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RESUMO 

As normas legais visam organizar a sociedade, conforme o interesse público. 
Contudo, apesar de sua importância, não existem mecanismos eficientes para 
comunicá-las aos cidadãos. Por outro lado, a iniciativa privada utiliza diversas mídias 
digitais de forma consistente e efetiva. Após compreender a norma como 
conhecimento, este estudo buscou identificar mídias digitais que poderiam ser 
utilizadas para aprimorar a comunicação de normas por organizações públicas, 
visando o seu cumprimento. As normas utilizadas como referência foram as 
relacionadas ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP, gerenciado pelo IBAMA. A 
pesquisa foi limitada ao Estado de Santa Catarina - Brasil, no qual o CTF/APP é 
gerenciado de forma integrada com o Cadastro Ambiental Legal, o qual utiliza os 
mesmos parâmetros e o mesmo sistema eletrônico. Como resultado, identificou-se 
um grande potencial para a utilização de softwares de automação de e-mail, que 
podem atuar como mídia do conhecimento, com a utilização de técnicas de marketing 
social. 
 
 

Palavras-chave: Cadastro Técnico Federal - CTF/APP. Mídia do conhecimento. 
Comunicação pública. Normas. Comunicação. 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Legal regulations aim to organize society in accordance with the public interest. 
However, despite of its importance, there is no efficient mechanisms to communicate 
them to citizens. On the other hand, the private sector uses several digital media 
consistently and effectively. After understandig regulations as knowledge, this study 
search identified that digital media could be used to improve the communication of 
regulations by public organizations, aiming its fulfillment. The regulations used here as 
reference were those related to the Federal Technical Registry of Potentially Polluting 
Activities and Users of Environmental Resources – CTF/APP, managed by IBAMA. 
The research was limited to the State of Santa Catarina - Brazil, in which the CTF/APP 
is managed in an integrated manner with the Legal Environmental Registry, which uses 
the same parameters and the same electronic system. As a result it was identified a 
great potential for the use of email automation software, which can act as knowledge 
media, with the use of social marketing techniques. 
 
 

 

Keywords: Federal Technical Registry - CTF/APP. Knowledge media. Public 
communication. Legal. Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

A vida em sociedade está relacionada à busca de alguns objetivos comuns que 

nos Estados de direito são registrados em normas.  O Estado é dinâmico e suas 

normas podem ser alteradas substancialmente visando atingir os fins considerados 

bons pelos que detém o poder estatal em determinada época (DALLARI, 2016). Nesse 

sentido, as normas organizam os interesses e estabelecem meios para que a 

sociedade possa buscar os objetivos pretendidos. 

Porém, intenções declaradas e formalizadas em normas não são suficientes 

para modificar a realidade. Conforme Santos (2016), não bastam apenas discursos 

para melhorar a vida humana, além de vontades e capacidades, são necessários 

esforços sistemáticos, que devem ser potencializados por métodos e processos. 

Dentre esses esforços está o de comunicar e orientar a população sobre as normas 

vigentes. Esta dissertação tem como objetivo propor o aprimoramento desse processo 

com a utilização de mídia do conhecimento. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA  

Apesar de existirem diversos conceitos de Estado, estes geralmente possuem 

duas abordagens principais: uma pela noção de força, que se relaciona à política, e 

outra pela noção de ordem, relacionada à natureza jurídica. Tendo a ordem como 

ponto de partida, o Estado é conceituado como "a ordem jurídica soberana que tem 

por fim o bem comum de um povo situado em determinado território" (DALLARI, 2016, 

p. 121). Nesse sentido, Oliveira e Cunha (2017) ressaltam que a existência de um 

Estado democrático depende de regras conhecidas e universais que organizem o 

governo e a sociedade, condicionando o comportamento dos atores sociais.    

O Estado assegura o funcionamento da sociedade não apenas por exigir o 

cumprimento das regras, mas também por intermediar o embate técnico-político que 

permite a elaboração dessas normas, as quais são elementos fundamentais dentro 

desse sistema. A norma "prescreve o que deve ser” (LUHMANN, 2016, p. 15), de 

forma que os fatos passam a ser julgados ou avaliados a partir dessas normas, 

podendo ser visto como conforme ou desvio, o que permite a regulação visando os 

fins pretendidos. 
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Com o aumento da complexidade e a necessidade de encarar uma realidade 

socioeconômica multifacetária, o Estado teve de criar diversos órgãos e entidades 

especializados e com autonomia para emitir normativas (ARAGÃO, 2000). Nesse 

sentido, além das normas produzidas pelo poder legislativo, órgãos especializados do 

poder executivo passaram a elaborar e publicar normas dentro de suas atribuições, 

visando atingir as finalidades estabelecidas nas leis que os criaram. Além disso, um 

mesmo tipo de controle pode ser desempenhado por órgãos de diferentes entes, como 

ocorre com a proteção do meio ambiente que é "competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (BRASIL, 1988). 

Contudo, para que o sistema possa funcionar conforme planejado, é necessário 

que os cidadãos tomem conhecimento de uma grande quantidade de normas. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (2018), após a 

promulgação da Constituição Federal considerando apenas Emendas 

Constitucionais, Leis, Medidas Provisórias e Decretos nos 30 anos seguintes foram 

publicadas 25.774 normas, sendo 4.798 destas com efeitos tributários. Considerando 

as instâncias federal, estaduais e municipais, incluindo as normas infralegais, o 

mesmo estudo estima que uma empresa em operação poderia estar sujeita a 4.078 

normas com efeitos tributários. Com essas estimativas o estudo citado buscou 

destacar as dificuldades, a insegurança e os custos que as empresas arcam apenas 

para identificar as normas que devem seguir. 

Por outro lado, enquanto os regulados têm dificuldade de saber a quais normas 

estão sujeitos, os órgãos públicos têm dificuldade em se comunicar com uma grande 

quantidade e diversidade de pessoas. E considerando que "o conhecimento e a 

compreensão das leis é a precondição de cada possível relação consciente entre 

entes públicos e cidadãos” (FACCIOLI, 2000 apud HASWANI, 2017, p. 167), sem uma 

comunicação adequada, esse relacionamento não ocorre. Com isso, cidadãos não 

modificam seu comportamento e normas não atingem seu objetivo. 

Enquanto isso, as empresas privadas utilizam diversas mídias e estratégias 

para apresentarem seus produtos e serviços, promovendo o comportamento de 

consumo. Por sua vez, a comunicação de informações relativas às leis falha, mesmo 

que sejam geralmente muito mais importantes do que as informações comerciais 

(JANEČEK, 2019). 
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1.2 CADASTRO AMBIENTAL LEGAL DE SANTA CATARINA 

1.2.1 Normas ambientais 

Dentre diversos objetivos, o Estado Brasileiro busca assegurar o "meio 

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

qualidade de vida" (BRASIL, 1988). Por meio de seus entes e órgãos, emite diversas 

normas com esse objetivo, sendo a Política Nacional do Meio Ambiente a principal 

delas, a qual institui os seguintes instrumentos legais: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  

II - o zoneamento ambiental;  

III - a avaliação de impactos ambientais;  

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras;  

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  

VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental 

e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual 

e Municipal;  

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 

de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;  

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;  

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental;  

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.  

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA;  

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 

obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;  

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 

poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais.  

XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 

ambiental, seguro ambiental e outros (BRASIL, 1988) (grifos nossos). 

1.2.1.1 Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadora de Recursos Ambientais- CTF/APP 
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O CTF/APP foi criado em 18 de julho de 1989 (BRASIL, 1989), logo após a 

criação do IBAMA (BRASIL, 1989). Conforme o artigo 17 da Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA), o CTF/APP é o: 

Registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a 

atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e 

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, 

assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora (BRASIL, 1989).  

Este instrumento é essencial por identificar pessoas físicas e jurídicas, que por 

desenvolverem atividades com potencial de prejudicar o meio ambiente, precisam ter 

suas atividades monitoradas. Esse cadastro é auto declaratório, eletrônico e deve ser 

realizado pelo site do IBAMA por todas as pessoas que desenvolvem atividades 

listadas no Anexo VIII da PNMA (que são subdivididas em 140 descrições de 

atividades) ou em razão de outras normas federais ou de abrangência nacional que 

sujeitam a atividade a controle e fiscalização ambiental (que são subdivididas em 

outras 56 descrições de atividade) (BRASIL, 2013). Dentro do sistema eletrônico do 

CTF/APP, acessado por login e senha ou certificado digital, dependendo da atividade 

declarada, o inscrito pode acessar outros sistemas eletrônicos, dentro dos quais pode 

solicitar autorizações, realizar operações com outras pessoas cadastradas e declarar 

informações para permitir o monitoramento da atividade, conforme estabelecido em 

normativas como, por exemplo:  

● Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP) 

(BRASIL, 2013);  

● Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) 

(BRASIL, 2014);  

● importação, produção, reutilização e destinação de pneus (BRASIL, 2009); 

● importação, reciclagem, comércio e uso de mercúrio metálico (BRASIL, 

2015); 

● importação, exportação, comércio, destinação e utilização de substâncias 

controladas pelo Protocolo de Montreal (BRASIL, 2018);  

● transporte interestadual de produtos perigosos e marítimo (BRASIL, 2012);  

● atividade de criador amador de passeriformes (BRASIL, 2011);  

● controle populacional de javali (BRASIL, 2013), dentre outras atividades. 
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 A Lei 10.165, de 2000 (BRASIL, 2000), estabeleceu a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental (TCFA) e a entrega do Relatório Anual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP), para uma 

relação de atividades incluída no Anexo VIII da PNMA. A maioria dessas atividades 

estão listadas na Resolução CONAMA n.° 237, de 1997 (BRASIL, 1997) e são sujeitas 

a licenciamento ambiental.  Dessa forma, as pessoas que desenvolvem as atividades 

listadas no Anexo VIII da PNMA, conforme critérios definidos no Anexo IX, fornecem 

recursos financeiros e informações por meio do Relatório Anual de Atividades para 

que o poder de polícia do IBAMA seja exercido. 

Porém, esses objetivos de gestão de informações e cobrança de taxas em um 

mesmo instrumento dificultaram sua gestão. Conforme observado por Milaré (2013), 

apesar do CTF/APP e a TCFA serem instrumentos jurídicos independentes, com 

finalidades distintas, a regulamentação do Cadastro, desde a Portaria Normativa 

IBAMA n.° 113, de 1997, até a Instrução Normativa IBAMA n.° 31, de 2009, estiveram 

voltadas para regulamentar a taxa. Nesse sentido, Milaré (2013) destaca que devido 

à falta de sistematização normativa adequada, o CTF/APP não foi plena e 

efetivamente utilizado, pelo contrário, se afastou de seu propósito de instrumento 

gerencial e de informações.  

Apesar desse histórico, percebido e relatado por Milaré (2013), é importante 

destacar que o IBAMA, buscando fortalecer a gestão das informações, publicou as 

Instrução Normativa n. 6, de 2013 (BRASIL, 2013) e atualizações, para aprimorar a 

regulamentação do CTF/APP, e a Instrução Normativa n. 3, de 2014, seguida pela 

Instrução Normativa n. 6, de 2014 e atualizações (BRASIL, 2014), para aprimorar a 

regulamentação do RAPP. 

1.2.1.2 Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais (RAPP)  

Os RAPP devem ser entregues até dia 31 de março pelo sistema eletrônico do 

IBAMA pelo inscrito ou seu representante com informações referentes ao ano anterior. 

Os relatórios são compostos por diferentes formulários, dependendo das atividades 

declaradas. Estes coletam informações sobre as fontes energéticas utilizadas, 

resíduos sólidos gerados, matérias-primas e insumos consumidos, efluentes líquidos 
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tratados ou descartados, dentre outras, conforme estabelecido pela Instrução 

Normativa IBAMA n. 6, de 2014. 

1.2.1.3 Taxa de Fiscalização Ambiental  

A Constituição Federal em seu artigo 23 estabelece a competência comum da 

União, Estados, Munícipios e do Distrito Federal para proteger o meio ambiente 

(BRASIL, 1988). Dessa forma, os diferentes entes que compõe o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA) utilizam de seu poder de polícia com o propósito de 

proteger e melhorar a qualidade ambiental (BRASIL, 1981). O poder de polícia pode 

ser definido como: 

A atividade da Administração que, disciplinando direitos e interesses, vale-se 

da edição de regras e da imposição de medidas necessárias à preservação 

da ordem pública, garantindo a melhor convivência possível entre as diversas 

aspirações legítimas que coexistem no seio da sociedade (CUNHA FILHO, 

2014, p. 33).  

Dessa forma, tendo em vista a competência compartilhada entre os entes e a 

necessidade de estruturar esses órgãos ambientais com poder de polícia, a PNMA ao 

criar a TCFA também estabeleceu o direito de compensação em até 60% do valor 

devido a título de TCFA relativa ao mesmo ano para os empresários que também 

pagam taxa de fiscalização ambiental para outro ente (BRASIL, 2000). Com isso, uma 

empresa sujeita a pagar R$ 100,00 de TCFA e R$ 60,00 de taxa de fiscalização 

ambiental estadual, por exemplo, ao quitar o débito com o ente estadual e comprovar 

o pagamento ao IBAMA, pode solicitar compensação desse valor e pagar apenas R$ 

40,00 ao IBAMA referente à TCFA. No caso de Santa Catarina, o valor da Taxa de 

Fiscalização Ambiental de Santa Cataria (TFASC) corresponde a 60% do valor devido 

a título de TCFA. Dessa forma, uma empresa localizada em Santa Catarina, continuou 

pagando o mesmo valor a título de fiscalização ambiental com a promulgação da lei 

que instituiu a TFASC e o IBAMA ficou com 40% do que recebia anteriormente dessa 

mesma empresa. 

Contudo, cabe registrar, que os valores definidos para essas taxas não seguem 

um critério técnico adequado, pois não consideram o real custo de fiscalização dessas 

atividades. Por exemplo, apesar do agronegócio ser o principal responsável pela 

perda de vegetação natural no Brasil (SOUZA JR et al., 2020), este é isento do 
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pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). Nem mesmo 

empreendimentos como usinas hidrelétricas e outras obras de infraestrutura são 

sujeitas à TCFA, porque, da mesma forma que o agronegócio, foram vetadas da Lei 

10.165, de 2000, que criou o Anexo VIII e instituiu a Taxa (BRASIL, 2000), ou seja, as 

normas refletem o interesse dos que detém o poder em determinado período conforme 

ressaltado por Dallari (2016). 

1.2.1.4 Cadastro Ambiental Legal Santa Catarina 

Em 2008, foi criado pelo Estado de Santa Catarina o Cadastro Técnico Estadual 

de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, junto 

com a TFASC (SANTA CATARINA, 2008). A própria Lei indicou a necessidade de 

articulação com o CTF/APP, porém, em um primeiro momento, a aproximação com o 

IBAMA significou apenas utilização do sistema eletrônico do CTF/APP pelo órgão 

estadual para identificação dos cadastrados e recolhimento da taxa por uma guia de 

recolhimento única para recolher as duas taxas. Além disso, o órgão estadual passou 

a exigir a inscrição de empreendimentos no cadastro durante o processo de 

licenciamento ambiental. 

Na prática, a criação do cadastro estadual não criou obrigações adicionais, o 

que mudou foi a complexidade para que os órgãos ambientais exemplificassem as 

normas. Em 2015, foi assinado um novo Acordo de Cooperação Técnica propondo a 

gestão integrada ampla, incluindo ações de divulgação e de atendimento ao cidadão, 

o qual não contempla repasse de recursos, tendo em vista que os recursos são 

arrecadados por legislação própria e que o direito de compensação pertence ao 

empreendedor. Sob essa perspectiva, a gestão do CTF/APP em Santa Catarina é de 

responsabilidade dos entes que recebem recursos provenientes da TCFA e TFASC, 

ou seja, do IBAMA e de mais 3 entidades estaduais: o Instituto do Meio Ambiente 

(IMA), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) e a 

Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, que começou a receber recursos 

diretamente da TFASC apenas em 2013 (SANTA CATARINA, 2013). 

Nesse contexto, a presente pesquisa, após reconhecer as normas como 

conhecimento e tendo o CTF/APP em Santa Catarina como referência, busca 
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identificar formas mais eficientes de comunicá-las por meio de mídias do 

conhecimento. 

1.3 PERGUNTA DE PESQUISA  

Como aprimorar a comunicação de normas por organizações públicas, visando 

seu cumprimento, com a utilização de mídia do conhecimento?  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

○ Propor a utilização de mídia digital para aprimorar a comunicação de 

normativas, visando promover o cumprimento de normas relacionadas ao 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

○ Mapear como autarquias federais realizam comunicação das normas em 

meio digital; 

○ Identificar mídias digitais com potencial para comunicação de normas 

referentes ao Cadastro Ambiental Legal de Santa Catarina junto a empresas e 

profissionais; 

○ Validar propostas de utilização de mídias digitais por órgãos públicos para 

comunicar normativas, como a do Cadastro Ambiental Legal de Santa Catarina. 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

A gestão do CTF/APP é complexa, tendo em vista a grande quantidade de 

pessoas físicas e jurídicas sujeitas à inscrição e a variedade de informações 

coletadas, que se relacionam a diversas áreas do conhecimento. O gerenciamento do 

cadastro depende do monitoramento e controle das declarações de milhares de 
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pessoas físicas e jurídicas. Desde 2001, o CTF/APP pode ser acessado pelo site do 

IBAMA, dentro do qual as pessoas físicas e jurídicas devem se cadastrar e manter 

suas informações atualizadas (BRASIL, 2001).  

Em 4 de agosto de 2020, considerando apenas os CNPJ com pelo menos uma 

atividade ativa sujeita à inscrição, existiam 426.867 CNPJ cadastrados em todo Brasil, 

sendo 29.599 em Santa Catarina (IBAMA, 2020).  Estas empresas podem declarar 

até 196 atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais 

diferentes (BRASIL, 2013). Sendo que 140 destas são obrigadas a entregar o 

Relatório Anual de Atividades, que, conforme as atividades declaradas, são 

compostos por formulários distintos, dentre os 23 disponíveis (BRASIL, 2014). 

