucesso quando conseguimos aumentar as taxas de reciclagem e valorização de
determinados materiais, seja pela quantidade alcançada ou pela qualidade; e quando conseguimos
envolver as pessoas e transformá-las em agentes ativos na mudança, estes se tornam os próprios
influenciadores de bons comportamentos.

6. Plano de ação
A campanha que for delineada deverá considerar as variáveis do mix de comunicação e apostar
naquelas que mais se adequam aos objetivos e público-alvo definido. Apesar de todas merecerem
reflexão sobre a sua utilização, haverá muitos casos em que apenas valerá apostar em um só meio; e
casos em que uma campanha envolva vários meios será a opção mais eficaz.
O plano de ação poderá estruturar-se em atividades mais simples ou mais complexas, tendo em
consideração as seguintes variáveis:
a. Publicidade: anúncios gráficos na imprensa; anúncios de rádio ou tv; sinalização;
publireportagens; produção de materiais gráficos, (folhetos, brochuras e outros materiais).
b. Relações públicas: organização de eventos, workshops ou encontros profissionais; contactos
profissionais com grupos-alvo pré-definidos; gestão de redes sociais e perfis de pessoas chave da
organização; conferências de imprensa; envios de comunicados e informação regular a
jornalistas.
c. Força de vendas: a força de vendas não se refere apenas a um grupo de vendedores, mas à forma
como o produto, serviço ou ideia é difundido e distribuído. Aplica-se nesta variável a análise de
agentes, delegações, números de telefone específicos para campanhas, serviços de atendimento
ao consumidor, telefonistas e a comunicação dos representantes. No caso específico que estamos
a analisar, é importante considerar um manual dedicado ao tema com as principais perguntas e
respostas, para que monitores ou qualquer pessoa que interaja com o público conheça a
informação básica para responder em nome da organização. Qualquer pessoa que fale sobre
reciclagem, tem de saber como funciona o processo no seu país, desde a coleta à valorização;
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terá também de saber as regras de separação dos resíduos, cores e tipos de valorização; terá
ainda de saber no que se transformam os produtos reciclados e dar exemplos; assim como terá
de saber os contatos de todos os intervenientes no processo e informações básicas sobre para
onde reclamar ou como participar em ações específicas que se venham a desenvolver.
d. Patrocínio e mecenato: neste tópico avalia-se a possibilidade de patrocinar ou ser patrocinado.
De acordo com a situação e a organização, poderá ser interessante patrocinar iniciativas
organizadas por entidades reconhecidas, eventos dedicados ao tema ou que possam contribuir
para o aumento da reciclagem através da implementação de boas práticas. Se a situação for a de
procurar doações ou patrocínio, deverá ser delineada a estratégia de contatos aos potenciais
patrocinadores e preparar o material que os convença a apoiar a causa.
e. Promoções: uma promoção é um atrativo, que motiva o nosso consumidor a comprar algo, a agir
ou a adotar um determinado comportamento. Ofertas costumam ser bastante atrativas, e neste
campo é possível se utilizar de prêmios ou reconhecimentos associados a boas práticas, seja pela
atribuição de ecopontos domésticos, de vales e descontos, de pontos associados à quantidade de
resíduos bem separados ou esquemas mais ou menos elaborados que aumentem o benefício
ambiental, social ou individual.
f. Merchandising: brindes e ofertas criam laços emocionais, são excelentes para tornar tangível uma
ideia ou um sentimento. Se esta variável for utilizada de forma complementar, pode ser um
excelente elemento de continuidade da comunicação na própria casa ou trabalho do grupo-alvo.
Os sacos reutilizáveis, imãs de geladeira com as regras da reciclagem ou com a linha telefônica
para esclarecimento de dúvidas, são apenas exemplos de merchandising mais adotados por
entidades que promovem a reciclagem junto dos cidadãos.
g. Marketing direto: surpreender o grupo-alvo com uma ação original que lhe chega por correio, por
email ou pessoalmente pode ser uma experiência catalisadora. Esta variável tem especial impacto
no lançamento de uma campanha; para dar conhecimento prévio a grupos líderes de opinião de
uma ideia que vai ser lançada; para enviar convites especiais.
h. Internet: uma nova variável, incontornável nos dias de hoje. Ter uma página de internet de
suporte com conteúdos interativos e multimédia, participação ativa nas redes sociais é o que de
mais básico se pode fazer num mundo em que este recurso é cada vez mais popular.
O orçamento disponível também é um elemento vital. É preciso saber como empregar o aporte
financeiro disponível e realizar um acompanhamento detalhado, a fim de evitar surpresas
desagradáveis ou remanejar custos.

