
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1

O Planejamento Estratégico de Comunicação do Processo de Licenciamento 
Ambiental do Projeto Usipar1 

 

Danielle Redig Serra Nunes2 
Elane Magno Coêlho da Silva3 

Nádia de Farias Silva4 
Neusa Pressler5 

 

Resumo 

 

Este artigo foi elaborado como trabalho de conclusão do Curso de Especialização em 
Comunicação Empresarial, do Centro de Pós-Graduação e Faculdade Universo - (2011), 
Belém/PA. O objetivo deste estudo foi identificar se a estratégia de comunicação utilizada 
pelo Grupo COSIPAR para realização do processo de Licenciamento Ambiental foi 
adequada e utilizou-se das estratégias de Comunicação Empresarial. O artigo analisa o 
planejamento de comunicação e baseou-se na Constituição Federal e em autores das áreas 
de Meio Ambiente e da Comunicação Social. As ações comunicacionais promoveram um 
espaço de diálogo aberto entre a empresa e o público. Entretanto, apesar da grande 
frequência à audiência pública, ápice do processo de licenciamento, os participantes não se 
mostraram envolvidos com os debates e a falta de previsão de aferição de resultados foi o 
ponto desfavorável no planejamento da empresa. 
 

Palavras-chave: licenciamento ambiental; planejamento estratégico; comunicação 

integrada. 

 
1 Apresentação 

 

O presente artigo tem como objetivo identificar a estratégia de comunicação 

utilizada pelo Grupo COSIPAR para realização do processo de Licenciamento Ambiental 

do projeto Usipar foi adequada e utilizou-se das ferramentas corretas de Comunicação 
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Empresarial O artigo analisa o planejamento de comunicação elaborado pelo Grupo e 

baseou-se em autores das áreas de Meio Ambiente Ambiental, Comunicação Social e na 

Constituição Federal. 

O foco do trabalho foi direcionado na análise das ações da Coordenadoria de 

Comunicação, a partir do relacionamento institucional e do repasse de informações para os 

públicos de interesse: comunidades diretamente afetadas pelo projeto: Curuperê, Canaã, 

Pramajó/Peteca, Arienga, Acuí e Cujarí; formadores de opinião, entidades (a exemplo de 

Sindicatos, Cooperativas, ONGs e Igrejas); poder público (prefeitos, secretários de 

municipais e vereadores – representantes do Poder Executivo e Poder Legislativo dos 

municípios de Barcarena e Abaetetuba); representantes do Ministério Público e do Poder 

Judiciário; e ainda Instituições de Ensino (Universidades, Faculdades e Centros de 

Pesquisa).  

O artigo parte da análise da monografia “A importância da comunicação como 

ferramenta de gestão no processo de Licenciamento Ambiental do Projeto Usipar”, 

apresentada ao curso Planejamento e Gestão Ambiental (Gestão Hídrica e Ambiental) 

GHA, da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 2010, pela jornalista Nádia de Farias 

Silva. A pesquisa também embasou-se em teóricos da Comunicação Social 

(TORQUATRO, 2002; BUENO, 2009 e KUNSCH, 2009), desenvolvendo os conceitos de 

comunicação integrada, com foco em comunicação institucional e comunicação 

corporativa.  

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise de documentos oficiais da empresa, 

repassados pela Coordenação de Comunicação Corporativa do Grupo COSIPAR. Os 

relatórios do trabalho que subsidiaram maior parte da análise continham informações que 

descreveram o andamento do processo de licenciamento, partindo da inserção da 

comunicação como ferramenta estratégica dentro do processo de Licenciamento Ambiental 

do projeto Usipar. 

É importante destacar que representantes de três segmentos públicos foram ouvidos 

enquanto agentes participativos desse processo: profissional da área de comunicação que 

trabalha diretamente com o processo de licenciamento ambiental, a responsável pela área de 

comunicação do Grupo COSIPAR, além de uma representante da comunidade afetada pelo 

projeto. 

Diante da percepção desses três segmentos de públicos diferenciados, acreditamos 

que o papel estratégico da comunicação dentro das grandes corporações, principalmente 
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com a utilização adequada de ferramentas e estratégias de comunicação integrada pode 

colaborar positivamente com o processo de licenciamento e, consequentemente, para o 

sucesso do empreendimento. 