Esses dados foram apresentados apenas para ilustrar a complexidade para se 

gerenciar as informações declaradas no CTF/APP e principalmente para evidenciar a 

necessidade de se estabelecer formas de comunicação mais efetivas. E foi dentro 

deste contexto, que a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 

Sustentável de Santa Catarina, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica com o 

IBAMA, decidiu investir em campanhas de divulgação com o objetivo de conscientizar 

a população sobre a importância do Cadastro Ambiental Legal e a necessidade de se 

inscrever e declarar as informações adequadamente, porém, não foi perceptível um 

aumento no número de inscrições no Cadastro, na entrega de Relatórios, nem mesmo 

um aumento significativo nos contatos telefônicos e e-mails recebidos.  

Em 2018, sem novas campanhas de divulgação, como servidor do IBAMA o 

autor do presente estudo realizou um disparo para 808 e-mails declarados nos 

cadastros das empresas válidos, conforme análise do software Safetymails®, a partir 

do e-mail institucional com a ferramenta Outlook®. Foi encaminhada uma mensagem 

personalizada, que em seu texto informava o CNPJ e nome da empresa e listava 

pendências. Os e-mails foram criados no Word®, utilizando a função 

Correspondências - mala direta, no qual foi produzido um texto com campos variáveis, 

que foram preenchidos com informações de planilha Excel® que continha o e-mail, 

número do CNPJ, nome da empresa e relação de pendências identificadas se existia 

débito de TCFA, se existia pendência de entrega de RAPP ou de formulários deste 

Relatório, além de informar sobre a necessidade de declarar a atividade correta. 

Então, foram disparados todos os 808 e-mails personalizados no dia 17 de outubro de 

2018 no período da manhã. 



26 

 

 

A telefonista relatou que no dia 17 de outubro teve um significativo aumento no 

número das ligações, que continuou maior no dia seguinte e se normalizou no terceiro. 

Importante ressaltar que o telefone não foi informado no e-mail e que todas as 

pendências relatadas poderiam ser consultadas diretamente no sistema pelas 

empresas, ou seja, era possível verificar a veracidade das solicitações. 

Figura 1- Número de usuários acessando o site Cadastro Ambiental Legal SC por hora 

 

Fonte: O autor (2021) 

Como pode-se observar acima no gráfico do Google Analytics, o efeito do envio 

dos e-mails foi imediato. Contudo, não foi realizado o monitoramento das pendências 

informadas nas mensagens, devido a outras prioridades e as dificuldades de solicitar 

novas extrações na base de dados. 

Portanto, a presente pesquisa foi motivada pela falta de resultados concretos 

das ações de divulgação realizadas, que não foram capazes de promover a 

regularização na declaração de informações de forma significativa. E da perspectiva 

que a utilização de outras mídias pode aprimorar a comunicação das normas e a sua 

regularização. 

 A pesquisa é relevante porque a lei só pode ser uma ferramenta eficiente para 

organizar a sociedade se o conhecimento de todos sobre a lei aumentar (JANECK, 

2019), o que depende do aprimoramento da comunicação das normas. Além disso, 

caso as organizações públicas se comuniquem melhor será possível "restaurar a 

transparência e autoridade das instituições, aumentar a confiança cívica e permitir 

uma maior participação dos cidadãos” (OSIEJEWICZ, 2020, p. 444). 

Diretamente a pesquisa se justifica pela possibilidade de promover a melhoria 

da gestão do CTF/APP que "serve como instrumento para gerar informação para os 
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entes do SISNAMA desenvolverem ações de controle, fiscalização e gestão 

ambiental" (TCU, 2011). 

1.6 ESCOPO E LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Após identificar o problema, é preciso definir o escopo, ou seja, aquilo que se 

pretende incluir e excluir da pesquisa, especificando o quanto do problema será 

abordado no estudo (REPKO; SZOSTAK, 2017). 

1.6.1 Escopo 

A pesquisa visa identificar como mídias digitais podem ser utilizadas como 

mídia do conhecimento para aprimorar a comunicação visando promover o 

cumprimento de normativas. No presente trabalho, serão consideradas normas 

relacionadas ao CTF/APP e Cadastro Ambiental Legal de Santa Catarina que 

envolvem a declaração de informações em um sistema eletrônico, portanto capazes 

de serem monitoradas em tempo real. 

1.6.2 Limitações do Trabalho 

O CTF/APP e outras normativas relacionadas à declaração de informações no 

sistema eletrônico referem-se a uma obrigação, portanto, a conclusão da mensagem 

é delimitada pela norma. A pesquisa tem como objetivo propor a comunicação de 

normas com o intuito de promover seu cumprimento. Nesse sentido, o estudo não 

propõe a utilização de mídias que tenham como objetivo promover a participação ativa 

para criar normas. 

Cabe observar que essa proposta não se opõe à necessidade de aprimorar as 

normas com maior participação da sociedade, mas se fundamenta na necessidade de 

promover o cumprimento das decisões já tomadas pela sociedade, que se encontram 

expressas nas normas em vigor. Importante observar que se todas as normas fossem 

questionáveis no momento de sua aplicação, estas não possuiriam validade alguma 

e as instituições que as aplicam perderiam sua função. Além disso, os cidadãos e 

empresas podem questionar a aplicação das normas em defesas e recursos 
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administrativos ou ainda na esfera judicial. Feitas essas considerações, cabe destacar 

que sem o conhecimento da norma, não existe a possibilidade de o cidadão questioná-

la ou buscar aprimorá-la. Com isso, verifica-se que a comunicação da norma, 

buscando promover seu cumprimento não se opõe à ampliação da participação da 

sociedade, mas é complementar a essa, justamente por buscar implementar decisões 

da própria sociedade. 

O mapeamento de utilização de mídias digitais para comunicação de normas 

foi limitado a autarquias federais com poder de normatização e de fiscalização e não 

teve como objetivo avaliar a eficiência dessas comunicações. 

Apesar de terem sido relatados alguns resultados de ações das campanhas de 

divulgação do Cadastro Ambiental Legal de Santa Catarina, a presente pesquisa não 

teve como objetivo avaliar essas ações. Nesse sentido, optou-se por encaminhar 

questionários para empresas e profissionais neste Estado para identificar preferência 

de mídias para conhecer as normas, consulta que ficou restrita ao CTF/APP em Santa 

Catarina, ou seja, ao Cadastro Ambiental Legal. 

E, por fim, cabe registrar que a pesquisa não realiza, nem pretende diagnosticar 

a situação do CTF/APP em Santa Catarina ou do Cadastro Ambiental Legal Santa 

Catarina, o que dependeria de diversas análises da base de dados oficiais, de séries 

históricas e do cruzamento com outras bases de dados. 

1.7 ADERÊNCIA AO EGC 

A presente dissertação busca identificar mídias digitais e técnicas que possam 

aprimorar a disseminação do conhecimento das normas por organizações públicas, 

visando seu cumprimento. Como tal, está inserida na área de concentração de Mídia 

do Conhecimento e na linha de pesquisa Mídia e Disseminação do Conhecimento. No 

EGC, esta linha trata "da captação, produção e difusão da informação baseada em 

meios tecnológicos" (UFSC, 2020). Neste trabalho, realizado no âmbito do Grupo de 

Pesquisa de Mídia e Conhecimento, após caracterizar a norma como conhecimento, 

buscou-se mapear a comunicação de normativas realizadas por autarquias federais 

em meio digital, identificar o potencial para utilização de mídias digitais para 

comunicação de normas relacionadas ao Cadastro Ambiental Legal Santa Catarina, 

além de propor algumas formas de utilização dessas mídias. 
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Por considerar as normas legais como conhecimento, a presente pesquisa 

busca a utilização de mídia do conhecimento para promover a comunicação de forma 

efetiva. Sob essa perspectiva adota-se o paradigma conexionista de conhecimento, a 

partir do qual se considera a necessidade de compartilhar estoque de conhecimento, 

como valores, linguagens, esquemas de codificações, entre os grupos para facilitar a 

transferência do conhecimento (KOGUT; ZANDER, 1992).  

Nesse sentido, as regras do processamento podem variar conforme diferenças 

locais e do estoque de conhecimento (VENZIN; KROGH; ROOS, 1998).  Dessa 

forma, para que uma organização pública possa aprimorar a comunicação da norma, 

a presente pesquisa propõe a utilização de mídia do conhecimento, que seja capaz 

de gerar conhecimento sobre o próprio processo de comunicação, para que esta 

possa ocorrer da forma mais efetiva. 

Neste contexto, percebe-se o conhecimento como originário da inter-relação 

entre diversos agentes humanos e não-humanos em interação, considerada no EGC 

e, mais precisamente, na Mídia do conhecimento a noção conexionista de 

conhecimento. Assim, em que pese a combinação de saberes das áreas da 

Comunicação e Direito, com abordagens de marketing e comunicação pública, as 

quais poderiam ser abordadas em outros cursos de pós-graduação, o diferencial da 

pesquisa está em possuir a mídia do conhecimento como objeto principal da pesquisa, 

portanto, vinculada ao escopo do EGC. 

Tabela 1- pesquisas do EGC relacionadas a presente dissertação 

Título Autor  
Mestrado (M) 

Doutorado(D) 
Observação 

Tecnologias da Informação e da 

Comunicação: IMPACTOS  

PARA O MERCADO 

PUBLICITÁRIO. 

LAPOLLI 

(2008) 

M Destaca as novas maneiras de 

se comunicar com a utilização de 

mídias digitais 

O telefone como mídia para 

disseminação do conhecimento 

em um programa de prevenção 

contra o câncer de próstata 

PAIN 

(2015) 

M  Ressalta a importância do 

conhecimento a ser disseminado 

Produção e distribuição de 

vídeos institucionais para 

RIBEIRO 

(2010) 

D Cria um novo canal de 

comunicação de uma 
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disseminar conhecimento: a 

experiência do Ministério Público 

de Santa Catarina no Youtube 

organização púbica com o 

cidadão 

Estratégias para o 

Compartilhamento do 

Conhecimento nos Processos de 

Hospitalização Pediátrica 

Visando o Cuidado Resolutivo 

FOSSARI 

(2018) 

D Explora a importância de 

diversas mídias, desde banners 

e folhetos até possibilidades de 

interação como cursos de 

aperfeiçoamento e workshops 

Framework conceitual Dandelion 

de Análise de Redes Sociais e 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação para organizações 

em rede. 

LOPES 

(2020) 

 D Analisa a rede de comunicação 

entre diferentes atores, com a 

utilização de diversas 

tecnologias, propondo a gestão 

do fluxo de informações e 

conhecimento 

Fonte: O autor (2021)  

As pesquisas citadas apresentaram diversas perspectivas sobre o objeto de 

estudo mídia do Conhecimento, que permitem melhor compreendê-lo. Enquanto 

Lapolli (2008) analisa o surgimento das novas mídias digitais e de seus impactos na 

comunicação, Paim (2015) em um momento posterior, considera o uso do telefone. 

Contudo a Autora, sustenta a necessidade de processo bem estabelecido e com 

pessoas capacitadas, como fator essencial para que o conhecimento seja 

devidamente comunicado. 

 Ribeiro (2010), por sua vez, considerando as dificuldades das organizações 

públicas terem acesso a canais de televisão, viabiliza um novo meio de comunicação 

com a utilização da plataforma Youtube e da gestão de seus conteúdo e acessos. Por 

outro lado, Fossari (2018), em seu estudo, destaca como um simples banner pode ter 

efeitos significativos quando possui a informação correta e está posicionado no local 

adequado. Por fim, Lopes (2020) traz uma perspectiva relacionada à necessidade de 

fazer a gestão do fluxo de informações entre diversas pessoas, por diversos meios de 

comunicação e tecnologias.  

Em complementação a essas referências, o artigo "The role of Knowledge 

Media in Network Education" (MÜLLER; SOUZA, 2020), publicado por pesquisadores 

do grupo de pesquisa Mídia e Conhecimento, estabeleceu o conceito de mídia do 

conhecimento utilizado na presente dissertação.   
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Quanto ao tema, a presente dissertação dá continuidade a estudos 

desenvolvidos no EGC que abordam a comunicação de organizações públicas com a 

sociedade, dentre as quais, destacamos as listadas a seguir.  

Tabela 2- Teses e Dissertações do EGC relacionadas à comunicação de organizações públicas com 

a sociedade 

Título Autor,ano Estudo 

Dimensões para o compartilhamento do   conhecimento 

jurídico ambiental 

(NEVES, 2010) Tese 

Gestão do conhecimento aplicada à gestão   sustentável do 

turismo sustentável em parques nacionais 

(TEIXEIRA, 2010) Tese 

Um   Modelo de representação do conhecimento do processo 

regulatório no segmento   de distribuição de energia elétrica 

(LOCH, 2011) Dissertação 

As   plataformas de governo eletrônico e seu potencial para 

promoção dos   princípios do commons: O Caso dos 

Municípios Brasileiros 

(ROTTA, 2018) Doutorado 

A   Contribuição do Ciclo do Conhecimento para o 

Desenvolvimento das Redes de   Coprodução dos Serviços 

Públicos em Meio Ambiente 

(SALM, 2020) Doutorado 

Qualidade da Informação no Setor Público:   Aplicação da 

casa da Qualidade na Secretaria de Estado da Administração 

de   Santa Catarina 

(CAVALHERO, 

2020) 

Dissertação 

Modelo   de apoio a gestão da qualidade da informação em 

portais do poder judiciário   utilizando Fuzzy Quality Function 

Deployment 

(ALBUQUERQUE, 

2021) 

Doutorado 

      

Fonte: O autor (2021) 

Como contribuições dessa dissertação ao EGC, por ser exploratória, a presente 

pesquisa pode favorecer pesquisas futuras envolvendo diversas técnicas e mídias 

digitais. Além disso, por possuir uma abordagem pragmática se estrutura em torno de 

um problema, para o qual apresenta uma solução que pode ser testada. 

1.8 ESTRUTURA DO ESTUDO 
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A Introdução apresenta a importância das normativas e de sua comunicação 

para a sociedade e destaca que as empresas são capazes de se comunicar de forma 

mais efetiva, mesmo que comuniquem informações geralmente menos importantes. 

Dentre as normas que precisam ser conhecidas, destaca as relacionadas ao Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais - CTF/APP. Em seguida apresenta a campanha do Cadastro Ambiental 

Legal de Santa Catarina que foi realizado de forma articulada com o CTF/APP, que 

motivou a presente pesquisa. 

A seção Fundamentação Teórica inicia caracterizando as normas que possuem 

o objetivo de modificar o comportamento das empresas e cidadãos. Em seguida, 

destaca o marketing, que visa modificar o comportamento dos consumidores e o 

marketing social, que visa combater problemas na sociedade. Por fim, destaca as 

mídias digitais utilizadas pelo marketing e apresenta o conceito de mídia do 

conhecimento utilizado no trabalho. 

A seção Metodologia caracteriza a pesquisa como exploratória e pragmática e 

especifica os instrumentos de coleta de dados e o procedimento para seleção dos 

participantes. 

A seção desenvolvimento é separada em 3 subdivisões, cada uma voltada para 

um dos objetivos específicos: 

-  Mídias digitais utilizadas por autarquias federais para divulgar normas; 

- Mídias digitais que poderiam ser utilizadas para comunicar Cadastro 

Ambiental Legal de Santa Catarina; 

- Algumas formas de utilização de mídias digitais para comunicação de normas. 

Por fim, a seção Considerações Finais destaca possíveis formas de aprimorar 

a comunicação normativa, visando seu cumprimento, com a utilização de mídia do 

conhecimento. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A presente seção busca aproximar o conceito de norma legal ao de 

conhecimento e enquadrar algumas ferramentas e técnicas do marketing dentro do 

conceito de mídia do conhecimento. Dessa forma, busca-se propor a utilização de 

mídia de conhecimento para comunicação de normativas. 

2.1 O CONHECIMENTO NAS NORMAS 

O direito divino fundamentado na religião foi substituído pela ordem jurídica 

fundamentada pela razão humana (LACERDA, 2016). Diferenciando-se do direito 

imutável (natural, divino), o direito positivo é mutável, porque atua com base em 

normas que consolidam decisões voluntárias (LUHMANN, 2016). Uma norma pode 

ser caracterizada como sendo a cristalização estável de determinadas expectativas, 

que apesar de não determinarem diretamente a realidade, prescrevem como esta 

deve ser e mantém essa expectativa (LUHMANN, 2016). A norma legal se distingue 

das normas sociais de outros tipos por passar por um processo formal de elaboração 

dentro de instituições autorizadas e que dependem de publicação para que se tornem 

aplicáveis (OSIEJEWICZ, 2020). Nesse sentido, as Leis, Decretos, Instruções 

Normativas, e outros atos normativos, são considerados normas legais. 

Conforme o Manual de Redação da Presidência da República (2018), as 

normas podem desempenhar diferentes funções, como: 

a) de integração: a lei cumpre função de integração ao compensar as 

diferenças jurídico-políticas no quadro de formação da vontade do Estado 

(desigualdades sociais, regionais, etc.); 

b) de planificação: a lei é o instrumento básico de organização, de definição 

e de distribuição de competências; 

c) de proteção: a lei cumpre função de proteção contra o arbítrio ao vincular 

os próprios órgãos do Estado; 

d) de regulação: a lei cumpre função reguladora ao direcionar condutas 

por meio de modelos; e  

e) de inovação: a lei cumpre função de inovação na ordem jurídica e no plano 

social (HILL, 1982, p. 22 apud BRASIL, 2018). (Grifos nossos). 

Portanto, as normas possuem funções voltadas ao funcionamento do Estado e 

para a regulação da sociedade, ao indicar as condutas esperadas. A função de 

regulação dos Estados Democráticos, visando regular o comportamento da 
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sociedade, é legítima quando as regras são elaboradas considerando a moral, os 

valores e as crenças que existem na sociedade e estão representadas no governo 

(KENNEDY; PARSONS, 2014). Normas com a função de regulação podem exigir das 

pessoas físicas e jurídicas a emissão de autorizações ou licenças, a inscrições em 

cadastros, a declaração de informações, além de estabelecer restrições a atividades, 

como horário de funcionamento, limites de emissões de poluentes ou ainda proibir 

determinadas condutas ou atividades.  

O Estado regula as mais diferentes coisas. Regulações sociais, econômicas, 

políticas, tributárias, ambientais, dentre outras dezenas, estabelecem direitos 

e deveres de forma a restringir e direcionar o comportamento dos regulados 

em direção a objetivos imediatos (curto prazo) e objetivos mediatos (longo 

prazo) pré-estabelecidos (PASCHOAL, 2004, p. 65). 