7. Avaliação e controle
Nenhuma campanha fica completa sem um sistema de avaliação e controle, para que seja possível de
alguma forma monitorar o que está acontecendo, avaliar e em caso de necessidade, reorientar o plano
de ação.
Do ponto de vista da eficácia da comunicação, esta pode ser medida de várias maneiras: através de
pesquisas de satisfação ao público-alvo da campanha (que pode ser aplicado na totalidade ou a uma
amostra pré-definida, em função do número de pessoas envolvidas); pesquisas online, caso a ação
baseie a sua atuação na internet; estudos de audiências (caso tenha sido utilizada a rádio e tv); através
do feedback solicitado (em casos em que é solicitada interatividade, o resultado da mesma e o número
de contactos também são bons indicadores); pelo número de aderentes a iniciativas promovidas; pelo
número de notícias que saíram nos vários meios sobre o assunto; e, o mais importante, pelos
resultados alcançados e verificados nas taxas de reciclagem dos materiais que foram alvo de ação. A
este respeito, há a dizer que se a mensagem não for bem direcionada a um material específico, a
complexidade da avaliação aumenta – quanto mais ampla for a mensagem, mais difícil será de avaliar.
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A construção de indicadores é um processo ativo e que deve ser participado por todos os autores da
ação. Se este trabalho for bem delineado desde o início, será possível construir uma base de dados
com informação valiosa sobre os acertos e erros, a fim de melhorar a atuação no futuro. No entanto,
existe uma tendência para associar uma maior percentagem de sucesso a quem mais investiu dinheiro
em campanhas de comunicação e vice-versa, mas nem sempre é assim. Existem campanhas com base
em trabalho voluntário que conseguem reciclar mais material do que campanhas caras e mal
direcionadas.
Depois de analisar e interpretar os indicadores definidos, dar feedback às pessoas ou organizações
envolvidas é fundamental, e, se possível, dar também feedback aos públicos-alvo definidos. Desta
forma, todos irão ter a oportunidade de melhorar no futuro e compartilharão do sucesso da
campanha. Com este procedimento, é possível motivar todas as partes envolvidas para continuarem
com o bom trabalho e as boas práticas serão difundidas, aumentando também a percepção que as
pessoas têm da organização.

A importância da comunidade escolar
As escolas são o motor da educação, o local onde estamos para aprender e trabalhar conceitos
durante um período de tempo considerável e num local específico. Estas condições fazem da escola
o local ideal para implantar programas de continuidade que se estendem para as famílias. Este
conceito é válido em qualquer parte do mundo, apesar de existirem diferenças significativas nos meios
e acesso ao conhecimento.
Considerando que as necessidades básicas da aprendizagem estão asseguradas e que os alunos têm
acesso ao conhecimento em condições mínimas, estão reunidas as condições para incluir a educação
ambiental nos programas escolares. O ideal seria que a inclusão já estivesse assegurada pelas
autoridades nacionais responsáveis pela educação nos programas curriculares, mas esta situação
ainda não é uma realidade na maior parte dos países. Assistimos muitas vezes este tema ser abordado
por professores mais receptivos e dinâmicos que procuram fazer a diferença, muitas vezes com
pequenos gestos do dia-a-dia que passam aos seus alunos.
Se estiver assegurada a coleta seletiva na escola, estão criadas as condições para implementar um
programa escolar, que pode passar pela elaboração de trabalhos nos mais diversos formatos; ações
de sensibilização no espaço escolar (para alunos, professores e auxiliares); comemoração de eventos
(como o Dia Mundial do Meio Ambiente, a 5 de Junho); construção de ecopontos para as salas de
aulas; concursos de coleta seletiva de embalagens específicas; entre muitas iniciativas que a
imaginação das crianças e jovens conseguem desenvolver (e eles são muito criativos, basta dar uma
pequena ajuda). Estas atividades simples podem ser complementadas com atividades fora da escola,
que promovam o contato e a parceria entre várias entidades e as famílias, na expectativa de que os
comportamentos trabalhados nas escolas se propaguem às famílias, situação que já é uma realidade
em muitos países. Já é frequente as crianças chamarem a atenção dos pais por não terem colocado
determinados resíduos no recipiente correto ou por ter jogado uma bituca de cigarro no chão. São
estes comportamentos que nos motivam a investir nas crianças e nos jovens, num investimento a
longo prazo mas com a solidez e a esperança de que os adultos do futuro sejam a maioria que recicla
e que tem comportamentos ambientais mais adequados.

O papel da comunicação sobre centrais de resíduos sólidos
A matéria-prima que é encaminhada às centrais de tratamento de resíduos sólidos é o que foi jogado
fora, já foi propriedade de alguém, tem valor por tipo de material. Pensar a comunicação nestas
centrais tem uma componente institucional (como em todas as sociedades), mas tem também
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questões específicas que merecem ser consideradas quando se lidera uma usina de valorização de
resíduos ou um aterro sanitário.