O presente artigo é composto de três tópicos: 1. o processo de licenciamento 

ambiental, 2. conceitos chaves da comunicação estratégica e 3. análise da estratégia de 

comunicação elaborada para o Projeto Usipar. O primeiro deles destaca o processo de 

Licenciamento Ambiental e qual o papel do fórum de audiência pública neste contexto. O 

segundo aborda os conceitos chaves da comunicação estratégica e também como a 

comunicação organizacional pode ser inserida no processo de licenciamento ambiental. 

Finalizando a discussão, o último tópico contempla uma análise da estratégia de 

comunicação estratégica institucional elaborada para o projeto Usipar, que teve como ápice 

a audiência pública realizada no dia 14 de maio de 2010. 

 

2 O Processo de Licenciamento Ambiental 

 

No Brasil, a partir da década 1980, o Licenciamento Ambiental passou a ser 

realizado a partir da elaboração de estudos ambientais cuja meta é fazer uma avaliação e 

identificação sistemática dos possíveis efeitos da atividade produtiva do empreendimento 

em avaliação e como estas podem interferir e/ou prejudicar o meio ambiente, ou seja, uma 

abordagem integrada de prevenção e controle da poluição, proveniente do processo 

produtivo,  procurando reduzir as suas emissões para a água, o ar ou o solo, bem como 

prevenção de danos, na fase de implantação e operação da mesma, garantindo cumprimento 

do artigo nº 225 da Constituição Federal (1988), pelo qual “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”. O texto legal dá à sociedade como um todo a 

responsabilidade pela preservação do meio ambiente. 

Segundo a Constituição Federal Brasileira, de 1988, a licença ambiental é um 

documento no qual o órgão licenciador determina as condições, restrições e medidas de 

controle ambiental que deverão ser cumpridas pelo empreendedor durante o planejamento, 

a construção e a operação, propriamente dita do negócio. Este documento é o respaldo legal 

de que o empreendimento está de acordo com as determinações da legislação ambiental 

vigente. A administração pública por meio do Licenciamento Ambiental a busca exercer o 
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controle sobre as atividades humanas e empresariais que interferem nas condições 

ambientais, para conciliar o desenvolvimento econômico com o uso de recursos naturais.  

De acordo com Reis (2010), o licenciamento de atividades que possam modificar e 

até degradar o meio ambiente deve ser aprovado pelo órgão licenciador (entidade ambiental 

competente). O Estudo de Impactos Ambientais (EIA), além de um atendimento obrigatório 

à legislação, nas diretrizes gerais apresenta as informações técnicas, pois este estudo pode 

ser destacado como base de análise para aprovação ou não do Licenciamento Ambiental do 

empreendimento. Enquanto que o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) congrega uma 

versão resumida do EIA.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução nº 237, 

de 19 de dezembro de 1997, definiu os empreendimentos e atividades que estão sujeitos ao 

licenciamento ambiental, caracterizando este em três fases.  

Ao longo do período de avaliação da sustentabilidade do empreendimento deverão ser 

concedidas três licenças até a total liberação para a operação do negócio (Licença Prévia - 

LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO). A renovação da LO varia de 

acordo com a legislação do Estado onde o empreendimento estiver instalado. No exemplo 

do Pará, a LO tem vigência de um a quatro anos, no entanto, a renovação é feita 

anualmente. Outro ponto que merece destaque é o fato de, a qualquer alteração estrutural 

e/ou de processo, o empreendedor deve buscar, junto ao órgão ambiental competente, a 

licença para realizar a execução das modificações no projeto oficial anteriormente aprovado 

e liberado. 

A primeira licença é a Prévia (LP), concedida após a avaliação dos Estudos de 

Impactos Ambientais e do Relatório de Impactos Ambientais. A LP atesta a viabilidade 

ambiental do empreendimento, definindo as condições básicas a serem atendidas quanto à 

localização do empreendimento, de acordo com os planos municipais, estaduais ou federal 

de uso do solo. A autorização de instalação do empreendimento é concedida com a segunda 

licença, a Licença de Instalação (LI), que deve ser solicitada obrigatoriamente pelo 

empreendedor ao órgão Estadual de Meio Ambiente, ou, quando couber, ao Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), antes da 

implantação do negócio. 