Essas regulações devem produzir normas que buscam o interesse público, que 

conforme Wayne Keys, pode ser definido por: 

• Um sentido formal — qualquer que seja o objeto de uma ação 

governamental devidamente autorizada, o interesse público manifesta-se nas 

decisões geradas pela intenção ou vontade do governante. Trata-se de uma 

concepção utilitária ou agregativa que, nos efeitos, eleva ao máximo os 

interesses particulares. 

• Um sentido substantivo, localizado no objeto que deve ser procurado na 

ação governamental [...] (KEYS, 2001 apud HASWANI, 2010, p. 85-86). 

Conforme Haswani (2017), muitos autores concluem que o bem comum seria 

o interesse público, porém essa associação não é adequada porque o bem comum 

pode-se aplicar apenas a grupos específicos. Além disso, Hardin (1986) ressalta a 

dificuldade de se maximizar esse "bem", tendo em vista que este pode ter significados 

diferente para as pessoas e que estes são incomensuráveis impossibilitando a 

comparação. Dallari (2016), por sua vez, conclui que as normas buscam assegurar as 

finalidades consideradas boas pelos que detém o poder em determinado momento 

histórico. 

  A normas registram o comportamento esperado, o qual deve ser devidamente 

comunicado para que tenha efeito prático. Watzlawick, Beavin e Jackson (2007) 

propõe o estudo da comunicação humana nas mesmas subdivisões estabelecidas por 

Morris e adotadas por Carnap para o estudo da semiótica: sintaxe, semântica e 

pragmáticas. Conforme os autores, a sintaxe aborda os problemas de transmissão de 

informação, envolvendo códigos, canais, ruído, redundância, sem contemplar o 
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significado da mensagem, o qual é objeto da semântica. "Finalmente, a comunicação 

afeta o comportamento e este é seu aspecto pragmático" (WATZLAWICK; BEAVIN; 

JACKSON, 2007, p. 19).  

Portanto, existe um significado que ao ser comunicado influencia na tomada de 

decisão por determinado comportamento que, conforme Carvalho (2012, p. 9-10), é 

baseada no conhecimento. 

O conhecimento é o resultado de um processamento da informação complexo 

e altamente subjetivo. Ao ser absorvida, ela (a informação) interage com 

processos mentais lógicos e não lógicos, experiências anteriores, insights, 

valores, crenças, compromissos e inúmeros outros elementos que subjazem 

na mente do sujeito. Conscientemente ou não, ele usa seu aparato psíquico 

para trabalhar a informação e, a partir daí, tomar uma decisão de acordo com 

o contexto no qual ele está inserido. Nesse sentido, o conhecimento se 

configura nessa tomada de decisão. (...) o conhecimento está ligado a 

ação - ele existe e serve para fazer algo. Sob tal perspectiva, o conhecimento 

é um poderoso agente transformador (Grifos nossos). 

 O conhecimento não possui uma definição de consenso, principalmente 

porque é o resultado da pesquisa de todas as disciplinas científicas, além de pertencer 

a outros âmbitos como conhecimento tradicional, cultural, popular, entre outros 

(PACHECO, 2016). Para melhor compreender o conceito, Davenport (1998) propõe 

visualizá-los como um processo, onde a conexão entre os dados brutos e o 

conhecimento eventualmente atingido é intermediado pela informação, conforme 

apresentado a seguir: 

Tabela 3- Dado, Informação e Conhecimento 

DADOS INFORMAÇÃO   CONHECIMENTO 

Simples observações sobre 

o estado do mundo  

Dados dotados de 

relevância e propósito 

Informação valiosa da mente humana. 

Inclui reflexão, síntese e contexto 

- Facilmente estruturado - Requer unidade de análise De difícil estruturação 

- Facilmente obtido por 

máquinas 

- Exige consenso em 

relação ao significado 

De difícil captura em máquinas 

- Frequentemente 

quantificado 

- Exige necessariamente a 

mediação humana 

Frequentemente tácito 

- Facilmente transferível   De difícil transferência 

Fonte: Davenport (1998, p. 18) 
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Devido ao conhecimento ser um conceito amplo, Venzin, Krogh e Roos (1998) 

indicam que o pesquisador deve explicitar quais são os pressupostos epistemológicos 

que estão sendo considerados na pesquisa, se cognitivista, conexionista ou 

autopoiético. De acordo com os autores, estes não são superiores uns aos outros, 

mas possuem capacidades distintas para analisar os diferentes 

fenômenos. Venzin, Krogh e Roos (1998) ressaltam que é muito difícil caracterizar 

uma pesquisa em apenas um deles, porque esses se apresentam em um continuum. 

Segundo os autores, o paradigma cognitivista considera que existe uma 

realidade objetiva e que o conhecimento corresponde a modelos dessa realidade, de 

forma que quanto melhor a representação da realidade, mais verdadeiro esse 

conhecimento. Nesse contexto, a partir de regras universais seria possível processar 

os dados captados para gerar conhecimento e as pessoas se diferenciariam pelos 

diversos graus de acesso que têm a essas informações, que permitem compreender 

a verdade (VENZIN; KROGH; ROOS, 1998). Nessa epistemologia, em princípio, a 

mente humana poderia perfeitamente ser imitada por um programa de 

computador (HORGAN; TIENSON, 1991).  

No paradigma autopoiético, por sua vez, o "conhecimento não pode 

ser transmitido de um indivíduo para o outro, porque os dados precisam 

ser interpretados. Sinais de fora podem estimular processos dentro do sistema, mas 

eles sempre seguem as regras auto-definidas pelo sistema" 

(VENZIN; KROGH; ROOS, 1998, p. 14). "Autopoiéticos reconhecem exclusivamente 

a capacidade cognitiva humana de processar informação, acrescentando contexto e 

semântica e, consequentemente, dotando-a de valor e de resultados (i.e., produzindo 

novas informações e/ou conhecimentos)" (PACHECO, 2016, p. 13).  

 Nessa dissertação, o paradigma de conhecimento utilizado é o conexionista, 

conforme exposto na seção Aderência. Diferentemente do paradigma cognitivista em 

que a comunicação pode ser facilmente disseminada ou no autopoiético em que a 

transmissão direta não ocorre, o conhecimento no paradigma conexionista está nas 

próprias conexões. Devido a este conhecimento ser construído pelas próprias 

relações sociais, às vezes é difícil de transferi-lo, porque fica encrustado nessas 

relações (VENZIN; KROGH; ROOS, 1998). 

"Para conexionistas, se o sistema social perder as conexões entre os 

indivíduos que o compõem, deixará de produzir conhecimento. Assim, para essa 
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escola, comunicação, difusão e redes são componentes indissociáveis do que 

caracteriza o conhecimento" (PACHECO, 2016, p. 13). Pela epistemologia 

conexionista o conhecimento pode ser definido como "processo e conteúdo efetivado 

por coletivos na geração de valor científico, econômico, social ou cultural" (PACHECO, 

2016, p. 21). Nesse sentido, as normas podem ser vistas como conteúdos para 

estruturar processos que visam a criação de valores de interesse público. 

Considerando processo como todo conjunto sistemático de ações que buscam atingir 

determinado resultado (MILLER; HEMAN; TAD, 2005). 

 No presente trabalho o objetivo é analisar mídias que podem aprimorar o 

processo de comunicação de normas. Nesse processo o foco não está em um 

indivíduo, nem no sistema todo, mas nos relacionamentos, que são compostos por 

uma grande quantidade de interações unitárias, sendo esse o principal método da 

epistemologia conexionista (VENZIN; KROGH; ROOS, 1998). A proposta do presente 

estudo é aprimorar a comunicação das normas com a utilização de mídias que gerem 

conhecimento sobre o próprio processo de comunicação das normas. 

2.2 A NORMATIZAÇÃO PELAS AUTARQUIAS NO BRASIL 

Desde 1967, o Brasil, buscando aumentar o dinamismo operacional do Estado, 

promoveu a descentralização funcional com a transferência de atividades para a 

administração indireta, composta por autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista (MATIAS-PEREIRA, 2008). 

Conforme o Decreto n. 200, de 1967, Autarquia é definida como: 

Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e 

receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, 

que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 

financeira descentralizada (BRASIL, 1967). 

O poder legislativo, por meio dos representantes da população, elabora leis e 

criam as autarquias. Ao poder executivo, por meio do Presidente da República, 

compete exclusivamente "sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução" (BRASIL, 1988). Os 

Decretos, por sua vez, podem delegar regulamentação para autarquias que possuem 

atribuição legal para o tema. Por exemplo, o Decreto 6.514, de 2008, que especifica 
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infrações e sanções administrativas ao meio ambiente estabelece que "Os órgãos e 

entidades ambientais federais competentes estabelecerão, por meio de instrução 

normativa, os procedimentos administrativos complementares relativos à execução 

deste Decreto" (BRASIL, 2008). 

Considerando que essas normatizações complementares são emitidas nos 

níveis hierárquicos inferiores, apenas nas normas emitidas por autarquias que todas 

as regras e procedimentos estão especificados. Dessa forma, se uma empresa 

identifica na Política Nacional de Meio Ambiente que a atividade que desenvolve pode 

ser sujeita à inscrição no CTF/APP, esta apenas terá conhecimento de suas reais 

obrigações e das condutas que deve adotar para se regularizar ao consultar as 

Instruções Normativas do IBAMA. 

Por exemplo, a criação e obrigação para as pessoas físicas e jurídicas que 

realizam determinadas atividades para se inscreverem no Cadastro Técnico Federal 

(CTF/APP) e a obrigação de declarar informações pelo RAPP foram estabelecidas 

pelo Poder Legislativo (BRASIL, 1981). Porém, foram Instruções Normativas 

publicadas pelo IBAMA que definiram o procedimento de inscrição no 

CTF/APP (BRASIL, 2013) e o conteúdo do RAPP (BRASIL, 2014). 

As normas ambientais têm origem no artigo 225 da Constituição Federal, o qual 

estabelece que todos, inclusive as futuras gerações, "têm direito ao meio ambiente 

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

qualidade de vida" (BRASIL, 1988). A partir desse princípio, que foi estabelecida a 

criação do IBAMA, do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidora e Utilizadora de Recursos Ambientais - CTF/APP e do Relatório Anual de 

Atividades, além de outros instrumentos e de normativas relacionadas ao 

monitoramento e controle de atividades e produtos que podem prejudicar o meio 

ambiente. 

Além de poder definir padrões e direcionar condutas por meio das normas, o 

Estado possui poder para exigir seu cumprimento, o que constitui o poder de polícia, 

que conforme Cunha Filho (2014), pode ser definido como: 

A atividade da Administração que, disciplinando direitos e interesses, vale-se 

da edição de regras e da imposição de medidas necessárias à preservação 

da ordem pública, garantindo a melhor convivência possível entre as diversas 

aspirações legítimas que coexistem no seio da sociedade (CUNHA 

FILHO, 2014, p. 33). 
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Portanto, o IBAMA possui poder de polícia porque pode regulamentar temas de 

sua competência e porque possui poder de fiscalização para exigir o cumprimento das 

normas. Porém, é importante ressaltar que, entre a criação das normas e a aplicação 

das sanções, deve ocorrer a comunicação. 

2.3 COMUNICAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS 

O modelo pré-histórico de comunicação de normas aproximava-se de um 

modelo de compartilhamento de experiência de vida, o qual permitia armazenar e 

disseminar apenas pequenas quantidades de informação a um pequeno número de 

pessoas, limitados geograficamente em um curto período (JANEČEK, 2019). Ainda 

segundo o autor, antes dos papéis e da impressão, uma das formas de se apresentar 

as normas era esculpi-las em rochas e em outros materiais fixos ou difíceis de mover, 

que ficavam permanentemente acessíveis em lugares públicos. 

Janeček (2019) indica que com a utilização do papel, as leis passaram a 

circular em cópias, facilitando o acesso, porém gerando insegurança quanto à 

autenticidade. Posteriormente, o autor ressalta que mesmo com a possibilidade de 

gerar cópias de diversas leis em publicações que assegurassem sua autenticidade, 

passou a ser inviável essa forma de disseminação, tendo em vista o aumento cada 

vez mais acelerado da quantidade de normas e das atualizações frequentes. 

A comunicação das normas é imprescindível para a vigência das leis e consta 

nas cartas magnas dos países com regimes democráticos (HASWANI, 2017). 

Contudo, os indivíduos não sabem onde encontrar o texto das normas legais, 

raramente leem o texto original e mesmo se encontrá-los frequentemente não 

compreendem seu conteúdo (OSIEJEWICZ, 2020). Além disso, considerando a 

estrutura complexa do sistema legal, mesmo em uma situação simples, diversas 

normas se aplicam, de forma que deve-se mapear diversos documentos legais para 

fornecer um simples conselho (OMMERS; KOELEWIJN; KIELMAN, 2007). 

 Conforme Haswani (2017, p. 169) a comunicação normativa tem como 

finalidade "fazer com que a informação das leis chegue ao cidadão por meios de 

difusão mais oportunos e acessíveis e que o texto seja redigido de modo 

compreensível e claro". Faccioli argumenta que “não é pensável, de fato, qualquer 

atividade de relação e de troca entre as instituições do Estado e os cidadãos, se estes 
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não são colocados em condições de conhecer e de compreender as leis” (HASWANI, 

2013, p. 33). E indica duas barreiras que dificultam o conhecimento das normas pelos 

cidadãos: a terminologia técnica e de difícil compreensão dos textos normativos e a 

publicidade ineficiente. Porém, a maioria da literatura acadêmica que trata sobre 

comunicação legal refere-se à relação da lei com a linguagem, sem explorar a 

comunicação de forma ampla e com recomendações pragmáticas (OSIEJEWICZ, 

2020). 

Para comunicar a lei é necessário organizar e prover as informações de forma 

consistente para que seja recepcionada de forma compreensível (OSIEJEWICZ, 

2020).  Conforme Engberg (2020), um mesmo texto nunca será compreendido da 

mesma forma por pessoas que possuem conhecimentos diferentes, de forma que os 

textos não são capazes de carregar conhecimento, mas apenas servem como material 

para que ele seja construído pelo receptor. Nesse sentido, a comunicação de 

conhecimento, conforme Engberg (2020), depende do conhecimento das diferenças 

relevantes de conhecimento existentes entres as pessoas que se comunicam, com o 

objetivo de lidar com as assimetrias de conhecimento. "Uma das consequências desta 

suposição é que a comunicação do conhecimento sempre visa as condições 

específicas de (tipos de) indivíduos" (ENGBERG, 2020, p. 3), a qual deve ser 

mediada.  

Por outro lado, Antony Allot verificou que a mensagem das normas só chegaria 

devidamente aos cidadãos, caso o conteúdo destas estivesse alinhado aos outros 

sistemas normativos como religião, moral e costumes, geralmente perdendo nos 

casos em que são contraditórias (WITTEVEEN, 2014).  Portanto, mesmo que a 

publicidade, a leitura e a compressão das normas fossem asseguradas não seria 

possível assegurar que seriam obedecidas. 

Com base nos estudos de Tyler, Oliveira e Cunha (2017, p. 280) foram 

identificadas 4 dimensões que impactam no cumprimento das normas: "dissuasão 

(ameaça de sanções), opinião dos pares (controle social), moralidade pessoal (valores 

pessoais) e legitimidade (obrigação percebida de obedecer a lei e apoio às 

autoridades legais)". Além dessas dimensões, Cann e Yates (2020) ressaltam que as 

diferentes leis possuem níveis altamente variados de aceitação na população e em 

subgrupos da população. Enquanto Macdonald (2002) acrescenta que a percepção 
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popular pode interpretar as leis como sendo desencorajadoras, desrespeitosas ou 

ainda capazes de retirar poderes e desengajar a população. 

A comunicação de normas não pode ser restrita aos comandos decorrentes 

dela, pois não "assumimos pura e simplesmente comportamentos aprendidos, sejam 

eles em termos de respeito a normas éticas, sociais ou jurídicas da tradição, mas 

pedimos a sua justificação" (FERRAZ JUNIOR, 2015, p. 12-13). 

Comunicação é um processo circular e permanente de troca de informações 

e de mútua influência. Informação é a parte explícita do conhecimento, que 

pode ser trocada entre pessoas e/ou instituições. É o elo da interação e da 

transmissão do conhecimento, principal matéria-prima da comunicação e 

insumo comparável a energia que alimenta um sistema. Instituições e 

pessoas geram, transformam, buscam, usam e disseminam informações de 

variados tipos. Mas a simples existência de informações não 

necessariamente significa comunicação eficiente. Ela pode ser inútil, 

insuficiente, inacessível, manipulada, mal-compreendida ou não disponível 

no momento adequado (DUARTE, 2011, p. 129). 

De acordo com Mancini (2008), a comunicação que não possui fins lucrativos 

pode ser classificada como pública e tem como objeto os temas de interesse coletivo, 

envolvendo iniciativas para promover valores de interesse geral, inclusive atos 

normativos (HASWANI, 2017). 

O conceito de comunicação pública, conforme Liedtke e Curtinovi (2015), é 

muito amplo, o que dificulta sua operacionalização. Nesse sentido, os autores 

entendem que mais do que um conceito, deve-se considerar a comunicação pública 

um campo, do qual fazem parte os aparatos estatais, os cidadãos, sistemas de mídia 

e o terceiro setor. Os autores destacam que empresas privadas não podem ser 

incluídas nesse campo porque "por mais que, em algum momento, seus assuntos 

sejam de interesse público, o objetivo maior da organização, que é quem detém o 

controle da comunicação que exerce, é sempre o lucro" (LIEDTKE; CURTINOVI, 

2015, p. 7). Por outro lado, Mancini (2008) considera que as organizações privadas 

também podem ser promotoras da comunicação pública, desde que atendam a 

finalidade e o objeto previstas em sua concepção de comunicação pública (HASWANI, 

2017). 

A partir de Mancini (2008), Haswani (2010), divide a Comunicação Pública em 

subáreas com características próprias, dentre as quais destacamos a Comunicação 
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Normativa, que é a “base para o exercício de direitos e cidadania” (NEGRINI, 2017, p. 

24). 

Figura 2- Divisões da Comunicação Pública 

 

Adaptado de Macioni por Haswani (2010, p. 133) 

A comunicação é um processo complexo, por envolver a relação de indivíduos 

que possuem diferenças linguísticas, filosóficas, políticas, culturais e religiosas 

(WOLTON, 2010).   