NIMBY – Not in My Backyard
O fenômeno NiMBY, que pode ser traduzido como “No meu quintal não”, é conhecido como uma
reação associada à implementação de atividades não desejadas junto da população, e que se aplica
às usinas de valorização de resíduos, aterros sanitários e lixões.
Os receios da população, fundamentados em experiências negativas anteriores ou histórias de terror
que aconteceram noutros locais, podem de fato motivar reações da população menos positivas, mas
nem por isso menos importantes. Estes medos e receios variam caso a caso: aumento da poluição
atmosférica; risco para a saúde pública; existência de odores permanentes; risco de acidentes e
explosões; aumento de tráfego e com ele pior qualidade do ar, deterioração das estradas e perigo de
acidentes; desvalorização dos terrenos; falta de limpeza e aumento de pragas; contaminação de
poços, rios e mares; entre outros receios que podem ser enumerados de forma específica.
Não é de excluir que existem momentos mais ou menos favoráveis ao início das atividades destas
usinas, e que de fato existem interesses contrários que podem ampliar este efeito, como seja a
proximidade de um ano eleitoral ou negócios locais com os quais este equipamento interferirá.
Deve-se reforçar um alerta - ter a tendência, por parte das organizações proprietárias de usinas, de
associar o NIMBY a pessoas ignorantes ou motivadas por outros interesses, é um erro, e muito menos
chamar ao NIMBY uma síndrome, como se tratasse de uma doença. A dimensão destas reações é
maior ou menor conforme a qualidade do equipamento instalado, mas também consoante o
empenho que dedicaram à comunicação com os vizinhos, líderes locais, associações ambientais e
partes interessadas.

Implantar um equipamento de valorização de resíduos
Qualquer que seja o equipamento a implantar deverá considerar a comunicação com as partes
interessadas desde o seu início, definindo inclusive quais os momentos principais de atuação. Todo
este processo começa pela identificação de todos os atores e os passos habituais: diagnóstico,
objetivos, posicionamento, plano de ação, avaliação e controle.
No início, a falta de informação é o que mais se destaca, e para dar resposta a esta necessidade,
apresentam-se alguns exemplos: criar uma comissão de acompanhamento com os líderes locais para
receberem informação regular sobre a construção e funcionamento da instalação; promover visitas a
locais com equipamentos similares para conhecerem algo semelhante ao que vai ser construído;
desenvolver materiais pedagógicos e simples que mostrem o que vai ser construído e o benefício que
a instalação proporciona; assegurar a existência de informação ambiental, social e econômica
disponível para consulta; dar destaque à promoção de emprego que o equipamento vai proporcionar;
salientar as questões de segurança associadas e desmistificar os medos e receios; implementar um
programa de responsabilidade social que envolva a comunidade através dos seus clubes e
associações; assegurar a resposta adequada a pedidos de informação e reclamações; convidar as
partes interessadas locais para a inauguração do equipamento ou eventos de relevância local;
promover a disseminação de informação na mídia locais.
Não deverá ser esquecida a comunicação de marca, e toda a imagem institucional da sociedade
deverá ser adequada ao seu perfil. Investir na criação de um logotipo, um sítio de internet ou
uniformizar a comunicação da empresa é fundamental para criar continuidade e reconhecimento das
ações que venham a ser desenvolvidas.
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Comunicação de crise em gestão de resíduos
Para quem trabalha no setor da gestão de resíduos, existe alguma consciência dos perigos e crises a
que podem estar sujeitos, mas nem sempre essa consciência é compartilhada por todos os
colaboradores. A expectativa de que a crise só acontece para os outros e a esperança de que tudo vai
correr da melhor forma, leva quase sempre ao adiamento dessa questão. O problema é que as crises
ocorrem, e muitas vezes um acontecimento que podia ser controlado no seu início pode tomar
proporções devastadoras para a atividade da organização.
O objetivo desta abordagem é como tratar as crises em comunicação, e que cada organização terá os
seus procedimentos técnicos definidos sobre como proceder. Normalmente, os técnicos das
instalações estão tão ocupados com a resolução dos problemas, que não se focam nesta parte da
equação, o que poderá ampliar o problema.

O que é uma crise em comunicação?
Uma crise é um acontecimento negativo com potencial para afetar negativamente a reputação ou
credibilidade de uma organização.
Todas as organizações enfrentaram ou enfrentarão uma situação de crise. Geralmente, aparece
subitamente, propicia decisões precipitadas, gera situações de incerteza ou pânico, um controle e
descontrole eminente e demasiado ruído na comunicação. Ela começa sempre no domínio privado da
organização, terá o momento de exposição pública que se prolongará em função das ações tomadas,
mas continuará ainda na organização mesmo que o domínio público esteja controlado.
Qualquer crise, mesmo que apenas se encontre em nível interno, se não for tratada corretamente
pode provocar um impacto dramático na organização, na sua rentabilidade, reputação ou capacidade
de continuar a operar. As situações de crise surgem sob dois contextos: ou são previsíveis (mais de
90% casos) ou são imprevisíveis. Quanto melhor conseguirmos identificar as crises que possam
ocorrer, melhor poderemos determinar ações e definir o procedimento mais adequado a cada
situação. O ideal será construir um manual de gestão de crise, onde estejam previstas as respostas
mais eficazes a cada situação, definir responsabilidades e procedimentos, os porta-vozes da
organização e estratégias para contenção de danos.