Na fase de concessão da Licença de Instalação, o empreendedor deverá apresentar o 

projeto detalhado do empreendimento e se comprometer em manter o projeto final a partir 

do atendimento às condicionantes estabelecidas (modificações que o órgão licenciado 
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julgue necessárias no projeto original). Deve ser apresentado também o Projeto Executivo 

do empreendimento (contendo todos os Programas Ambientais, Planos de Monitoramento, 

identificados e aprovados no EIA/RIMA, anteriormente avaliados e aprovados a partir da 

concessão da LP). E ainda, as condicionantes apresentadas no início do processo de 

licenciamento, ou seja, durante o processo de concessão da Licença Prévia, devem constar 

neste documento. Com a aprovação da documentação apresentada, o órgão licenciador 

competente concederá a Licença de Instalação ao empreendimento e o empreendedor 

poderá iniciar, efetivamente, as obras físicas para a construção do mesmo. 

A Licença de Operação (LO), também obrigatória, é a última licença do processo de 

Licenciamento Ambiental e autoriza a operação do empreendimento.  A emissão da LO 

pode ser considerada como a etapa decisiva do licenciamento ambiental, haja vista que a 

Licença de Operação abrange uma das etapas mais críticas do processo, pois será 

verificado, por meio de vistoria técnica ao empreendimento, o cumprimento de todas as 

exigências e se os detalhes técnicos, descritos no projeto, foram desenvolvidos e atendidos 

ao longo de sua fase de implantação, incluindo testes pré-operacionais, caso o órgão 

licenciador julgue necessário.  

Após a concessão da Licença de Operação, caberá ao órgão licenciador a renovação 

da licença periodicamente, mediante rotineiras vistorias no empreendimento, para fins de 

confirmação da execução e acompanhamento dos programas e monitoramentos ambientais.  

Todo o processo de Licenciamento Ambiental está determinado na Resolução nº 

009, de 03 de dezembro de 1987, do CONAMA. O texto direciona os prazos que 

estabelecidos para divulgação do Relatório de Impactos Ambientais e também prevê, em 

lei, que determinados empreendimentos devem ser apresentados e discutidos diante da 

sociedade, através da realização de um fórum de discussão pública, uma audiência. 

Anterior a esse momento, dentro do processo de licenciamento ambiental, existem 

momentos preparatórios, os quais são realizadas reuniões que antecedem a audiência 

pública, chamadas audiências prévias. São reuniões realizadas na região de abrangência do 

negócio com a participação do empreendedor, de órgãos públicos e da população 

diretamente afetada pelo empreendimento. 

Durante a audiência pública, realizada com a participação do órgão ambiental o 

licenciador, deve ser dada oportunidade para sugestões e críticas por parte da comunidade 

ao empreendedor e seu empreendimento. É durante a audiência pública que o 

empreendimento é oficialmente apresentado à comunidade, pois nesse fórum serão 
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debatidos os possíveis impactos socioambientais e serão expostas quais as medidas 

mitigadoras e compensatórias previstas pelo empreendedor.  

A Audiência Pública deve ser agendada pelo órgão ambiental responsável pelo 

processo de Licenciamento Ambiental a partir da publicação do pedido de licença 

ambiental, já na fase de emissão da LO, por parte do empreendedor. Após esse marco legal, 

cópias do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e do Relatório de Impactos Ambientais 

(RIMA) devem ser disponibilizados em lugares públicos e de fácil acesso, para 

conhecimento, leitura e análise das partes interessadas (ONGs, entidades comunitárias e a 

sociedade de uma forma geral). Todos os documentos e manifestações entregues durante a 

audiência são anexados ao processo administrativo de Licenciamento Ambiental do 

empreendimento em discussão. 

 
3 Alguns Conceitos-Chave da Comunicação Estratégica 

 

Ao estabelecermos a estratégia para uma determinada organização, identificamos 

onde esta organização quer chegar. Há quem considere o conceito de estratégia algo 

abstrato, que faz referência a futuro. No entanto, estratégia é ação, é a análise de recursos 

presentes para uma tomada de decisão. 

Segundo Drucker (1998), planejamento estratégico é um processo contínuo e 

sistemático de tomada de decisões. Analisa a realidade, organiza as atividades necessárias, 

as realiza e mede seus resultados confrontando-os com as expectativas. 