Conforme Rothschild (2010), para promover as mudanças de comportamento 

na sociedade existem três classes primárias de ferramentas estratégicas: a educação, 

o marketing e a lei. De acordo com Rothschild (2010), a educação pode promover a 

consciência sobre determinado benefício, mas não pode fornecê-lo. Sendo assim, 

permite o começo da busca desse benefício e incentiva o comportamento voluntário 

para alcançá-lo. Por outro lado, a lei, refere-se à aplicação de penalidades ou à 

ameaça de serem aplicadas, enquanto o marketing busca promover trocas, 

estimulando o comportamento voluntário (ROTHSCHILD, 2010).  O autor destaca que 
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a utilização dessas 3 estratégias possui contextos e situações mais adequados para 

que sejam aplicadas, conforme tabela a seguir: 

Figura 3- Aplicações da Educação, Marketing e Lei 

 

Fonte: Rothschild (2010, p. 101) 

Rothschild (2010), destaca que as mensagens devem ser consideradas como 

parte de um processo integrado para influenciar no comportamento. De acordo com o 

autor, enquanto as mensagens de marketing estariam associadas a propostas de 

trocas e as legais estariam associadas a punição, as mensagens educativas não 

teriam essas associações. 

Para exemplificar a diferença entre essas abordagens Lee (2018) apresenta 

três placas que visam o mesmo comportamento: que o dono recolha as fezes do 

cachorro. Uma delas, com abordagem educativa, informa que as fezes do animal 

transmitem doenças e pede para que recolham as fezes para deixar o ambiente limpo. 

Outra, com a abordagem legal, informa que recolher as fezes é uma exigência legal e 

que a multa é de 150 €. Por fim, a placa com a abordagem de marketing tem apenas 

a imagem do dono recolhendo as fezes, como as demais, e sacos plásticos 

pendurados na placa para que sejam utilizados. Dessa forma, a autora destaca que 

além de informar o comportamento desejado, busca incentivá-lo, tornando-o mais fácil 

e suprindo uma eventual barreira ao comportamento, que seria a falta do saco plástico 

naquele momento. 

Conforme Lee (2018), os formuladores de políticas públicas historicamente 

recorrem principalmente à educação e à lei, a primeira relacionada ao fornecimento 

de mensagens informativas, enquanto a última geralmente com caráter punitivo, com 

a aplicação de multas.  Como pode-se observar as três abordagens possuem em 

comum a definição de um comportamento desejado, que pode ser registrado em lei 

ou não, e a necessidade de comunicá-lo e, consequentemente, de utilizar mídias. 
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Atualmente existem diversas mídias eletrônicas que podem ser utilizadas para 

comunicação, porém não se pode confundir o progresso tecnológico com o progresso 

da comunicação, para que estas sejam utilizadas com êxito dependem da utilização 

de técnicas e estratégias (WOLTON, 2010). 

2.3.1 Comunicação das normas públicas no Brasil 

A Constituição Federal do Brasil (1988) atribui a competência de publicação 

das leis ao presidente da república e estabelece a publicidade como um princípio da 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O termo publicidade significa tornar 

alguma coisa pública (HASWANI, 2017, p. 98), processo que muitas vezes se 

restringe à publicação no Diário Oficial da União. O primeiro Jornal Oficial foi publicado 

em 1862, ainda no Império (MACHADO, 2021). Porém, este mecanismo pressupõe 

que o cidadão tenha conhecimento que uma lei de seu interesse foi publicada em 

determinada edição, para que possa encontrá-la e que seja capaz de compreendê-

la (HASWANI, 2017).  

Há mais de 50 anos Ferreira (1973) ressaltou que muitas vezes o objetivo das 

normas não é compreensível e sugeriu que as normas federais fossem publicadas 

junto com a exposição dos motivos ou com um resumo desse documento no Diário 

Oficial da União, tendo em vista que esse documento justifica a publicação da norma. 

De qualquer forma, mesmo sem a exposição de motivos as normas podiam ser 

contextualizadas por "considerandos". Como pode-se observar na Resolução 

CONAMA n.° 237, de 1997, que define regras para o licenciamento ambiental, que é 

apresentada da seguinte forma: 

Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios 

utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do 

sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído 

pela Política Nacional do Meio Ambiente; 

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento 

ambiental os instrumentos de gestão ambiental, visando o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria contínua; 

Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 011/94, 

que determina a necessidade de revisão no sistema de licenciamento 

ambiental;  
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Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do 

licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio 

Ambiente que ainda não foram definidos; 

Considerando a necessidade de ser estabelecido critério para exercício da 

competência para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei no 6.938, 

de 31 de agosto de 1981; 

Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos 

competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA na 

execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com as 

respectivas competências, resolve: (BRASIL, 1997, p. 1). 

Apesar de insuficientes, esses "considerandos" permitem ao cidadão relacionar 

a norma a outros regramentos, além de apresentar algumas justificativas para a 

regulamentação. Porém, com a atualização do Manual de Redação da Presidência da 

República (2018), essas referências deixaram de ser permitidas: 

Exceto na hipótese de atos internacionais, não é mais admitida a colocação 

de considerandos em atos normativos. Os esclarecimentos sobre o 

pretendido com o ato normativo deve constar da Exposição de Motivos e dos 

pareceres técnicos e jurídicos (BRASIL, 2018, p. 136). 

Nesse formato, apenas a decisão é apresentada ao cidadão, com os comandos 

que registram o que deve e do que não deve ser feito. Dessa forma, o cidadão sem 

compreender devidamente as normas, as considera como burocracias 

desnecessárias não se sentindo motivado para se comportar da forma esperada. 

Conforme Macdonald (2002), perceber a legislação como comandos é análogo a 

considerar o significado das palavras registradas nos dicionários e as regras 

gramaticais como formas de constranger a habilidade de fala e escrever de forma 

significativa. Porém, é dessa forma que muitas normas podem ser interpretadas pelo 

cidadão, como uma forma de constranger sem que exista um propósito que vise o 

interesse público. 

2.3.1.1 Campanhas de divulgação - Cadastro Ambiental Legal 

Em 2016, visando promover o conhecimento das normativas do Cadastro 

Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais e divulgar a gestão integrada com o CTF/APP foi realizada uma campanha 

de divulgação, que criou o nome Cadastro Ambiental Legal (SANTA 

CATARINA, 2016). Essas ações envolveram a criação do site 
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cadastroambientallegal.sc.gov.br, com um vídeo e duas animações, a produção de 

folders, além de anúncios em jornais impressos em dezembro de 2016 e anúncios na 

internet em janeiro de 2017. Em dezembro de 2017 foram veiculados vídeos na 

televisão e anúncios na internet em dezembro de 2017 e janeiro de 2018. 

A campanha tinha como proposta apresentar a importância desse instrumento 

para gestão ambiental, por permitir o monitoramento e controle das atividades que 

podem prejudicar o meio ambiente, além de fortalecer os órgãos ambientais e as 

empresas que respeitam as normas. Dessa forma, apresentava a norma como meio 

para se atingir um objetivo e não apenas como obrigações que deveriam ser 

compreendidas. 

Considerando este aspecto como fundamental para mobilizar as empresas e 

cidadãos, esperava-se que ocorresse um aumento significativo no número de 

inscritos, pagamento das taxas de fiscalização ambiental e da entrega de Relatórios 

Anuais de Atividades. Porém, mesmo com o aumento significativo de usuários 

acessando o site, não foi possível obter esses resultados.  Conforme Zémor (2014), a 

comunicação pública quando segue a visualização publicitária pode apresentar 

resultados decepcionantes. Conforme o autor é necessário que as comunicações 

sejam permanentes, em vez de eventuais, para que possam expressar a 

complexidade de forma adequada, sem se restringirem a promoção ou imposição, ou 

ainda, correrem o risco de se vincular ao paradigma da promessa do vendedor ou da 

propaganda do político.  

Conforme Osiejewicz (2020), para que as leis determinem obrigações em 

determinado território que funcionem é necessário conduzir adequadamente muitos 

processos de comunicação complexos. As mensagens governamentais podem ser 

parte lembrete, parte persuasão e parte ameaça (CANN; YATES, 2020). Porém, 

conforme Haswani (2017), mesmo que os cidadãos sejam a razão de existir das 

instituições públicas, estas não promovem a comunicação necessária. 

2.4 MARKETING 

O marketing surgiu pela utilização de conceitos de gerenciamento voltados à 

distribuição e à venda (DRUCKER, 2001). Kaplan e Haenlein (2009) registram que 

no início do século 20 a demanda excedia a oferta para muitos produtos, de forma que 
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o grande desafio do marketing era a distribuição. Segundo os autores, após a 

Segunda Guerra Mundial, com uma demanda menor, as atividades do marketing 

passaram a envolver mais ações de publicidade e promoções com o foco voltado para 

transações. Posteriormente, com o avanço das tecnologias, o marketing se 

transformou radicalmente permitindo a comunicação e relacionamento com o 

indivíduo, em vez de centrado no mercado de massa e dirigido para 

transação (RUST; HUANG, 2014). Essa orientação ao relacionamento de longo prazo 

aproxima-se do caráter da administração pública (KAPLAN; HAENLEIN, 2009). 

Dessa forma, o marketing comercial desenvolveu técnicas e ferramentas para 

influenciar o comportamento de potenciais consumidores que podem ser utilizadas 

pela administração pública para promover a mudança de comportamento dos 

cidadãos. 

Conforme a Associação Americana de Marketing (2017): 

Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criação, 

comunicação, entrega e troca de ofertas que possuem valores para os consumidores, 

clientes, parceiros e para a sociedade em geral (AMERICAN MARKETING 

ASSOCIATION, 2017). 

De acordo com (KOTLER; ARMSTRONG, 2012), o marketing tem dois 

objetivos: manter e atrair novos clientes. Conforme Drucker (2001), o objetivo do 

marketing é conhecer tão bem o consumidor que o produto ou serviço atenda seus 

desejos e se venda sozinho, tornando o processo de venda desnecessário. De acordo 

com essa concepção, caso as normas legais fossem um produto, o marketing também 

estaria envolvido na elaboração das normas. Porém, na presente pesquisa o ponto de 

partida são normas já elaboradas e publicadas, ou seja, de normas que devem ser 

seguidas da forma como se encontram. 

Desde a revolução industrial o marketing utiliza diferentes teorias com o intuito 

de compreender o comportamento do consumidor.  Uma dessas teorias que se 

mantém relevante é o modelo AIDA, acrônimo de Atenção, Interesse, Desejo e Ação, 

criada em 1898 por St. Elmo Lewis, a qual mantém seus princípios básicos 

intactos (HASSANA; NADZIMB; SHIRATUDDINC, 2015). Essas quatros palavras 

representam os estados de consciência que uma pessoa deve passar antes de 

comprar, por esse modelo um anúncio ou a abordagem do vendedor deveria ser 

planejada para despertar esses estados (STRONG JR, 1925). Esse processo de 
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dividir o processo de venda em etapas era muito controverso entre os teóricos da 

publicidade que questionavam sua validade, tendo em vista que o que realmente 

importava eram as vendas, que por sua vez era a única etapa que podia ser 

mensurada de forma confiável na maioria das mídias 

utilizadas (WALL; SPINUZZI, 2018). Contudo, essa situação foi modificada com a 

internet, que permitiu ao marketing colocar números nessas etapas 

intermediárias (WALL; SPINUZZI, 2018). 

Um dos principais conceitos de marketing é o marketing mix, que corresponde 

às ferramentas táticas que são utilizadas para executar a estratégia de marketing e 

consiste em tudo que a empresa pode fazer para influenciar a demanda pelo seu 

produto (KOTLER; ARMSTRONG, 2012). Conforme os autores, todas as 

possibilidades podem ser caracterizadas em 4 categorias: Produto, Preço, Lugar e 

Promoção, conhecido como 4Ps (do inglês, Product, Price, Place e Promotion), que 

são definidos da seguinte forma (KOTLER; ARMSTRONG, 2012): 

- Produto: combinação de bens e serviços oferecidos para o mercado; 

- Preço: quantia monetária que deve ser paga pelo produto; 

- Lugar: locais em que o produto fica disponível para o público-alvo; 

- Promoção: atividades que comunicam as qualidades do produto e buscam 

persuadir o potencial consumidor. 

2.4.1 Marketing Social 

Desde a década de 70, o marketing começou a ser utilizado pelo governo, 

serviços sociais, de saúde, educação, caridade e outros sem fins 

lucrativos (ROTHSCHILD, 1979). Contudo, o autor ressalta a dificuldade da aplicação 

do marketing por essas entidades sem fins comerciais devido, dentre outros fatores, 

à intangibilidade dos produtos, à falta de reforço comportamental, à necessidade de 

abordar toda sociedade e sua heterogeneidade, além da alta variação de engajamento 

de muito baixo a muito alto. 

O marketing social, diferentemente do comercial, caracteriza-se por buscar a 

melhoria do bem-estar da sociedade no longo prazo e não o beneficiamento das 

instituições que o utilizam, como ocorre nas organizações com fins 

lucrativos (ANDREASEN, 1994). 
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Conforme Rothschild (2010), o marketing possui a vantagem de criar 

oportunidades para o comportamento adequado, de reforçar o novo comportamento, 

de promover trocas que evitam comportamentos inadequados e pode ser utilizado em 

situações que as pessoas não se sintam em desvantagem em relação aos outros da 

comunidade. 

As técnicas de marketing se desenvolveram e passaram a ser aplicadas 

também por entidades governamentais e sem fins lucrativos que desejavam 

comunicar um ponto de vista ou induzir determinado comportamento (ROTHSCHILD, 

1979). Nesse contexto, surge o marketing social, que segundo Lee (2018), pode 

promover a modificação de comportamento de um grupo maior de pessoas, do que o 

promovido por ações desencadeadas por educação ou pela aplicação de penalidades, 

conforme proporção apresentada no gráfico a seguir. 

Figura 4- Educação, marketing social e penalidade 

 

Fonte: American Society for Public Administration (2019) 

Conforme Lee (2018), de forma simplificada, o governo pode promover a 

modificação do comportamento dos cidadãos por 3 formas principais: 

- pela educação, por mensagens com a intenção de informar e/ou persuadir; 

- pela lei, pela aplicação de multas e aumento das operações de fiscalização; e 
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- pelo marketing social, por meio da utilização de princípios e técnicas de 

marketing, buscando remover barreiras e oferecer benefícios, visando promover o 

comportamento desejado. 

 De acordo com Andreasen (1994, p. 110), "Marketing Social é a adaptação de 

tecnologias do marketing comercial para programas concebidos para influenciar o 

comportamento voluntário de públicos-alvo para melhorar o seu bem-estar pessoal e 

da sociedade da qual eles fazem parte".  Silva e Mazzon (2018), por sua vez, definem 

Marketing Social como 

O uso sistemático dos princípios e métodos do Marketing orientados para 

promover a aceitação de uma causa ou ideia, que levem um ou mais 

segmentos populacionais identificados como público-alvo às mudanças 

sociais quanto à forma de sentir, perceber, pensar e agir sobre certa questão, 

adotando novos conceitos e atitudes (SILVA; MAZZON, 2018, p. 815). 

 De acordo com Silva e Mazzon (2018), o Marketing Social visa a criação, 

manutenção ou modificação de comportamentos e/ou atitude em torno de uma causa 

ou ideia.  Andreasen (2005) destaca que o Marketing Social não pode ser considerado 

apenas como uma forma de modificar comportamentos das "pessoas problema", mas 

de influenciar o comportamento dos diferentes públicos para enfrentar o problema 

social. Conforme, Basil (2019), o marketing social é um campo pragmático e que 

existem diversas teorias de diferentes campos como marketing, psicologia e 

sociologia, que podem ser utilizadas para compreender o comportamento humano. O 

autor ressalta que, apesar dos diferentes enfoques, cada teoria é importante porque 

tenta explicar fatores que influenciam o comportamento das pessoas e que cabe ao 

marketing social prover opções para tornar o comportamento desejado mais atrativo. 

Conforme Andreasen (2002), para uma legítima ação de marketing social 

deve-se atender aos seguintes critérios: 

1. A mudança de comportamento é a referência utilizada para desenhar e 

avaliar as intervenções 

2. Os projetos usam consistentemente a pesquisa de público para (a) 

entender os públicos-alvo no início das intervenções (ou seja, pesquisa 

formativa), (b) rotineiramente testam previamente os elementos da 

intervenção antes de serem implementados e (c) monitorar as intervenções à 

medida que são lançadas. 

3. Há uma segmentação cuidadosa dos públicos-alvo para assegurar a 

máxima eficiência e eficácia no uso de recursos escassos. 
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4. O elemento central de qualquer estratégia de influência é a criação de 

trocas atraentes e motivadoras com o público-alvo. 

5. A estratégia tenta usar todos os quatro Ps do mix de marketing tradicional; 

por exemplo, não se trata apenas de propaganda ou comunicação. Ou seja, 

ele cria pacotes de benefícios atraentes (produtos), minimizando custos 

(preço) sempre que possível, tornando a troca conveniente e fácil (local) e 

comunicando mensagens poderosas por meio da mídia relevante para - e 

preferida por - públicos-alvo (promoção). 

6. Atenção especial é dada à competição enfrentada pelo comportamento 

desejado (ANDREASEN, 2002, p. 7). 

 Lee (2018) ressalta que o marketing social deve promover o uso e utilização 

de produtos para incentivar o comportamento desejado, como por exemplo: 

- Questionários que auxiliam na identificação do cachorro mais adequado para 

a adoção para diminuir eutanásia de cachorros em abrigos; 

- Curso de educação sexual para evitar gravidez precoce; 

- Camisinhas grátis para combater HIV; 

- Certificação de eficiência de aparelhos elétrico/eletrônico para promover a 

redução de consumo de energia e de gases de efeito estufa; 

- Canal para fazer denúncias relativo a atitudes suspeitas para facilitar a 

atuação da polícia no combate ao crime. 

Contudo, é importante destacar que parte dos pesquisadores não consideram 

que os 4Ps do marketing devam ser aplicados diretamente no marketing 

social (LAHTINEN; DIETRICH; RUNDLE-THIELE, 2020).  

Peattie e Peattie (2003), por outro lado, entendem que quando existe algum 

produto oferecido, este é apenas um incentivo para desempenhar o comportamento. 