Tipos de crise
Existem várias tipos de crise, que podem afetar a reputação de uma organização que tenha a seu
cargo a gestão de resíduos, seja qual for a sua dimensão. Como exemplo, algumas possíveis situações:
acidentes públicos; ações judiciais; ações dos consumidores; defeitos de produto; demissão de
executivos; danos financeiros; fusões e aquisições; crimes sexuais; denúncias de crimes; crimes de
corrupção; violência no local de trabalho; relação com o governo; catástrofes naturais; problemas
ambientais; relações laborais; alteração à estrutura acionista; entre tantas outras. A grande
orientação para prevenir uma crise é estar preparado, e exemplos de preparação para uma crise em
comunicação podem ser os seguintes: ter listas de contatos atualizadas que facilitem e agilizem o
contato com os decisores; ter respostas preparadas a partir de cenários-base vastos e abrangentes;
as grandes decisões devem estar pré-autorizadas, pois podem acionar respostas; devem ser
designados pelo menos dois indivíduos para cada decisão maior.
Para simplificar e dar início a esta questão, poderemos organizar a resposta à crise em cinco etapas:
1.
2.
3.
4.

Resolver o problema que causou a crise e parar a produção de vítimas (caso existam);
Auxiliar as vítimas e dar apoio aos diretamente afetados.
Comunicar os colaboradores.
Informar os que são indiretamente afetados (sócios, parceiros, distribuidores, agências…)
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5. Gerir afirmativamente os “auto-designados” e os “auto-consagrados” como envolvidos (inclui os
mídias, críticos, departamentos não-governamentais, concorrência…).

Avaliação e Controle
A avaliação da nossa atividade é um passo fundamental para perceber o caminho mais adequado,
fazer correções às decisões tomadas e alinhar continuamente o planejamento. Para tanto, após a
definição de objetivos, deveremos definir os indicadores mais importantes e, posteriormente, avaliar
e controlar os processos em andamento. Ter indicadores pré-definidos, é um arquivo precioso na
tomada de decisões e na fundamentação para investimentos futuros ou decisões menos consensuais.

A atividade de gestão de resíduos vai buscar muita informação nas atividades econômicas, mas
existem indicadores que precisam ser construídos com base no conhecimento do setor. Para a
comunicação, quando se inicia uma atividade de promoção da coleta seletiva, os indicadores são
difíceis de quantificar, mas se possível, utilizar os itens abaixo designados ou outros mais específicos
que cada organização consiga instituir.

Feedback como ferramenta de gestão
O feedback é essencial para garantir a comunicação entre as partes, para corrigir a rota, avaliar o
trabalho e desempenho, para envolver, incluir e melhorar. Alguns exemplos para promover feedback
são a implementação de um sistema que permita receber, classificar e responder adequadamente a
pedidos de informação e reclamações; reações a campanhas por parte dos públicos-alvo ou mídia;
participação em sessões públicas; ou reuniões presenciais.
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Como exemplo, uma forma de garantir uma melhor relação com os reclamantes de uma instalação é
convidá-los a visitar a instalação e a debater com eles os problemas sentidos, numa sessão prépreparada que já antecipa os problemas e possíveis soluções de resolução. Assim, estes participantes
podem ser envolvidos num programa de feedback para o qual enviam informação sempre que exista
motivo para reclamar e recebem informação sobre o que está acontecendo. Numa relação mais
madura, poder-se-á já antecipar que um problema vai acontecer (uma manutenção programada que
pode levar à existência de maus odores ou mais ruído, menos frequência de coleta devido a greve,
entre outros) é comunicado antecipadamente e assim, estes reclamantes transformam-se em
multiplicadores de informação oficial. O reconhecimento da sua importância só traz vantagens,
ignorá-los é fomentar uma crise potencial.

Conclusão e recomendações
O trabalho de pesquisa, análise e avaliação da informação recebida foi frutuoso e permitiu retirar
algumas conclusões e sugerir algumas recomendações à cidade de São Paulo. Estas recomendações à
Prefeitura são sugestões de caminho a seguir – os próximos passos para garantir que o trabalho
desenvolvido possa dar ainda mais frutos e que os desafios de comunicação da cidade alcancem o
sucesso desejado.
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