O planejamento estratégico surgiu entre as décadas de 1950 e 1960 como uma 

reposta das organizações frente aos desafios ambientais e as mudanças no ambiente social. 

Ao longo da história, consoante às mudanças que estavam ocorrendo em todo o mundo, o 

planejamento foi se adequando às demandas, até que, na década de 1950 se caracterizou, 

segundo Kunsch (2003, p. 232), como “antecipatório e pró-ativo, as organizações 

planejavam as mudanças e se antecipavam a elas”. 

A partir da segunda metade do século XX, a “nova sociedade” que surgia exigiu 

mudanças na estratégia das organizações. Foi quando, segundo Kunsch (2009, p 237), as 

empresas incorporaram o conceito de administração estratégica, que prevê “maior 

flexibilidade, implica em mudanças de atitude dos dirigentes e do corpo funcional, 

integração de processos e recursos e busca integrar estratégias delineadas com todos que 

fazem parte da organização”. Nas décadas de 1970 e 1980, passou a ser exigido das 
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organizações que elas tivessem respostas rápidas e flexíveis às demandas, enquanto que nos 

anos de 1990, o diferencial exigido para o planejamento passou a ser a criatividade. 

Para entender a participação da comunicação dentro de qualquer processo faz-se 

necessário o entendimento dos conceitos de comunicação organizacional, comunicação 

empresarial e comunicação integrada. Kunsch (2003), quando aponta conceito defendido 

por Lee O. Thayer (apud KUNSCH; 2003, p. 69), a autora apresenta a comunicação como 

elemento vital no processo das funções administrativas. “É a comunicação que ocorre 

dentro [da organização] e a comunicação entre ela e seu meio ambiente que [a] definem e 

determinam as condições de suas existências e a direção do seu movimento”. 

Kunsch (2006) apresenta a comunicação organizacional como uma estudiosa do 

sistema, do funcionamento e do processo de comunicação entre a empresa e seus diversos 

públicos. Essa comunicação organizacional, no Brasil, também denominada de 

comunicação empresarial ou comunicação corporativa, configura diferentes modalidades 

comunicacionais, mas que acaba englobando a comunicação institucional, a comunicação 

mercadológica, a comunicação interna e a comunicação administrativa.  

Durante a elaboração do planejamento estratégico em comunicação é necessário 

observar vários aspectos, tanto do ponto de vista de políticas até mesmos os aspectos 

ambientais, a exemplo da legislação ambiental.  

Dentro do planejamento estratégico de uma organização deve ser desenvolvido um 

plano estratégico de comunicação. Para tal, Kunsch (2003) ressalta que a comunicação deve 

obter as decisões tomadas junto às “autoridades das organizações” para a elaboração do 

mesmo. O profissional da área deve sensibilizar os gestores quanto à questão da 

necessidade de envolvimento e comprometimento com a comunicação, haja vista que esta 

área deve ser considerada como um setor estratégico da empresa, e como ela (a 

comunicação) pode contribuir para que o empreendimento alcance os objetivos globais, que 

são a disseminação dos conceitos de missão, visão e valores do empreendimento para 

melhoria do seu desempenho. 

A autora apresenta os passos necessários para a elaboração de um plano estratégico 

de comunicação. Este deve corresponder a três etapas fundamentais que consistem na 

pesquisa e construção de diagnóstico estratégico da organização, planejamento da 

comunicação organizacional e a gestão estratégica da comunicação organizacional. 

A partir das definições estabelecidas pelo plano de comunicação, a área de 

comunicação deve executar as seguintes etapas: divulgação do plano, implementação, 
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controle das ações e apresentar a avaliação dos resultados. Esse final é importante, na etapa 

conclusiva do plano de comunicação, para que se dê maior credibilidade ao trabalho da área 

e, assim, facilite a implementação de outras ações da área junto aos diretores da empresa. 

Profissionais de várias áreas da comunicação devem atuar nas diferentes etapas do processo 

de Licenciamento Ambiental de um empreendimento, estabelecendo, assim, um trabalho de 

Comunicação Integrada, pautado em um Planejamento Estratégico de Comunicação. 