Eles também discordam de autores que consideram o comportamento esperado como 

sendo o produto, porque este é produzido pelo público-alvo. Segundo os autores o 

equivalente ao "produto" no marketing comercial no marketing social seria a 

proposição, por exemplo, "Exercício é benéfico". Sendo esta a proposta que a 

presente pesquisa adota, por estar associada a uma decisão e, portanto, mais próximo 

do que representa o conhecimento. Dessa forma, o marketing social seria uma forma 

de promover determinado conhecimento que vise o interesse público, o qual encontra-

se expresso em normas. 

Quanto aos outros 3 "Ps", Peattie e Peattie (2003) indicam que o custo se refere 

ao custo relativo à mudança de comportamento, que o local se refere ao local da 

intervenção ou no qual o comportamento ocorre e, por fim, afirmam que a maior 
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semelhança com marketing comercial ocorre com a promoção. Por fim, concluem que 

em vez da "troca", conceito central no marketing comercial, o mais adequado seria a 

"interação", porque as campanhas de marketing social buscam alertar, informar, 

educar, incentivar, influenciar e suportar seu público-alvo para o comportamento 

desejado. Proposta que o presente estudo também considera mais adequada, pois a 

comunicação das normas depende da interação com diferentes atores de formas 

distintas, que é calibrada pelas interações e não por trocas, pois as normas se mantêm 

imutáveis no processo. 

Considerando que o marketing social visa influenciar o comportamento, este 

também pode ser utilizado com o objetivo principal de promover o cumprimento das 

leis (BLAMEY; SUTTON, 1999). Essa abordagem não se opõe à lei, tendo em vista 

que o conteúdo da mensagem não consiste apenas em uma orientação, indicando um 

comportamento possível, mas em uma imposição ou obrigação de determinado 

comportamento (FERRAZ JÚNIOR, 2016), o qual será exigido caso este não seja 

realizado. 

Levantamento realizado por Helmig e Thaler (2010), referente à eficácia do 

Marketing Social, identificou a predominância da atuação em problemas sociais 

relacionados à saúde (fumo, doenças sexualmente transmissíveis, alimentação 

saudável), a proteção ambiental, doação de sangue e segurança (cinto de segurança, 

dirigir alcoolizado). 

O marketing social vai além da comunicação, porque examina as causas do 

comportamento e busca modificar de forma ética os determinantes que levam ao 

comportamento indesejado, ao mesmo tempo em que cria demanda e valor para o 

comportamento desejado (ATTWELL et al., 2019). Nesse sentido, é importante 

avaliar como tecnologias utilizadas para promoção e comunicação podem ser 

utilizadas para o marketing social (FLAHERTY; DOMEGAN; ANAND, 2021). 

2.4.2 Marketing digital 

As empresas antigamente direcionavam seus recursos para realizar 

campanhas em mídia de massa, porque ainda não existiam tecnologias poderosas 

para interagir diretamente com seus consumidores (RUST; MOORMAN; BHALLA, 

2010). 



53 

 

 

 Com a explosão da tecnologia digital e difusão da utilização de computadores 

e celulares, as empresas começaram a realizar ações de marketing no ambiente 

digital (AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 2021). O marketing digital refere-se 

a qualquer método de marketing realizado por meio de dispositivos eletrônicos, 

visando promover os interesses da empresa para possíveis clientes, incluindo os 

esforços de marketing realizados pela internet (online marketing) (AMERICAN 

MARKETING ASSOCIATION, 2021).  

Na presente pesquisa considera-se mídia digital "todo conteúdo ou veículo de 

comunicação que se baseia na internet e a utiliza como meio de distribuição" (PATEL, 

2021). 

Stokes (2018) destaca que o objetivo do marketing é manter e aumentar uma 

base de consumidores para estimular compras futuras, logo não existe o marketing 

digital, mas apenas a utilização de mídias digitais para fazer marketing. Nesse sentido, 

o marketing digital se relaciona à utilização de novas tecnologias pelos profissionais 

de marketing, permitindo obter vários benefícios em eficácia e eficiência (BIEGEL, 

2009). O marketing digital é poderoso principalmente por duas razões: porque a 

audiência pode ser precisamente segmentada possibilitando mensagens 

personalizadas e porque a esfera digital é quase completamente mensurável, 

permitindo o monitoramento das campanhas (STOKES, 2018). 

Além disso, o acesso à internet tem aumentado continuamente na população 

brasileira, chegado a 74% da população em 2019 (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DO PONTO BR., 2020). 
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Gráfico 1- Usuários de internet, por área (2008 – 2019) 

 

Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2020) 

Essa tendência fez com a internet fosse cada vez mais utilizada pelas entidades 

públicas do Governo Federal com a criação de diversos sites. Em 2017, a 

disponibilização do Diário Oficial da União passou a ser exclusivamente em meio 

digital no site da Imprensa Nacional (BRASIL, 2017). E recentemente o governo criou 

o Portal Único "gov.br" que unifica os canais digitais do Governo Federal - sites e 

aplicativos móveis (BRASIL, 2019). 

A identificação das mídias digitais, que atuam como ferramentas do Marketing 

Digital é um dos principais passos para a gestão estratégica (LAGODIIENKO et 

al., 2019). 

Tabela 4- Mídias digitais/ táticas 

Ferramenta Funcionamento Resultados 

SEO - Search 

Engine 

Optimization 

Consiste na aplicação de técnica para 

otimizar o conteúdo e a navegação dos 

site para aprimorar a indexação nas 

ferramentas de busca, tornando-os mais 

relevantes nas páginas de resultados de 

busca. 

Permite atrair mais visitantes ao site 

e promove o aprimoramento do site , 

tornando o mais relevante. 
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Anúncio na 

página de 

busca 

Anúncio é apresentado nas páginas de 

busca, conforme as palavras chaves 

selecionadas pelo anunciante e buscada 

pelo usuário.  

Esse anúncio permite atrair pessoas 

que possuem interesse em 

determinado tema, da mesma forma 

que SEO, porém, de forma paga. 

Anúncios 

online 

Anúncios em todas áreas da internet: e-

mails, mídias sociais, aplicativos de 

celular e em sites. 

Tem como objetivo tornar a marca 

mais conhecida e pode ser 

apresentado conforme localizações, 

temas, comportamento passado dos 

usuários, entre outros critérios. 

Marketing 

afiliado 

Sistema que oferece uma recompensa 

para cada indicação fornecida por meio de 

terceiros, o que permite apoiar a captação 

de visitantes. 

Muito utilizado para sites de comércio 

eletrônico, que podem oferecer 

recompensas para cada visita, 

cadastro ou consumidor que foram 

direcionados ao site. 

Vídeo 

Marketing 

Apresentação de conteúdo em formato de 

vídeo com conteúdo valioso ou de 

promoção. 

Ótimo para capturar e reter atenção e 

possui potencial para entregar valor 

na forma de informação, 

entretenimento ou inspiração e 

promover a imagem da marca. 

Mídia Social Mídia em formato visual, de texto e áudio 

que pode ser compartilhada online 

Permite novas formas de interação e 

não apenas a transmissão. 

E-mail 

marketing 

É uma forma de marketing em que a 

comunicação ocorre diretamente com 

cada pessoa. É extremamente custo-

efetivo, customizado, completamente 

mensurável, possibilita trabalhar com 

grande público e  de forma altamente 

direcionada. É uma das ferramentas mais 

poderosas. 

Permite construir relações com envio 

de mensagens promocionais e de 

conteúdo. A partir de base de dados 

com contatos segmentado permite 

que uma marca direcione mensagens 

adequadas permitindo atingir 

melhores resultados. 

      

Fonte: Adaptado de Stokes (2018) 

As ferramentas eletrônicas podem ter um potencial maior se forem utilizadas e 

monitoradas de forma integrada (LAGODIIENKO et al., 2019). Segundo Kotler e 

Armstrong (2012), muitos analistas consideram a Amazon.com como um modelo de 

marketing na era digital, por ter criado experiências online e relacionamentos diretos 
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com o consumidor, disponibilizando sites personalizados para cada usuário com base 

em buscas anteriores e padrões de consumo. 

2.4.3 Inbound Marketing 

O Inbound Marketing agrega o marketing de conteúdo que consiste em "criar, 

distribuir e compartilhar conteúdo relevante, atraente e oportuno para envolver os 

clientes no ponto apropriado em seus processos de consideração de compra, de modo 

que os incentive a converter em resultado para o negócio" (HOLLIMAN; ROWLEY, 

2014, p. 285). Por essa técnica, em vez das mensagens de divulgação de produto e 

serviços serem empurradas para as pessoas interrompendo suas atividades 

(outbound marketing), as pessoas são atraídas pelo compartilhamento de conteúdo 

relevantes e úteis, sem interromper ação do usuário da internet (HALLIGAN; SHAH, 

2014). 

Este conteúdo pode estar em textos simples ou com formato HTML, e-books, 

PDF, podem compor guias, animações, áudio (podcast), aplicativos de celular, vídeos 

e até softwares que rodam no navegador com informações armazenadas no servidor 

(Flash ou Rich Media Aplication), permitindo interações, inclusive 

jogos (CHAFFEY; SMITH, 2013). Para oferecer o conteúdo produzido o Inbound 

Marketing utiliza 3 áreas principais da internet que as pessoas utilizam para comprar 

e procurar informações: ferramentas de busca (Google, Yahoo, Bing), blog e Mídias 

Sociais (Twitter, Facebook, Youtube) (HALLIGAN; SHAH, 2014).  

O Search Engine Otimization (SEO) ou otimização de mecanismos de busca, 

conforme apresentado na tabela 4, tem como objetivo apresentar o site nas primeiras 

opções e resultados da busca. Um dos fatores que aprimoram o posicionamento das 

páginas de busca do Google é a autoridade de domínio, que considera o fluxo de 

visitantes no site e tempo de permanência nas páginas (BRASIL, 2020), ou seja, 

monitora a utilização real dos sites. Nesse sentido, utilizar SEO não se limita a uma 

técnica para melhorar a apresentação nos resultados de busca, mas corresponde a 

uma estratégia para tornar o site mais relevante (HALLIGAN; SHAH, 2014). O SEO é 

uma técnica tão adequada à administração pública, que o Governo Federal publicou 

um Manual com as orientações para sua implementação (BRASIL, 2020). 
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Os blogs podem gerar prejuízo da reputação das instituições públicas e da 

confiança no governo, porque exigem respostas em tempo hábil ao cidadão o exige 

muito tempo e recursos (LEE; KWAKB, 2012). Enquanto as mídias sociais são 

ferramentas online projetadas e centradas na interação social (BERTOT; JAEGER; 

HANSEN, 2012), que permitem diversas formas de interação, como a utilização 

criação do canal no Youtube do Ministério Público de Santa Catarina (RIBEIRO, 

2010). 

Ao alinhar o conteúdo publicado no ambiente digital de uma empresa com os 

interesses comportamentais e experiências de seus potenciais clientes e 

usuários, criando contexto e usabilidade, os métodos e ações do inbound 

marketing objetivamente atraem os possíveis consumidores para as suas 

jornadas dentro do que foi mapeado nos processos da metodologia inbound 

que são: atração, conversão, relacionamento e fechamento (BRAULIO, 2019, 

p. 26-27). 

2.4.4 E-mail  

O e-mail é uma das formas preferidas de comunicação pessoal e profissional e 

seu uso e importância como forma de comunicação tem crescido 

continuamente (MUJTABA et al., 2017). O e-mail é solicitado para criar contas em 

redes sociais, para se cadastrar em lojas on-line, justamente por permitir uma 

comunicação personalizada e que fica devidamente registrada (WALDOW; FALLS, 

2017). 

E-mail tem origem no termo correio eletrônico (eletronic mail inglês) e pode se 

referir ao sistema para transmissão de mensagens eletrônicas entre computadores 

pela rede ou a mensagem que é transmitida por esse sistema de e-mail (MERRIAM-

WEBSTER, 2021). O sistema de e-mail permite o envio de mensagem para usuários 

únicos ou para diversos, desde que estes também possuam acesso a um sistema de 

e-mail, o qual permite visualizar, responder, encaminhar a mensagem, dentre outras 

funções (BRITANNICA, 2021). O e-mail original suportava apenas mensagens de 

texto, mas atualmente suporta HTML, o que permite que seja formatado da mesma 

forma que os sites (TECHTERMS, 2021). 

Há 20 anos encaminhar e-mail para diversas pessoas sem muitos critérios 

gerava bons resultados porque as pessoas abriam seus e-mails frequentemente, mas 

hoje as caixas estão mais cheias (HALLIGAN; SHAH, 2014). Dawkins (2019) destaca 
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que existe uma falta de consideração sobre a complexidade de se enviar e receber e-

mails. Conforme o autor, existem vários fatores a serem considerados nessa forma de 

comunicação, como e-mail desatualizados, assunto, tamanho da mensagem, horário 

de envio, frequência de envio, taxa de abertura, taxa de clique em link encaminhado, 

segmentação, capacidade de resposta à demanda e como monitorar os resultados 

para permitir a otimização. Além disso, mensagens de erro relativas a falhas 

permanentes ou temporárias de entrega (user unknow, domain unknown, disk quota 

exceed, etc) são difíceis de serem compreendidas por usuários sem conhecimento 

técnico por não serem padronizadas (BUZZI et al., 2014). 

Conforme Hussain (2021), os e-mails podem ser classificados em dois grandes 

grupos: informativos (um para vários) e transacionais (um para um). O autor indica 

que os e-mails transacionais dependem de softwares e são disparados por ações 

específicas, como uma compra ou registro em algum evento, um agradecimento por 

preencher um formulário ou pesquisa, um e-mail de boas-vindas para oferecer 

informações adicionais ou ainda os e-mails de nutrição de lead. 

Nutrição de leads é um termo de marketing que significa construir e manter 

relacionamento com clientes potenciais ou pessoas interessadas no seu 

produto, mesmo que elas não estejam no momento exato para efetuar uma 

compra (MEDEIROS, 2017). 

Os e-mails de nutrição de leads são um conjunto de e-mails conectados e 

disparados conforme sua posição no funil de marketing, com conteúdo útil para o 

destinatário, visando sua preparação para a compra (HUSSAIN, 2021). 

Com a construção de um funil é possível dividir tipos distintos de atividades que 

devem ser realizadas em determinado momento, conforme o estágio que se encontra 

cada possível cliente (MILLER; HEMAN; TAD, 2005). 
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Figura 5- Funil de vendas 

 

Fonte: Dias (20--) 

A Newsletter é considerada a porta de entrada no marketing digital, esta 

geralmente possui notícias ou destaques relacionadas a determinado período, é 

realiza com recorrência e não é focada em ofertas específicas (SIQUEIRA, 2020). 

Diversas dessas ações e ferramentas podem ser relacionadas, automatizadas 

e monitoradas de forma integrada por softwares de automação de marketing que se 

propõe a alinhar sistemas de marketing e vendas aprimorando o processo de 

qualificação de clientes potenciais, permitindo entregar conteúdo adequado de forma 

mais eficiente (JÄRVINEN; TAIMINEN, 2016). 

2.4.5 E-mail no poder público 

Assim que os e-mails se tornaram mais comuns com a expansão da internet, 

tornaram-se ferramentas essenciais e substituíram radicalmente as cartas tradicionais 

(MUTALIB; MCLEOD; MOSS, 2017). Contudo, mesmo com o desenvolvimento dos e-

mails que passaram a ter maior capacidade de transmitir informações, em diferentes 

formatos e com avisos de recebimento, as cartas ainda são comuns na relação entre 

o poder público e o cidadão. 

No poder judiciário "grande parte dos atos e comunicações processuais ainda 

é feita por cartas e mandados" (BONFIM; MENEZES; BREITENBACH, 2016, p. 344). 

Conforme os autores, a Lei 11.419, de 2006, "inaugurou a citação real eletrônica e a 

intimação eletrônica" (BONFIM; MENEZES; BREITENBACH, 2016, p. 339), porém, 

ao não obrigar o cadastramento, permite que o indivíduo se esquive de ser 

notificado.  A Lei 14.129, de 2021, que dispõe sobre o Governo Digital, visando 
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aumentar a eficiência pública, também manteve como opcional a possibilidade do 

administrado ser contatado por meio eletrônico (BRASIL, 2021). 

A Receita Federal do Brasil possui uma caixa postal dentro de seu sistema 

eletrônico acessível por senha ou certificado digital, que pode funcionar 

como Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), por meio da qual é possível tomar ciência 

dos atos oficiais (GOVERNO FEDERAL, 2021). Nesse caso, e-mails e mensagens no 

celular não são os responsáveis pela comunicação oficial, mas apenas informam que 

existe mensagem oficial disponível para consulta dentro do sistema, assegurando o 

sigilo e segurança da informação. Além de disponível na Receita Federal, a criação 

de caixa postal digital do cidadão está prevista no planejamento estratégico de 

Governo Digital 2020 a 2022 (BRASIL, 2020). 

Na Itália, em vez de criar um ambiente seguro, acessível por senha, foi criado 

um e-mail próprio do governo, hospedado em um provedor oficial, que permite a 

comunicação entre o governo e cidadãos com segurança, permitindo inclusive o envio 

de documentos, com comprovante de entrega, como ocorre em um 

protocolo (BUZZI et al., 2014). 

Além do e-mail servir como um novo canal de comunicação para comunicações 

que ocorreria por outros meios, por se referirem a processos e requerimentos em 

andamento, o e-mail pode ser também um canal de orientação. A Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo, após cruzar as informações existentes no sistema 

com informações de notas eletrônicas emitidas, empresas de cartões e outras 

empresas do setor, envia e-mail para o endereço eletrônico das empresas informando 

sobre as divergências encontradas, o que permite que elas se regularizem 

(PASCHOAL, 2004). 

Como pode-se observar, o poder público tem utilizado cada vez mais o e-mail 

para facilitar a comunicação com as empresas e cidadãos. Porém, um ponto 

importante destacado por Babet (2020) é que não adianta possuir as informações 

necessárias para realizar a comunicação personalizada se os sistemas onde as 

informações estão armazenadas não estão sincronizados entre eles. 

2.4.6 Automação de marketing 
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De acordo com Järvinen, Tarkiainen e Tobon (2020), a literatura apresenta 

duas principais perspectivas para definir automação de marketing: uma como 

tecnologia ou ferramenta que automatiza processos de marketing e outra como uma 

iniciativa estratégica capaz de revolucionar a estrutura da organização, processos e 

cultura. A automação de marketing permite a entrega de conteúdo baseado em regras 

específicas estabelecidas pelo usuário por meio de um software (JÄRVINEN; 

TAIMINEN, 2016). 