É importante frisar que o processo de Licenciamento Ambiental é circundado de 

preocupações socioambientais. Pois, além de permitir a instalação, ampliação e operação de 

um empreendimento, com o cumprimento das medidas preventivas e da adequação deste ao 

desenvolvimento sustentável, o licenciamento promove, ainda, as condições ambientais 

básicas para que as atividades a serem desenvolvidas não agridam a comunidade e o local 

onde o empreendimento será instalado. 

Na história recente do Brasil, Locatelli (2009; p. 9), aponta o regime militar como o 

período de maior movimentação para instalação de grandes projetos e empreendimentos no 

País. O autor ressalta que não havia preocupação com a questão ambiental, tão pouco com a 

comunicação. Segundo ele, as empresas estatais não contemplavam programas de 

comunicação para a população atingida, ou quando havia comunicação era de caráter 

publicitário. Ele destaca ainda que não existiam oportunidades de acesso público aos 

documentos dos projetos ou de espaço para participação. 

Ainda segundo Locatelli (2009), essa postura sofreu modificações a partir de 1980, 

em detrimento a diversos fatores que abrangem a esfera política, econômica e as relações de 

poder público e sociedade civil. A comunicação passou a ser pensada além da audiência 

pública, sendo discutida ainda na fase de implantação dos projetos, fazendo da 

comunicação “um requisito de visibilidade pública e de prestação de contas sobre os 

programas mitigatórios e compensatórios previstos no EIA-Rima. (LOCATELLI, 2009, p. 

9). 

Além da visibilidade por meio de Audiência Pública, a legislação ambiental vigente 

exige, como condicionante para a concessão de licenças de operação, um Plano Básico 

Ambiental (PBA). O PBA compreende um conjunto de programas a serem desenvolvidos, 

ainda na etapa de implantação dos projetos, entre eles está o Programa de Comunicação 

Social, que tem como função principal direcionar o trabalho de informação para a 

população atingida pelo empreendimento.  
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De acordo com Fernandes (2010), é importante destacar que esse processo envolve 

vários atores (comunidades, ONGs, pesquisadores, acionistas, administradores, formadores 

de opinião, justiça, governo, imprensa) em um cenário, que na atualidade detém forte 

atuação do movimento ambientalista; há cobrança rigorosa no cumprimento da legislação 

ambiental; interesses políticos diluídos; onde o foco do debate está direcionado na 

eminência de acidentes ambientais. 

Diante desse cenário, o processo de comunicação, por meio de um planejamento 

estratégico, surge como o mediador de um diálogo aberto e transparente entre o 

empreendedor e cada um dos atores e públicos, conhecidos como stakeholders, envolvidos, 

no projeto em licenciamento.  

Para construir o planejamento estratégico, o profissional de Comunicação, segundo 

Fernandes (2010), deve lançar mão de três etapas:  

1- Análise de EIA/RIMA e impactos: para levantamento e análise do 
contexto do local e das repercussões positivas e negativas; 
2- Auditoria de Opinião: de posse dos dados secundários após a 
verificação dos impactos, devem ser levantadas informações quanto a: 
opinião sobre o empreendimento; efeitos positivos e negativos; 
deficiências no relacionamento com os públicos estratégicos; grau de 
satisfação dos públicos envolvidos; tendências político-partidárias; 
posicionamento das lideranças formais e informais quanto ao 
empreendimento, e o comportamento das mídias locais e comunitárias; 
3- Diagnóstico: levantamento realizado junto à comunidade, através de 
entrevistas indiretas, conversas informais e pesquisas para constatar a 
receptividade do empreendimento. Nesse momento são identificados os 
pontos fortes e as oportunidades de trabalho, assim como os pontos fracos 
e as ameaças ao processo de licenciamento e ao empreendimento como 
um todo (FERNANDES, 2010)6. 
 

De acordo com Fernandes, a criação de ferramentas de comunicação que garantam 

um diálogo claro e transparente com os stakeholders traz benefícios importantes para o 

empreendedor, pois atuam como subsídios para a formulação de propostas de medidas 

compensatórias e mitigadoras para o EIA/RIMA em linguagem simples e acessível; 

feedback sobre o projeto; propostas e sugestões de adequação do empreendimento às 

necessidades da área e da comunidade diretamente afetada; identificação e informação dos 

segmentos e lideranças que poderão ser os legitimadores do processo de licenciamento 

ambiental. 