Segundo Bagshaw (2015), os negócios que conseguem atingir o potencial da 

automação são aqueles que planejaram cada aspecto das campanhas e a jornada do 

consumidor para assegurar que as pessoas recebam proposições relevantes no 

momento correto. Quando devidamente implementadas soluções de automatização 

de marketing permitem focar nos clientes e acelerar os compradores no funil de 

vendas com custos muito menores e muito menos recursos humanos (BAGSHAW, 

2015). 

A identificação de qual conteúdo deve ser disponibilizado para cada cliente em 

qual momento está relacionada à elaboração de um funil de vendas, que é um 

planejamento no qual são previstas atividades distintas para as diferentes fases do 

funil, começando pela identificação de possíveis clientes até o fechamento da venda 

(MILLER; HEMAN; TAD, 2005). 

Conforme os autores na primeira fase, procura-se por evidências que sugerem 

potencial de relação com o perfil da empresa (prospectar); na próxima fase com mais 

informações busca-se identificar afinidades por produtos ou serviços (qualificar); em 

seguida, dentro do funil, ocorreu o contato com o cliente e começam a ser analisadas 

particularidades que o influenciam; quando já se compreendeu a situação e restam 

apenas atividades de conclusão, chega-se no último estágio. 

Conforme Waldow e Falls (2017), o e-mail é reconhecido por ser mais eficaz 

porque possui o maior ROI (Retorno sobre Investimento), ou seja, o maior retorno para 

cada real investido. No último relatório publicado pela Direct Marketing Association 

(2020), o e-mail marketing se mantém na liderança com R$ 37,41, ou seja, para cada 

1 real investido ocorre um ganho médio de 31,41 reais. Além disso, o e-mail marketing 

continua sendo o meio mais importante e efetivo para as empresas se conectarem 

com seus consumidores e estabelecerem relações duradouras (HUBSPOT, 2021). 
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O e-mail marketing utiliza e-mail como uma forma de alcançar a audiência para 

promover produtos e serviços buscando aumentar o relacionamento com clientes ou 

potenciais clientes, visando comportamento de lealdade e de novas 

compras (JAIN; KUMA; RAWAT, 2018). Esta ferramenta é frequentemente utilizada, 

pelo baixo custo, pelo baixo tempo de preparação e execução das campanhas e por 

gerar respostas mais rápidas, além de criar a oportunidade de comunicação interativa 

com os consumidores (ZHANG; KUMAR; COSGUNER, 2017).  

E-mail marketing permite criar estratégias que encaminham conteúdo dinâmico 

em tempo real para alcançar cada pessoa com uma mensagem hiperpersonalizada. 

(BULIK, 2018). 

Segundo o Código de Autorregulamentação para a prática de E-mail Marketing 

- CAPEM (2010), e-mail marketing é: 

Mensagem de correio eletrônico enviada e recebida pela internet que tenha 

por objeto divulgar ou ofertar produtos ou serviços, manter relacionamento 

com base de destinatários ou, ainda, propiciar atendimento ao 

cliente (CAPEM, 2010, p. 2). 

 Os e-mails podem ser automatizados por softwares de automação de 

marketing, que podem oferecer recursos avançados como insights sobre o 

comportamento dos clientes em sua jornada de compra, segmentação conforme os 

comportamentos, automação de comunicação personalizada por diferentes canais e 

maior transparência na relação dos pontos de contato com os clientes e a decisão de 

compra (JÄRVINEN; TARKIAINEN; TOBON, 2020). 

Contudo, para que a utilização dessas ferramentas seja efetiva é necessário 

que sua utilização esteja embasada em teorias que direcionem o seu uso e 

interpretação dos resultados (KRISHEN; PETRESCU, 2018), que conforme Järvinen, 

Tarkiainen e Tobon (2020) podem estar incorporadas aos próprios softwares, como 

ocorre com os mais modernos, que passaram a automatizar as decisões e não apenas 

apoiá-las. 

2.5 MÍDIA DO CONHECIMENTO 

Segundo Sousa (2019) algumas mídias permitem a comunicação em rede de 

forma ampla e diversificada, dependendo da contínua coleta de feedbacks para obter 
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eficiência. Conforme o autor, quando a mídia recebe e compara informações 

existentes, utiliza conhecimento nesse processo, gerando novas informações, que 

normalmente são consideradas como conhecimento, o que as caracteriza como 

"Mídias do conhecimento". 

A mídia do conhecimento recebe essa designação quando se considera o 

processo que desempenha ao receber, comparar e associar "informações já 

existentes para produzir ou renovar uma informação diferente das 

anteriores” (SOUSA, 2019, p. 15), processo esse capaz de gerar conhecimento, a 

partir do processo comparativo-associativo (SOUSA, 2019). Essa definição ampla, 

conforme indicado pelo autor, permite incluir fitas utilizadas para produzir laços de 

presentes, tendo em vista que estas possuem estruturas com conhecimento 

incorporado, capazes de transformar a fita em laço, quando devidamente acionadas. 

Nesse mesmo sentido Dalsgaard (2009) afirma que toda mídia pode ser vista sob a 

ótica da mídia do conhecimento, porém, algumas são mais adequadas que outras, 

dependendo das atividades que podem suportar. Conforme o autor, as mídias não 

podem ser elas próprias mídias do conhecimento, é o seu uso que as torna mídia do 

conhecimento.  

Stefik (1986), expressa o conceito de mídia do conhecimento nos seguintes 

termos: 

Definir de forma precisa mídia do conhecimento é como definir a vida, como 

a vida, esta é melhor caracterizada em termos de processos do que 

propriedades. A vida é usualmente descrita em termos de processos como 

reprodução, adaptação, crescimento e consumo de comida. A mídia do 

conhecimento é caracterizada em termos de processos de conhecimento 

como geração, distribuição e aplicação de conhecimento e secundariamente 

em termos de serviços especializados como a integração e consulta de 

conhecimento (STEFIK, 1986, p. 40). 

O presente trabalho adota o conceito proposto por Müller e Souza (2020), que 

define Mídia do Conhecimento como “um sistema ou rede baseado em tecnologias da 

informação e comunicação que geram, distribuem e se alimentam de conhecimento 

por meio da integração de humanos e agentes artificiais” (MÜLLER; SOUZA, 2020, 

p. 84). 

Nesse conceito, apenas mídias baseadas em TIC oferecem um suporte para o 

conhecimento com novas possibilidades de apoiar a gestão de 
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conhecimento (SCHMID; STANOEVSKA-SLABEVA, 1998), que podem compor 

mídias do conhecimento. Além disso, esse conceito não exige a utilização de 

inteligência artificial, a qual "é uma ciência e um conjunto de tecnologias 

computacionais que são inspirados - mas normalmente operam de maneira bastante 

diferente - a maneira como as pessoas usam seus sistemas nervosos e corpos para 

sentir, aprender, raciocinar e agir" (STANFORD UNIVERSITY, 2016, p. 4). Portanto, 

este conceito parte de tecnologias com maior potencial para produzir conhecimento. 

As tecnologias de informação e comunicação permitiram aprimoraram a 

capacidade de comunicação. No caso da educação, pode-se pensar nos ambientes 

virtuais de aprendizagem utilizados na educação a distância e em outras mídias que 

auxiliem no processo de ensino-aprendizagem (MÜLLER; SOUZA, 2020). Na 

abordagem legal, existem mídias digitais que além de funcionarem como grande 

repositório de leis, funcionam como sofisticados softwares que recuperam e 

processam informações (JANEČEK, 2019). Por sua vez, no marketing, a tecnologia 

permitiu aprimorar a eficácia e eficiência da comunicação pela automatização e 

personalização de operações baseadas em análises (JÄRVINEN; TARKIAINEN; 

TOBON, 2020). 

De acordo com Pacheco (2016, p. 18) a Mídia do Conhecimento 

Tem ênfase nas atividades ligadas à comunicação e à difusão do 

conhecimento (ex. semiótica, marketing e comunicação organizacional), à 

preservação (ex. memória coletiva) e a suas aplicações (ex., educação 

à distância, inclusão social, memória de conhecimento popular, etc.), além 

dos instrumentos e métodos para efetivar esses processos (ex., 

ambientes virtuais de aprendizagem, mídias, jogos, design thinking) 

Conforme Wiener (2017), todo organismo, inclusive a própria sociedade, 

mantém seus componentes unidos em suas ações devido à utilização de meios para 

adquirir, utilizar, reter e transmitir informações. O autor, em 1961, indicou que os meios 

utilizados por grandes sociedades eram a "imprensa, quer no referente a livros, quer 

no referente a jornais, rádio, sistema telefônico, telégrafo, correios, teatro, cinema, 

escola e igreja" (WIENER, 2017, p. 193). Posteriormente o "uso de computadores de 

mesa (desktops), computadores pessoais (notebooks), tablets e smartphones 

conectados em rede promoveram a revolução digital e popularizaram o domínio de 

sofisticados recursos de Mídia" (SOUSA, 2019, p. 21). 
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Müller e Souza (2020) destacam que com o avanço da virtualização do mundo, 

novas tendências de educação a distância (EaD) têm emergido e atualizado a 

compreensão da mídia do conhecimento. É possível registrar inclusive iniciativas que 

visam mediar o conhecimento normativo realizadas por algumas autarquias federais 

com EaD (SANTOS et al., 2019).  

Contudo, é importante observar que um curso a distância normalmente 

contempla conhecimento que não será diretamente aplicado em um curto intervalo de 

tempo, enquanto o cumprimento das normas em vigor demanda um conhecimento 

que encontra-se disperso e desorganizado em diversos órgãos públicos. Nesse 

sentido, o marketing pode ser aplicado diretamente para cumprimento da norma, após 

identificar o público e encaminhar as mensagens adequadas para que o 

comportamento previsto na normativa seja realizado devidamente. 

Ostrom (2015) identificou que os esforços para organizar ações coletivas, como 

a utilização de regras e princípios que visem o bem coletivo, dependem, dentre outros 

fatores, do monitoramento do cumprimento das normas pelos indivíduos.  Além disso, 

verificou-se que a efetividade do cumprimento das normas não se relaciona apenas 

ao envio das mensagens relativas a políticas públicas, mas também ao meio utilizado 

(ORTEGA; SCARTASCINIB, 2020). Os autores identificaram em seu estudo que tanto 

o e-mail quanto a visita presencial aumentaram o pagamento de impostos em cerca 

de três vezes, de forma que o e-mail se demonstrou particularmente efetivo, tendo em 

vista seu baixo custo. 

O e-mail pode ser uma ferramenta de marketing valiosa para guiar o 

comportamento do destinatário para algum comportamento desejável a partir de 

mensagens pequenas e simples (BILOŠA; TURKALJ; KELIĆC, 2016).  Contudo, é 

importante que seja encaminhada a mensagem correta, no momento correto, para a 

pessoa correta, situação que pode ser identificada utilizando como referência a 

jornada do consumidor (VILLANOVA et al., 2021). 

A fundamentação teórica teve como objetivo apresentar duas áreas distintas: 

uma com os conceitos de interesse público, norma e de marketing social e o outra 

com o marketing digital. Dessa forma, a proposta está de acordo com o estabelecido 

por Sousa (2019), que atribui duas dimensões para a mídia do conhecimento que 

devem ser mediadas: uma sociocultural e outra técnico-física. 
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A mediação requer domínio e decisão sobre recursos retóricos, técnicos, 

expressivos e sintáticos, na composição e na formatação do sistema 

mediador. O objetivo é produzir a informação mais coerente e eficiente, de 

acordo com as dimensões tecnológica e sociocultural do ambiente (SOUSA, 

2019, p. 62). 

Nesse sentido, a presente pesquisa se propôs a conhecer as mídias que são 

utilizadas e as que podem ser utilizadas pelas organizações públicas para comunicar 

as normas. 
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3 METODOLOGIA   

3.1 CLASSIFICAÇÃO 

A pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois busca uma maior 

familiaridade com o tema, visando a construção de hipóteses (MEDEIROS; TOMASI, 

2017). O planejamento desse tipo de pesquisa é bem flexível, "pois interessa 

considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado" (GIL, 

2017, p. 26). 

O estudo também se caracteriza como pragmático, tendo em vista a 

preocupação maior com a busca de possíveis soluções com "o que funciona", do que 

com o método de investigação (CRESWELL, 2007). Nesse paradigma existe uma 

realidade objetiva fora do indivíduo, a qual só pode ser compreendida de forma 

imperfeita porque esta se relaciona com a experiência do indivíduo, a qual é enraizada 

no ambiente com o qual ele se relaciona (OSIEJEWICZ, 2020). 

De acordo com John Dewey 

O conhecimento não pode ser visto como se fosse independente das 

condições em que surge e da situação a que se aplica (...) diferentes 

inquirições podem levar a mesmas conclusões ou dar soluções inteiramente 

diferentes que são igualmente satisfatórias” (DEWEY, 1915, apud WAAL, 

2007, p. 163). 

No presente estudo o pesquisador parte da experiência que teve ao participar 

da elaboração de uma campanha de divulgação do Cadastro Ambiental Legal SC e 

da percepção, como servidor público relativa à falta de iniciativas do poder público 

para promover a comunicação das normas de forma efetiva. 

Para propor possíveis soluções, a pesquisa considera a utilização de mídias 

digitais por autarquias federais para comunicação das normas, a preferência de 

empresas e profissionais para se informar sobre o Cadastro Ambiental Legal SC e, 

por fim, avalia possíveis formas de comunicação. 

Enfim, o presente estudo não pretende encontrar a melhor alternativa para 

aprimorar a comunicação normativa, mas apenas aprimorar a comunicação das 

normas, com a utilização de mídias adequadas, visando seu cumprimento. No 

pragmatismo é o objeto de pesquisa que auxilia na definição do caminho para se 

atingir o objetivo (OSIEJEWICZ, 2020). Neste estudo o objeto de pesquisa é a 
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comunicação das normas relativas ao Cadastro Técnico Federal - CTF/APP, que em 

Santa Catarina é gerenciado de forma integrada com o Cadastro Ambiental Legal SC. 

Nesse sentido, a pesquisa também se caracteriza como aplicada, por se relaciona à 

"aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica" (GIL, 

2017, p. 26). 

Nessa seção serão apresentadas as funcionalidades das ferramentas 

utilizadas para coletar os dados e para convidar os participantes da pesquisa.  

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa foi composta por 3 etapas. Inicialmente foi realizado o mapeamento 

dos procedimentos adotados por autarquias federais para comunicar as normas em 

meio digital. Após, foram utilizadas estratégias diferentes para aplicar 2 questionários 

com propósitos distintos. O primeiro tinha como objetivo identificar formas de 

comunicar normas do Cadastro Ambiental Legal, considerando público que poderia 

ter sido exposto à campanha realizada. O segundo tinha como objetivo identificar 

formas de comunicação de normas de forma ampla, a partir da perspectiva de 

especialistas em marketing e de pessoas que seriam alvo dessas comunicações, não 

especialistas. 

O instrumento para coleta de dados utilizado foi o questionário. 

O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas descritivas [perfis socioeconômicos, como renda, 

idade, escolaridade, profissão e outros], comportamentais [padrões de 

consumo, de comportamento social, econômico e pessoal, dentre outros] e 

preferenciais [opinião e avaliação de alguma condição ou circunstância] 

(ZANELLA, 2013, p.110). 

Conforme Zanella (2013), uma das vantagens do questionário é que pode ser 

encaminhado por e-mail e aplicado para um grande número de pessoas, oferecendo 

liberdade ao participante para preenchê-lo de forma anônima e quando desejar. 

Foram criados 3 questionários, que foram distribuídos de diferentes formas. O 

primeiro deles composto por questões abertas foi encaminhado pela lei de acesso à 

informação pelo sistema da CGU, portanto, as respostas eram obrigatórias. O 

segundo foi criado no aplicativo Google Forms e hospedado em um site criado 

exclusivamente para a realização da pesquisa, com convites enviados por e-mail. O 
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terceiro foi elaborado com o software Surveymonkey, com convites para participar da 

pesquisa por Whatsapp e no Facebook. 

Figura 6- Distribuição dos questionários 

 

Fonte: O autor (2021) 

3.2.1 Parte 1 - Utilização de mídias digitais por autarquias federais para 

comunicar normativas 

Considerando que as leis devem ser devidamente regulamentadas pelos 

órgãos competentes para que sejam implementadas, a pesquisa se restringiu à 

análise da comunicação das normas pelas autarquias federais. Tendo em vista que 

essas instituições especificam os comportamentos que devem ser seguidos pelos 

regulados para atender a políticas públicas da União. 
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3.2.1.1 Seleção dos participantes 

Foram selecionadas apenas autarquias federais com poder de polícia, que 

emitem normas e as fiscalizam, da mesma forma que o IBAMA. Essa seleção também 

teve como uma de suas justificativas a facilidade de registrar e acompanhar todas as 

solicitações de acesso à informação pelo Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão (e-SIC), sistema gerenciado pela Controladoria-Geral da 

União – CGU (BRASIL, 2011). 

A seleção das autarquias considerou as caracterizadas como agência, listadas 

na Lei 13.848, de 2019; as listadas em Relatórios relativos à arrecadação de multas 

emitidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e, por fim, foi acrescentado o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão originado 

a partir do IBAMA que possui atividade de fiscalização, mas que não foi apresentado 

nos Relatórios do TCU consultados. Com a utilização desses critérios foram 

selecionadas as seguintes autarquias: 

1. Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); 

2. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); 

3. Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); 

4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 

5. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 

6. Agência Nacional de Águas (ANA); 

7. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); 

8. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 

9. Agência Nacional do Cinema (Ancine); 

10. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); 

11. Agência Nacional de Mineração (ANM) 

12. Banco Central do Brasil (BACEN) 

13. Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

14. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

15. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); 

16. Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

17. Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade (Inmetro) 
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18. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

As autarquias de 1 a 11 são listadas no artigo 2° da Lei 13.848, de 2019, que 

trata sobre agências reguladoras. Além destas, com exceção da ANM, as autarquias 

listadas de 12 a 16 tiveram a arrecadação de multas administrativas monitoradas pelo 

Tribunal de Contas da União Acórdão TCU-Plenário n.729, de 2020. Além destas 

autarquias o TCU também auditou a arrecadação do Inmetro (17) em Relatório de 

2012 (TCU, 2012). Por fim, foi acrescentado o CMBIO (18). 

Cabe observar que o objetivo do trabalho não foi identificar todas as autarquias 

com poder de polícia, mas apenas identificar as mais representativas para mapear 

diferentes formas de comunicação de normas em meio digital. 