                                                 
6 Resumo da entrevista concedida a Nádia de Farias Silva em 22 de março de 2010. 
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O planejamento de Comunicação, de acordo com o autor, pode ser baseado em 

comunicação dirigida e aproximativas, por meio de reuniões e palestras técnicas para 

diferentes públicos, estabelecimento de relacionamento com a imprensa local; utilização de 

mídias comunitárias para a transmissão das mensagens e produção de materiais 

informativos para esclarecimento sobre o projeto, antes das audiências públicas. 

 

4 Análise da estratégia de comunicação elaborada para o projeto Usipar 

 

Antes de descrever o Planejamento Estratégico de Comunicação desenvolvido pela 

Coordenação de Comunicação Corporativa do Grupo COSIPAR, é importante ressaltar que 

o embasamento teórico de Kunsch sobre a comunicação integrada funcionando como 

elemento estratégico; a análise de Torquato sobre as perspectivas futuras para o profissional 

de comunicação; e também que os estudos de Bueno, que tem um estudo aprofundado sobre 

o conceito de comunicação empresarial e a evolução do mesmo no Brasil, e vê a 

comunicação como estratégica e “vital” para o processo de tomada de decisão dentro do 

contexto de uma sociedade, podemos destacar que a análise situacional do estudo de caso 

em questão, tomou como base a metodologia swot, proposta por Henry Mintzberg, Bruce 

Ahlstrand e Joseph Lampel que visa apontar quais são os pontos fortes (strengths), pontos 

fracos (weaknesses), as oportunidades (opportunities) e as ameaças (threats) da organização 

e que propõe que a elaboração da estratégia a ser utilizada deva considerar o equilíbrio das 

capacidades internas com as possibilidades externas. 

No caso em estudo, observou-se a partir de documentos oficiais da empresa, a 

exemplo do plano de comunicação fornecido pela Coordenação de Comunicação da 

empresa, que o ponto forte do projeto Usipar baseava-se na oportunidade de empregos e 

geração de progresso para a região. Como ponto fraco foi identificada a visão negativa da 

comunidade local sobre os grandes projetos industriais em Barcarena que, até então, 

mantinham-se na mídia com o estigma de poluidores além de não utilizarem a mão de obra 

local em serviços especializados e funções de chefia.  

A maior oportunidade identificada foi que a empresa contava com a inovação do 

projeto, onde a nova usina do Grupo moldou-se em um processo produtivo menos poluente 

e com a previsão de treinamento e geração de empregos para a comunidade. Sendo que a 

maior ameaça à não efetivação da Usipar seria não conseguir a autorização de implantação 

com a desaprovação dos públicos por desconhecimento ou má interpretação do projeto. 
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A partir da análise do plano de comunicação, podemos observar que o trabalho de 

Planejamento de Comunicação do processo de Licenciamento Ambiental da Usipar foi 

traçado pela Coordenação de Comunicação Corporativa do Grupo COSIPAR com três 

objetivos definidos: conhecer os stakeholders do empreendimento, divulgar para a 

comunidade o projeto Usipar, sua importância, estratégia e benefícios; apresentar o RIMA 

do projeto; e levantar sugestões e informações para contribuir para o êxito do projeto.  

O passo seguinte foi a definição dos públicos estratégicos, os stakeholders, 

identificados como sendo as entidades organizadas das comunidades locais, governo 

estadual e municipal, membros do Poder Judiciário, imprensa e instituições de ensino 

locais. De posse do levantamento e análise do contexto local e identificação do ambiente e 

públicos, Coordenação de Comunicação Corporativa do Grupo COSIPAR passou a traçar 

as ações de comunicação para alcançar os objetivos almejados.  

Para cada público foram definidas ferramentas e estratégias adequadas, a fim de que, 

por meio de uma comunicação integrada, as mensagens mantivessem uma unidade sobre a 

produção verticalizada de ferro gusa na região e seus benefícios para o desenvolvimento 

econômico e social. 

Podemos observar a partir da análise dos documentos oficiais da Coordenação de 

Comunicação, que esta definiu ferramentas e canais adequados à realidade local para atingir 

os stakeholders.  Ainda avaliando a documentação oficial da empresa, constatamos que 

durante a produção do planejamento, a equipe de comunicação observou que, dentre os 

diversos públicos de interesse, todos aqueles ligados à comunidade mantinham uma cultura 

específica e diferenciada de comunicação.Em virtude de tal fato, foram escolhidas, além de 

ferramentas mais habituais, como envio de relatórios de impacto ambiental, cartazes, 

outdoors e folders; a veiculação de convites e informações por meio de carro som, 

contratado de comerciantes locais e com mensagens narradas em linguagem simples para 

circular nas comunidades locais em horários previamente avaliados e nos quais os 

moradores estavam presentes. 

Ainda de acordo com a análise dos documentos da empresa com o Plano de 

Comunicação – Coordenação de Comunicação Corporativa do Grupo COSIPAR e também 

de informações verbais obtidas por meio de entrevistas da Coordenação de Comunicação 

podemos ressaltar que outro fator levando em consideração pela direção da empresa foi o 

ambiente externo e a cultura local, muito arraigada no encontro presencial e na necessidade 

de visualização da realidade em detrimento da leitura de documentos, foi a abertura de 
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visitas programadas à área da nova usina. Um trabalho que envolveu também o treinamento 

do público interno que acompanharia os visitantes e faria a exposição do projeto, também 

em linguagem adequada e com postura adequada ao objetivo de transparência e 

aproximação da empresa. Convém ratificar que, antes mesmo de iniciar a divulgação 

externa, o Grupo fortaleceu junto a seus colaboradores o conceito do novo empreendimento 

a fim de conseguir dentro do próprio corpo funcional, agentes multiplicadores e 

responsáveis pela boa comunicação e imagem institucional. 

As ações culminariam com a Audiência Pública, exigência legal e que, do ponto de 

vista da estratégia do Grupo na divulgação do projeto Usipar foi definido como momento 

crucial para que o público compreendesse sua importância. Portanto, várias ações foram 

iniciadas para garantir o sucesso e a participação dos atores sociais na referida audiência. A 

seguir, um quadro com estas ações e seus respectivos públicos: 

 
Quadro 01: Apresentação das ferramentas de comunicação e o público alvo.  Quadro elaborado pelas autoras com base no 
plano de comunicação para audiência pública do projeto USIPAR. 

 
As ações descritas acima objetivaram despertar na população o interesse de 

participar da Audiência Pública, uma etapa do processo de renovação da Licença de 

Operação (LO) da usina, concessão da Licença de Instalação (LI) do porto e também da 

expansão da usina com a instalação do Alto Forno (AF III – terceira unidade operacional de 
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produção de ferro gusa), propondo a utilização do conceito de comunicação integrada de 

forma eficaz, na intenção de reafirmar a relação de transparência da empresa.  

Segundo a Coordenação de Comunicação Corporativa do Grupo COSIPAR, a 

participação do público durante a Audiência Pública, realizada em 14 de maio de 2010, foi 

expressiva se comparada a eventos semelhantes realizados no município. Um dos fatores 

positivos foi a escolha do local, estabelecido na Vila do Conde, localidade onde o projeto 

será instalado, e não na Velha Barcarena, sede do município, mas que não mantém muita 

relação com o setor industrial. 

A Audiência Pública reuniu 215 pessoas. Um público heterogêneo que reuniu desde 

agentes políticos, lideranças comunitárias, agentes públicos e indivíduos da sociedade. Ao 

contrário do ocorrido em outras audiências públicas, não houve questionamentos sobre a 

divulgação do evento, que é um momento importante para o esclarecimento da sociedade, o 

que demonstra que o planejamento de comunicação teve sucesso na divulgação de 

realização da reunião. 

O público presente fez diversas intervenções, a maioria delas referentes a questões 

políticas ou de prejuízos ambientais causados por outros projetos no município de 

Barcarena. Os depoimentos que fizeram relação direta ao projeto Usipar estavam baseados 

em dados e informações reais sobre o empreendimento, demonstrando que um dos objetivos 

do Planejamento de Comunicação, baseado na transmissão de conhecimento para a 

comunidade sobre a Usipar também foi alcançado. 

No entanto, não foi possível obter relatório com dados sistematizados sobre a 

percepção do público sobre a audiência, pois o Planejamento de Comunicação elaborado 

pela Coordenação de Comunicação do Grupo COSIPAR, não previu ferramentas de 

monitoramento da execução do referido trabalho. 