3.2.1.2 Questionário 

As consultas às autarquias federais foram realizadas pela Lei de Acesso a 

Informação com o envio de questões abertas, com um breve texto introdutório, para 

pelo e-SIC acessível pelo sítio eletrônico https://esic.cgu.gov.br/ entre 30 de janeiro 

de 2020 e 16 de maio de 2020: 

Prezados, 

A presente consulta tem como objetivo identificar iniciativas de comunicação 

em meio digital que permitam uma divulgação efetiva das normas para 

empresas e cidadãos ou ainda a realização de ações de orientação que 

promovam a regularização. 

Nesse sentido, respeitosamente, solicito que respondam as questões abaixo, 

referente a divulgação de normas de controle deste órgão. 

 

1) Além do Diário Oficial da União, como as normas são comunicadas? 

2) Existe algum site que apresente essas normas? É atualizado 

constantemente? Os acessos são monitorados, em caso positivo especificar? 

(exemplo: Google Analytics) 

3) É utilizado algum software para automação de e-mail, que permita se 

comunicar com diversas empresas ou pessoas de forma personalizada em 

seus e-mails e de forma gerenciável? Em caso positivo, qual? (exemplo: 

Mailchimp, RD Station, MAUTIC, GetResponse) 

4) Existe alguma norma ou orientação que proíba, incentive ou determine a 

comunicação de normas por meio digital na organização? Em caso positivo, 

favor especificar (O AUTOR, 2021). 
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Cabe observar que a resposta a essas questões é obrigatória e devem ser 

prestadas em no máximo 20 dias, podendo ser prorrogadas por mais 10 dias, 

mediante justificativa, conforme art.11 da Lei de Acesso a Informação (BRASIL, 2011). 

Esse sistema possibilita que novos esclarecimentos sejam solicitados caso as 

respostas não sejam satisfatórias. Porém, optou-se por não se utilizar deste recurso, 

tendo em vista o caráter exploratório da pesquisa, que buscava apenas identificar as 

mídias utilizadas, sem comparar ações das diferentes autarquias, nem se aprofundar 

sobre o processo de comunicação das normativas realizadas por estas. 

Todas as respostas ficam registradas no site da CGU 

(http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/) e podem ser consultadas por qualquer 

cidadão que tenha interesse. As respostas a essa pesquisa podem ser acessadas 

pelo termo de pesquisa: "comunicação normativa em meio digital". 

3.2.3 Parte 2 - Comunicação das normas Cadastro Ambiental Legal SC 

O convite para participação da pesquisa foi encaminhado para e-mails 

coletados na internet, após verificação de sua validade, e para base do Conselho 

Regional de Contabilidade de Santa Catarina - CRCSC, que gentilmente encaminhou 

o questionário. A pesquisa também contou com o apoio do CREA/SC, que publicou 

uma notícia divulgando o site da pesquisa no dia 3 de julho de 2020. Este questionário 

teve como objetivo verificar formas alternativas que pessoas jurídicas sujeitas à 

inscrição no Cadastro Ambiental Legal ou terceiros contratados por estas gostariam 

de ter conhecimento sobre normas. Além disso, visava identificar quais foram as 

ações de campanha de divulgação do Cadastro Ambiental Legal que impactaram os 

participantes da pesquisa. 

3.2.3.1 Coleta dos e-mails 

O objetivo da consulta era identificar pessoas que conheciam a norma federal 

CTF/APP e estadual (Cadastro Ambiental Legal SC) e entender outras formas que 

estas gostariam de ser comunicadas sobre normas em geral. Nesse sentido essas 

consultas não dependiam da base de dados das empresas inscritas no CTF/APP, a 

qual não foi utilizada. 
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A busca de participantes da pesquisa ocorreu de diferentes formas, conforme 

especificado a seguir. 

3.2.3.2 Empresas sujeitas à inscrição no CTF/APP 

Foram convidadas por e-mail apenas as empresas registradas no Guia de 

Indústria de Santa Catarina, que informaram e-mail para contato no catálogo 

considerados válidos pelo software Safetymails® . 

A validação "é um processo que analisa cada endereço de e-mail em todas as 

suas camadas possíveis, desde a sintaxe básica até a checagem da existência do 

endereço no provedor" (SAFETYMAILS, 2018). A seguir são apresentadas as 

classificações utilizadas por esse software para classificá-lo. 

Tabela 5- Classificação e-mail - Safetymails 

Classificação situação do e-mail  

Válido Endereço de e-mail cuja existência foi confirmada. 

Limitado Endereços de e-mails válidos que, sabidamente, possuem limitações quanto à 

capacidade de recebimento, como intermitência de servidores. Isso pode gerar 

problemas de entrega. 

Inválido E-mail classificado como inexistente ou desativado em um domínio. 

Erro de 

Sintaxe 

E-mail que não atende às regras de sintaxe estipuladas pelos provedores de e-mails 

e RFCs de mercado. 

Domínio 

Inválido 

O domínio não existe ou apresentou falhas diversas. 

Descartável E-mails provenientes de serviços de endereços temporários. Eles são válidos, mas 

apenas por algum tempo (horas ou minutos). Após este período, tornam-se 

inválidos e prejudicam sua entregabilidade. 

Junk Estes são endereços de e-mail cuja sintaxe não os invalida, mas possuem 

elementos que serão identificados pelos provedores e direcionados para pasta junk, 

lixo eletrônico ou spam. E-mails com caracteres repetidos, palavrões, sequências 

numéricas, etc. 

Spamtrap E-mails armadilha, usados para capturar Spammers. Causam imenso dano a 

reputação de IPs, bloqueios e queda na entregabilidade. Eles não são informados 

na base, para colaborar com o combate ao Spam. 
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Pendente E-mails dos quais ainda não possuímos informações em nosso banco de dados. 

Após um período de nova análise, específica para estes endereços, podemos ainda 

não possuir todas as informações. Estes e-mails têm seus créditos estornados para 

sua conta. 

Desconhecido E-mails cujos servidores são configurados para não fornecer quaisquer informações 

de seus usuários. Desta forma, não é possível obter confirmações que os 

identifiquem. Ocorre mais em e-mails corporativos. 

Scraped E-mails inseridos nesta categoria podem representar ameaças diversas, inclusive 

de bloqueios. Os provedores admitem que estes e-mails foram criados a partir de 

serviços de scrapers (daí seu nome), que são geradores automáticos de endereços 

“contato, adm, vendas, etc” para diversos domínios, caracterizando spam. Também 

podem ser e-mails de callcenters ou outros que não possuam um indivíduo 

responsável. 

Incerto Também são conhecidos como “Accept All” e “Deny All”. Ou seja, recebem todas 

as mensagens ou negam todas as mensagens, independentemente de seu 

conteúdo. O resultado não pode ser confirmado. 

Fonte: Safetymails (2020) 

A retirada dos e-mails inválidos é importante porque o envio de e-mails para 

endereços que não funcionam afeta a reputação do IP na internet, o que acaba por 

prejudicar a entrega para e-mails válidos (CORDEIRO, 2018). Além disso, para se 

proteger de spammers os provedores de e-mail criam armadilhas para identificar os 

endereços IP que os estão encaminhando para bloqueá-los. Endereços IP (do inglês, 

Internet Protocol) são números que abragem uma faxia entre 0.0.0.0 e 

255.255.255.255 que identificam redes e máquinas (YAMAOKA, 2017). 

A ferramenta Safetymails® disponibiliza como padrão a opção para baixar 

apenas os e-mails classificados como válidos. Opção que visa atender campanhas de 

marketing, que possuem uma pessoa específica para se relacionar e que os e-mails 

encaminhados devem ser recebidos sem falhas. Porém, na presente pesquisa 

também foram utilizados os Scraped e Limitados, tendo em vista que o objetivo é se 

relacionar com empresas e que será encaminhado apenas um e-mail para cada, 

sendo indiferente caso não tenha recebido por alguma falha temporária que 

interrompa o contato. Portanto, considerou-se os e-mails válidos, scraped e limitados 

que foram considerados como utilizáveis. 
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Gráfico 2- E-mails utilizáveis - Guia indústria 

 

Fonte: O autor (2021) 

Como pode-se observar a seguir, os e-mails Scraped correspondendo a 20% 

dos e-mails utilizáveis. 

Gráfico 3- Proporção de tipos de e-mails utilizáveis 

 

Fonte: O autor (2021) 

Em seguida foram excluídas as empresas que possuíam atividade econômica 

primária - CNAE com menor chance de possuírem correlação com o CTF/APP, 

conforme relação de CNAE listados no Apêndice D. 
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Gráfico 4- E-mails selecionados Guia FIESC 

 

Fonte: O autor (2021) 

Após essa seleção foram encaminhados e-mails com a utilização do software 

MAUTIC para as 2.993 empresas restantes com um link para acessar o site que possui 

o questionário da pesquisa. 

3.2.3.3 Profissionais que se responsabilizam pela inscrição de pessoas no CTF/APP 

Considerando que para grande parte das empresas sujeitas à inscrição no 

CTF/APP é devida a Taxa de Fiscalização Ambiental, conforme estabelecido pelos 

Anexos XVIII e IX da Política Nacional de Meio Ambiente, é comum que contadores 

realizem esses cadastros Além dessa categoria de profissionais, os engenheiros 

ambientais,  gestores ambientais e consultores ambientais, que cuidam de obrigações 

relacionadas ao licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos perigosos e 

certificações ambientais das empresas podem cuidar da inscrição no CTF/APP.  

Foram realizadas buscas por e-mails apenas de profissionais e empresas que 

atuam em Santa Catarina e que possuíam os e-mails para contato disponíveis na 

internet. 

Para localizar sites do grupo de interesse foi utilizada a ferramenta de busca 

Google, que apresenta os resultados mais relevantes para os termos utilizados. Sem 

ser exaustivo, apenas analisando os primeiros 100 resultados apresentados nas 

páginas de resultados, incluindo anúncios, foram realizadas buscas com o termo 

"Santa Catarina" ou grandes cidades como "Florianópolis", "Joinville", "Blumenau", 

"Chapecó" e "Itajaí", combinadas com "contador" ou "consultor ambiental". Sites de 

empresas que possuíam apenas formulários de contato, sem informar o e-mail de 

contato, foram desconsideradas. Dessa forma, foram localizados 70 sites com e-mails 

disponibilizados em seus sites. Além desses diretos, foram localizados sites de 
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terceiros que concentravam diversos contatos de empresas e profissionais. O site da 

empresa Conta Azul forneceu 184 e-mails para a pesquisa, enquanto o do Sindicato 

dos Contadores do Vale do Araranguá forneceu 119 e-mails. 

 Foram realizadas outras buscas com no Google com a utilização de nomes de 

empresas obtidas na página de dados abertos do IBAMA registrados no Cadastro 

Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental - CTF/AIDA. A 

inscrição nesse cadastro é obrigatória para empresas que prestam serviços de 

consultoria sobre problemas ecológicos e ambientais (BRASIL, 2013). Esta pesquisa 

resultou em mais 41 empresas com e-mail disponível. Outras fontes utilizadas para a 

obtenção de e-mail de contatos foi site do Ministério Público de Santa Catarina, no 

qual é possível a consulta de peritos no sítio eletrônico 

(https://www.mpsc.mp.br/consulta-peritos/consulta), no qual foram encontrados 104 

engenheiros ambientais e 94 contadores com e-mails. E no site da associação de 

gestores ambientais, onde foi possível obter mais 52 e-mails de profissionais. Além 

de e-mails diretamente disponíveis, alguns foram obtidos pelo software SNOVIO, que 

permite coletar e-mails relacionados ao domínio do site. Porém, essa ferramenta, 

apesar de apresentar mais de 260 e-mails se mostrou bem ineficiente, devido ao baixo 

número de e-mails utilizáveis. 

 Todas essas buscas resultaram em 924 e-mails distintos. 

 Importante observar que as empresas costumam deixar e-mails genéricos em 

seu site, para um primeiro contato com a empresa. Por exemplo, dos 112 e-mails 

obtidos no site de empresas de consultorias ambientais, 64 deles foram classificados 

como Scraped, cerca de 50%. 

3.2.3.4 Site 

Foi criado um site especificamente para disponibilizar o questionário relativo à 

comunicação do Cadastro Ambiental Legal de Santa Catarina no domínio 

www.pesquisacomunicacao.com.br - Apêndice A. O site tinha como 

objetivo contextualizar a proposta da pesquisa para os possíveis participantes, além 

de apresentar o Cadastro Ambiental Legal SC, disponibilizando os vídeos e um link 

para o site oficial, para os que ainda não os conheciam. 
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O site foi criado com o Wordpress que é o software mais utilizado no mundo, 

correspondendo a 42% da web (WORDPRESS.COM, 2021) e que permite criar sites 

sem a necessidade de conhecimentos de programação. Para permitir o 

monitoramento dos acessos no site, foi instalado o Google Analytics. 

3.2.3.5 Questionário - Google Forms - Cadastro Ambiental Legal SC. 

 O questionário hospedado no site tinha dois objetivos principais: identificar 

como os participantes gostariam de conhecer normas e como as pessoas conheceram 

o Cadastro Ambiental Legal - Apêndice B. 

Tendo em vista que o formulário do Google Forms apresenta o resultado da 

pesquisa após a conclusão do questionário, optou-se por coletar o e-mail dos 

participantes para evitar que estes submetessem novas respostas apenas para 

visualizar os resultados atualizados. Ao habilitar a opção que coleta o e-mail, o Google 

Forms permite a edição das respostas e o acesso aos resultados atualizados. 

Porém, a opção de coleta de e-mail foi desabilitada nos questionários 

encaminhados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina - CRCSC. 

Dessa forma por possuir acesso a dois links diferentes da pesquisa, o resultado da 

pesquisa apresentado no site deixou de refletir o resultado total. 

 O CRCSC que fez um disparo de e-mail no dia 20 de julho de 2020 com o 

formulário do questionário para 16.795 e-mails.  

E os convites encaminhados pelo MAUTIC para os 2.993 da FIESC e 924 

coletados na internet foram enviados entre 22 de junho de 2020 e 19 de julho de 2020. 

3.2.3.6 Software para envio dos e-mails - MAUTIC 

No mesmo domínio foi instalado o software MAUTIC. Esse software consiste 

em uma plataforma completa de automação de marketing, com diferentes soluções e 

que possui um rápido desenvolvimento, por ser código aberto (open source) e possuir 

uma comunidade atuante, possui um rápido desenvolvimento (LAZZARI, 2017). Na 

presente pesquisa foram utilizadas apenas algumas dessas funcionalidades para 

envio e monitoramento dos e-mails, que são: 
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- Disparo de e-mails personalizados com inserção de nome da empresa no 

campo assunto, conforme Apêndice C; 

- Monitoramento de abertura do e-mail; 

- Monitoramento dos cliques no link encaminhado no e-mail; 

- Segmentação do grupo que não abriu o e-mail, para realizar novo disparo; 

- Registro de rejeição (Bounce), para não realizar novos disparos. 

 Bounce são mensagens automáticas encaminhadas pelo servidor do e-mail do 

destinatário, em resposta a um e-mail enviado, que informam o problema específico 

que impediu que o e-mail fosse entregue (HUBSPOT, 2021). Existem dois tipos de 

bounce: o Hard bounce e o Soft bounce, os primeiros indicam um erro permanente, 

como domínio ou destinatário não existente no domínio, ou ainda um filtro de 

segurança bem rigoroso do e-mail do destinatário, enquanto o segundo se relaciona 

a algum problema temporário no servidor (HUBSPOT, 2021).  

Os e-mails foram compostos por um texto curto, sem imagens e com um link 

para direcionar os potenciais participantes para o site da pesquisa. 

3.2.4 Parte 3 - Formas de comunicação normativa marketing 

Foi elaborado um questionário voltado para especialistas em marketing e 

comunicação. A primeira questão tinha como objetivo mensurar o conhecimento do 

participante, com base no tempo de experiência declarado. Foram adicionadas duas 

alternativas para que pessoas sem experiência no mercado de trabalho se 

identificassem como estudantes ou sem estudo, nem experiência na área. Além disso, 

com a utilização do software SurveyMonkey foram criados coletores diferentes, que 

permitem identificar por qual link o participante acessou o questionário. 

Todas as respostas foram coletadas de forma anônimas. O próprio software 

identificava o IP do dispositivo permitindo apenas um preenchimento por aparelho. 

Devido à configuração anônima, o IP não ficou registrado no sistema, dessa forma os 

participantes eram identificados pelos coletores que acessaram a pesquisa, pela data 

e horário que iniciou e terminou o preenchimento. 

3.2.3.1 Seleção dos participantes - WhatsApp e Facebook 
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Profissionais 1: encaminhado por profissional de marketing para colegas 

profissionais de marketing, incluindo um grupo de WhatsApp com 84 participantes, 

profissionais de marketing com experiência gerencial. 

Profissionais 2: encaminhado para profissionais de marketing conhecidos. 

A pesquisa seria restrita a estes dois coletores, contudo, devido à 

funcionalidade do software que permite identificar a origem dos participantes pelo 

coletor disponibilizado, foram criados mais dois coletores, um que foi utilizado por um 

professor de marketing que disponibilizou para alunos seus preencherem e outro que 

foi disponibilizado no Facebook do autor. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

A coleta de informações realizadas pelos três questionários e as análises 

relacionadas serão apresentadas em três seções, seguindo as divisões utilizadas na 

seção Metodologia. 

4.1 PARTE 1 - UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS POR AUTARQUIAS FEDERAIS 

PARA COMUNICAR NORMATIVAS 

O envio do questionário pela lei de acesso à informação assegurou a 

participação na pesquisa, porém a qualidade das respostas variou bastante. A SUSEP 

foi a única que não respondeu a primeira solicitação, informando que possuía um 

canal próprio para "obtenção de manifestação técnica e/ou jurídica acerca de 

dispositivos de legislação e normas". Sendo assim, o questionário foi encaminhado 

novamente para que fosse aberto novo prazo de 20 dias, ao invés dos 5 dias previstos 

para o recurso (BRASIL, 2011). 

 O ICMBio e a ANCINE ampliaram o prazo da resposta após classificar as 

perguntas apresentadas como sendo uma "solicitação", que conforme definição da 

Instrução Normativa da Ouvidoria-Geral, corresponderia a um “requerimento de 

adoção de providência por parte da Administração” (BRASIL, 2018). Classificação que 

não se aplica, tendo em vista que não foi realizada nenhuma solicitação de 

providências nas questões encaminhadas. E o IBAMA solicitou prorrogação do prazo, 

devido à necessidade de tramitar o questionário por diferentes setores. 