 
5 Considerações Finais  
 

O ponto de partida dessa pesquisa foi o estudo do planejamento de comunicação 

realizado pelo Grupo Cosipar durante o processo de Licenciamento Ambiental do projeto 

Usipar. Afinal, as questões socioambientais estão cada vez mais em voga na mídia, mas 

ainda não é possível determinar o nível de envolvimento e de entendimento da sociedade no 

que se refere a essas questões. Daí a necessidade de compreender como a comunicação do 

processo de licenciamento pode se tornar efetiva como fonte do direito constitucional à 

informação. 
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Uma das evoluções do Licenciamento Ambiental no Brasil foi o estabelecimento da 

obrigatoriedade da abertura das informações para a sociedade, fazendo com que os 

empreendedores investissem em estratégias e ferramentas de comunicação, no intuito de 

estabelecer canais de comunicação abertos e transparentes, sobre os possíveis impactos do 

empreendimento. 

No projeto Usipar, a comunidade participou do processo de licenciamento quando 

foi convocada pela empresa para respaldar a implantação do projeto, a exemplo da 

participação das comunidades na Usipar e principalmente na Audiência Pública. Os canais 

de comunicação se efetivaram mesmo antes da realização da Audiência Pública, ponto alto 

do contato entre empresa e públicos de interesse e onde são colocados os diferentes pontos 

de vista em relação ao novo empreendimento. Foi o que aconteceu nas reuniões prévias 

organizadas pelo Grupo COSIPAR, nas quais representantes do Grupo foram explicar o 

projeto diretamente a diversos grupos de interesse. 

Para cumprir determinação da legislação ambiental que faz referência à realização 

da Audiência Pública, a empresa estabeleceu entre as estratégias o desenvolvimento de um 

plano de comunicação com foco na preparação dos públicos da empresa para um dos 

momentos decisivos do processo de licenciamento do projeto, objetivando basicamente 

divulgar o projeto Usipar, bem como sua importância e estratégia, além dos benefícios que 

este traria à comunidade; apresentar o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) do 

projeto; e levantar sugestões e informações que pudessem contribuir para o êxito do 

mesmo, mas não estabeleceu um canal de feedback para a comunidade.  

No processo do projeto Usipar, podemos destacar que a empresa elencou públicos 

prioritários e definiu ferramentas e estratégias adequadas a cada um deles. Se levarmos em 

consideração que um dos objetivos primordiais da comunicação integrada é difundir uma 

única mensagem por meio de vários canais para diferentes públicos (unificação da 

mensagem), podemos afirmar que a empresa efetivou esses objetivos. 

Conforme registro do livro de presença, pode-se dizer que a participação da 

comunidade na Audiência Pública foi expressiva. Um número considerável de populares, 

mais de 200 pessoas, assistiu às colocações dos representantes do Poder Público e da 

empresa, e pode se manifestar quanto ao empreendimento. A participação popular esteve 

diretamente relacionada ao projeto Usipar, embasadas em dados e informações reais sobre o 

empreendimento, o que demonstrou efetividade do planejamento de Comunicação quanto à 

transmissão de conhecimento para a comunidade sobre a Usipar.  
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Avaliando os resultados alcançados, podemos destacar que sem planejamento 

estratégico definido seria difícil chegar ao resultado obtido. Entretanto, houveram gaps, a 

exemplo da não realização de mensuração de resultados do planejamento de comunicação 

(ausência de pesquisa de recepção, coleta de depoimentos, pesquisa de recall etc), que não 

comprometeram a execução do planejamento, mas trariam resultados que contribuiriam 

positivamente para o sucesso de mesmo. 

Por fim, essa experiência na área da comunicação empresarial e do meio ambiente 

possibilitou observamos que também as comunidades têm direito a participar dos diferentes 

momentos da liberação do empreendimento. Para isso, o planejamento em comunicação foi 

fundamental, pois considerou todas variáveis importantes para que a mensagem chegasse ao 

receptor e tivesse o retorno esperado. Entre elas a análise de ambiente, crenças, 

posicionamento, planejamento da ação, questões críticas, indicador-chave e monitoramento.  
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