De qualquer forma, todas as 18 autarquias responderam ao questionário de 

forma bem variada, desde respostas bem superficiais, como as fornecidas pela 

FUNARTE, até respostas bem elaboradas e detalhadas como as apresentadas pela 

ANVISA. Importante destacar que, considerando que a coleta dos dados não tinha 

como objetivo comparar as autarquias ou mesmo avaliar as ações de cada uma delas, 

essa diferença no detalhamento não afetou os resultados. O objetivo foi apenas 

mapear mídias digitais utilizadas que poderiam servir de modelo. 

A seguir são apresentadas as respostas ao questionário divididas em quatro 

grupos, visando identificar: outras mídias utilizadas, diferentes formatos dos 

conteúdos, e-mail marketing e normativas que promovem a comunicação digital.  
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4.1.1 Sites e outras formas de comunicação das normas, além do Diário Oficial 

da União 

Questões:  

1) Além do Diário Oficial da União, como as normas são comunicadas? 

2) Existe algum site que apresente essas normas? É atualizado 

constantemente? Os acessos são monitorados, em caso positivo especificar? 

(exemplo: Google Analytics) 

As respostas fornecidas foram consolidadas na tabela a seguir: 

Tabela 6- Respostas Autarquias Comunicação Normativa 

Autarquia 
Comunicação das normas 

em meio   digital 

Frequência de atualização do   

site 

Monitoramento de acesso 

ao site 

Aneel Site não informou  "acessos à plataforma de     

consulta, utilizando o 

Google Analytics." 

ANP site  diariamente "acesso ao site por meio 

do   Google Analytics" 

Anatel site - acesso ao processo 

eletrônico      

indica a atualização do 

conteúdo   do site com 

relação a publicação das 

normas 

"Os acessos são 

monitorados   por meio 

de recursos próprios e 

através do Google 

Analytics" 

Anvisa site - conteúdo 

apresentado   de diversas 

formas,  

Facebook   

@AnvisaOficial, Instagram 

@anvisaoficial, YouTube 

@anvisaoficial, 

Twitter   @anvisa_oficial e 

LinkedIn@anvisa. 

"constantemente atualizada   

com as novas     publicações" 

"acessos do portal são   

monitorados pelo     

Google Analytics" 

ANS site -    "Espaço 

operadora" com    normas 

de interesse específico 

das     operadoras, que 

tratam de obrigações ou 

"à medida que aprovações,   

alterações, revogações ou 

qualquer     deliberação da 

Diretoria Colegiada da ANS 

"acessos e normas mais   

buscadas são 

monitorados     pelo 

Google Analytics." 
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de questões 

administrativas" 

afete os normativos desta     

Agência reguladora." 

ANA site  "constantemente, sempre que   

há atualização dos 

normativos" 

"ferramentas internas de   

acompanhamento e 

mensuração do número 

de cliques e quais 

páginas são mais   

visitadas" 

Antaq site  -   "sistema Sophia" "atualizado diariamente com   

os atos recém     publicados 

no Diário Oficial da União - 

DOU" 

Sistema Sophia permite 

"é   possível fazer o 

monitoramento básico 

dos arquivos de 

legislação que foram   

baixados pelo público 

externo" 

ANTT site  

Portal ANTTLegis 

(Software Datalegis) 

"atualizado   diariamente" - 

"São publicadas no D.O.U. e 

disponibilizadas   

concomitantemente" no site  

não informou 

Ancine site  não informou "não realizamos o   

monitoramento de sites" 

Anac site, redes sociais da 

ANAC, "casos de 

divulgações maiores, 

aquelas que   necessitam 

maior cuidado, via mailing 

de imprensa" 

"Tão logo o ato é publicado   

em Diário Oficial,     o mesmo 

é reproduzido no site em até 

48 (quarenta e oito) horas" 

"via Google Analytics" 

ANM site  não informou não informou 

BACEN site  "repositório é atualizado   

diariamente" 

"não há monitoramento" 

CVM site  "são     atualizadas 

constantemente" 

"são monitorados     pelo 

Google Analytics" 

CADE site - acesso ao processo 

eletrônico 

"atualizado   constantemente" "não há monitoramento 

de   acesso focado 

especificamente na 

pesquisa dessas normas" 
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IBAMA site  "atualizada   constantemente" "acessos são 

monitorados   por meio 

da     ferramenta piwik 

analytics - matomo" 

SUSEP site -   "mailing list     de 

normas no site da 

Autarquia (...), por meio do 

qual recebe um e-mail   

informando cada nova 

publicação no Diário 

Oficial da União". 

"atualização do site     é 

diária" 

"Os acessos em todas as   

áreas do site são 

monitoradas pela 

ferramenta     Google 

Analytics" 

Inmetro site  não informou "As páginas são 

monitoradas   pelo     

Google Analytics, mas 

não o acesso aos 

documentos 

individualmente" 

ICMBio site   "sempre que     uma nova 

norma é publicada." 

"Os dados de acessos 

podem   ser analisados 

pelo Google Analytics" 

Fonte: O autor (2021) 

Pôde-se verificar que todas as autarquias possuem as normas em seus sites 

institucionais, com diferentes mecanismos de busca e apresentações. Contudo, o 

local e a forma como essas são apresentadas são bem diferentes. É interessante 

observar que mesmo tratando-se de sites oficiais, a validade do conteúdo das normas 

não é assegurada, sendo apresentadas mensagens como "Este texto não substitui o 

Publicado no DOU". E mesmo quando é acessado o site da Imprensa Nacional, no 

qual é divulgado o Diário Oficial da União, é apresentada a seguinte mensagem "Este 

conteúdo não substitui o publicado na versão certificada”, a qual pode ser acessada 

por um link.  

Como pode-se observar, apenas a ANVISA relacionou a divulgação de 

normativas com as suas redes sociais, o que pode ser considerada como uma tática 

de Inbound Marketing para auxiliar na distribuição do conteúdo e para aumentar o 

fluxo de visitantes para o site. A pesquisa não solicitou informações sobre planos de 

comunicação, campanhas e formas de monitoramento de acessos ao site, porém 
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solicitou que informassem se possuíam ferramentas para monitorar os acessos ao 

site. A maioria das autarquias indicou realizar monitoramento pelo Google Analytics 

(10), enquanto outras três autarquias indicaram outras ferramentas, sendo a da 

ANTAQ a mais específica, por ser baseada em um software que registra quais foram 

os arquivos baixados. 

Quanto à atualização das normas no site, a maioria das autarquias indicou uma 

atualização constante, o que registra a gestão ativa do conteúdo do site. 

4.1.2 Apresentação do conteúdo 

Dentre as autarquias, a Anvisa foi a que produziu a maior variedade de formatos 

para apresentação do conteúdo normativo.  

Conforme informado pela autarquia: 

(...) a Anvisa também disponibiliza uma planilha (disponível para download na 

parte superior da página de legislação) com diversas informações (ex.: data 

de publicação, status, macrotema, etc.) sobre as normas que compõem o 

seu marco regulatório.  

Outra forma de consultar as normas da Anvisa é através das Bibliotecas 

Temáticas, as quais organizam o marco regulatório da agência de acordo 

com seus temas de atuação, facilitando o acesso da sociedade 

aos regulamentos e o cumprimento pelos agentes externos.  

Por fim, a Agência também conta com a Rede de Relacionamentos de Atos 

Normativos (disponível no Observatório de Regulação Sanitária), a qual 

permite visualizar quais normas citam ou são citadas pelas outras. Ou seja, 

exibe de forma simples e didática como as normas da Anvisa se relacionam, 

dando uma noção de quais normas são mais "centrais" que outras (ANVISA, 

2020). 

Dentre as formas de apresentação do conteúdo normativo utilizados, foram 

indicadas "Bibliotecas Temáticas", as quais são arquivos em pdf, no formato de e-

books, os quais consistem em: 

Documentos que reúnem todas as normas vigentes de determinado 

macrotema, divididos por temas. O objetivo é facilitar o acesso e a 

compreensão do Estoque Regulatório ao público interno e externo, bem como 

aprimorar o processo de elaboração e revisão das normativas (ANVISA, 

2020). 

Além dessas Bibliotecas Temáticas, que consolidam todas as normas sobre 

determinado tema de forma detalhada com links para os conteúdos relacionados, a 
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ANVISA também apresenta uma visão macro de todo referencial normativo, no qual é 

possível visualizar o relacionamento de todas as normas por meio de grafos, como 

pode ser observado na tela a seguir: 

Figura 7- Observatório da Regulação Sanitária 

 

Fonte: O autor (2021) 

Esse painel é muito útil por permitir identificar as normativas relacionadas a 

determinado tema rapidamente, além da relação desta com outras normas. O painel 

funciona com software PowerBI, o qual permite a visualização de dados de forma 

dinâmica, gerando consultas atualizadas e de fácil compreensão. 

Interessante observar que a planilha utilizada para gerar esses grafos também 

é disponibilizada de forma bruta para download, o que indica que só é possível gerar 

apresentações diversas se as informações estiverem bem estruturadas desde a sua 

origem. 

4.1.3 E-mail marketing 
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3 É utilizado algum software para automação de e-mail, que permita se 

comunicar com diversas empresas ou pessoas de forma personalizada em 

seus e-mails e de forma gerenciável? Em caso positivo, qual? ( exemplo: 

Mailchimp, RD Station, MAUTIC, GetResponse). 

Considerando que as normas federais podem estabelecer obrigações para 

milhares de pessoas físicas e jurídicas, como ocorre com o CTF/APP, as autarquias 

foram consultadas sobre a utilização de softwares para envio de e-mails, os quais 

permitem contatos diretos e personalizados de forma automatizada. 

Em resposta a essa questão, apenas 5 das 18 autarquias relataram possuir 

software para automação de e-mail. 

Quadro 1- Autarquias que possuem softwares de automação de e-mails 

Autarquia Software Utilização informada 
Utilização identificada 

no site 

ANP Mailchimp 

(verificado 

após realizar 

incrição) 

"envia, semanalmente, a newsletter “Notícias 

da Semana”" 

Possibilita consultas as 

edições no site, mesmo 

para não inscritos. 

 ANAC Isend não informou Possui Newsletter 

mensal, também 

disponível para 

consulta no site por 

não assinantes. É 

composta  pelas 

principais notícias 

divulgadas no site. 

 ANATEL ferramenta 

própria 

 não informou  não identificada 

 IBAMA poMMo 

(ferramenta 

Open 

Source) 

"Tal solução é usada sob demanda e os 

critérios de  envio são definidos por cada área 

demandante." 

 não identificada 

SUSEP ferramenta 

própria 

"o usuário externo pode realizar um cadastro 

no mailing list  

de normas no site da Autarquia 

(http://www.susep.gov.br/informativosusep),  

"Serão enviados para 

os e-mails cadastrados 

informações sobre as 

atualizações de 
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por meio do qual recebe um e-mail 

informando cada nova  

publicação no Diário Oficial da União" 

normativos e dados 

estatísticos realizadas 

periodicamente neste 

Sítio de Internet. " 

 

Fonte: O autor (2021) 

Importante observar que, apesar das autarquias indicarem a utilização de 

softwares para automação de e-mail, verificou-se apenas o envio de Newsletters sem 

segmentação. A SUSESP encaminha especificamente atos normativos, enquanto a 

ANP e ANAC encaminham notícias do site. Quanto ao IBAMA e ANATEL não foi 

possível verificar quais ações realizam ou como ter acesso a elas. 

4.1.4 Normas relacionadas à comunicação das normas em meio digital 

4)Existe alguma norma ou orientação que proíba, incentive ou determine a 

comunicação de normas por meio digital na organização? Em caso positivo, 

favor especificar. 

As respostas apresentadas foram bem diversas, desde o não relato de norma, 

por falta de manifestação ou por fazerem referência apenas a normas internas, como 

ANP, ANS, ANTAQ, ANCINE, ANM, BACEN e CADE, até a ANVISA que citou desde 

previsões contidas na Constituição Federal, Portaria Interna e Orientação de Serviço 

internas. A ANA informou que segue “as normas de transparência ativa e passiva 

definida pelos órgãos de controle e pela Secretaria de Comunicação da Presidência 

da República”, enquanto o ICMBio também sem indicar normativas informou que 

segue o “Manual de Diretrizes - Identidade Padrão de Comunicação Digital do Poder 

Executivo Federal da SECOM, que estabelece um espaço para legislações no site." 

Após análise de todas as normas indicadas nas respostas, não se observou 

necessidade de complementar com outras normas. A única alteração realizada foi a 

substituição do Decreto n.8.638, 2016, que Institui a Política de Governança Digital do 

Governo Federal, pelo Decreto 10.332, 2020, que institui a Estratégia de Governo 

Digital para o período de 2020 a 2022, que o revogou. 

A ANVISA foi a única a citar a Constituição Federal, indicando o artigo que 

estabelece princípios da administração pública e o artigo que fundamenta a lei de 

acesso a informação, nos seguintes termos: 



89 

 

 

• Constituição Federal: define em seu art. 37 os princípios pelos quais a 

Administração Pública deve se nortear, dentre eles o da Publicidade. Além 

de tratar do tema de acesso a informação no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso 

II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216.  

• Lei de acesso a informação (Lei nº 12.527/2011): dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações. 

Em consulta a lei de acesso a informação, verifica-se que o artigo 8° estabelece 

que: 

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas. (BRASIL, 2011). 

4.1.4.1 Decretos Federais 

Foram citados 3 Decretos Federais, que apresentamos a seguir com os devidos 

destaques relativos à comunicação de normas. 

Decreto 10.139, 2019 (citado por ANVISA e ANAC), que "Dispõe sobre a 

revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto" (BRASIL, 2019). 

Conforme esse Decreto todos os atos normativos deverão ser revisados, aprimorados 

em sua redação, consolidados em um único diploma legal quando tratarem da mesma 

matéria e os sem validades, revogados expressamente. Além disso, o Decreto 

estabeleceu que todas as normas devem ser divulgadas na internet de forma 

padronizada, conforme estabelecido pelo parágrafo primeiro do artigo 16, nos 

seguintes termos: 

Os atos normativos serão divulgados:  

 I - com registro no corpo do ato das alterações realizadas por normas 

esparsas, das revogações de dispositivos e das suspensões ou das 

invalidações por determinação judicial com efeito erga omnes;  

 II - em padrão linguagem de marcação de hipertexto;  

 III - em endereço de acesso permanente e único por ato; e  

 IV - em sítio eletrônico que abranja todos os atos do órgão ou da entidade 

(BRASIL, 2019). 

Portanto, o fato de todos as autarquias que participaram da pesquisa possuírem 

sites com as normativas, trata-se de determinação legal. Posteriormente, o Decreto 

10.437, de 2020, alterou o artigo 16, substituindo a exigência de divulgação dos atos 

normativos no site da autarquia por publicação no portal eletrônico gov.br (BRASIL, 
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2020). O portal único do Governo Federal foi instituído pelo Decreto 9.756, de 2019 

para hospedar todos os sítios eletrônicos do poder executivo federal (BRASIL, 2019). 

No momento de realização dessa pesquisa, este processo de migração já tinha se 

iniciado.  

O Decreto n.° 8.638, de 2016, citado por CVM e IBAMA, trata de Governança 

Digital, e da estruturação do Comitê para direcionamento de ações voltadas para 

prestação de serviços e incentivos para participação da sociedade. Contudo, este foi 

substituído pelo Decreto 10.332, de 2020, que também trata de governança digital e 

apresenta 18 objetivos estratégicos, a maioria deles relacionados à prestação de 

serviços públicos. O objetivo que possui maior relação com divulgação de normas é o 

nono, conforme indicado a seguir: 

Objetivo 9 - Serviços preditivos e personalizados ao cidadão 

Iniciativa 9.1. Implantar mecanismo de personalização da oferta de serviços 

públicos digitais, baseados no perfil do usuário, até 2022.  

Iniciativa 9.2. Ampliar a notificação ao cidadão em, no mínimo, vinte e cinco 

por cento dos serviços digitais (BRASIL, 2020). 

Esse processo de personalização de oferta de serviços, com base no perfil do 

usuário do sistema, segue a mesma concepção do site da Amazon. 

Por fim, o Decreto n.° 9.215, de 2017, é específico para divulgação de 

normativas e dispõe sobre a publicação do Diário Oficial da União (DOU) (BRASIL, 

2017). Foi a partir deste que a versão impressa do DOU deixou de existir. A publicação 

passou a ser exclusivamente em meio eletrônico no sítio eletrônico da Imprensa 

Nacional. Este Decreto manteve a obrigação de publicação na íntegra de atos com 

conteúdo normativo que não sejam de caráter exclusivamente interno, e estabeleceu 

que a publicação das normas deveria atender "requisitos de autenticidade, 

integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.", conforme estabelecido no artigo 4° (BRASIL, 2017). 

4.1.4.2 Normativas e diretrizes internas 

A ANATEL fez referência à Portaria nº 912 de 04 de julho de 2017 que trata do 

processo eletrônico SEI, no qual são geradas as normas que são encaminhadas para 

publicação no Diário Oficial. 
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A ANAC indicou que as áreas técnicas são orientadas pelas “Diretrizes para a 

Qualidade Normativa”, aprovado pela Diretoria Colegiada da Agência, para que 

utilizem canais de comunicação com os regulados de forma a dirimir questões acerca 

do cumprimento de normas, porém o documento não faz referência às mídias digitais 

de forma expressa. 

A Portaria ANVISA n.°1.741, de 2018, vai bem além da publicação das normas 

no site, dispondo sobre todo o processo de elaboração e revisão da norma, incluindo 

a divulgação de documentos na internet para assegurar a participação da sociedade 

e a compreensão das decisões. A Orientação de Serviço ANVISA nº 56/2018, que 

detalha a Portaria citada dispõe sobre o fluxo para a elaboração e a deliberação de 

instrumentos regulatórios e prevê em seu artigo 58 a publicação dos atos normativos 

no portal da agência. 

A Lei n.° 13.848, de 2019, também citada pela ANVISA, aplica-se a todas as 

agências e, dentre outras especificações, estabelece a realização de Análise de 

Impacto Regulatório (BRASIL, 2019). Procedimentos este que possibilitam a 

participação das pessoas e empresas que seriam impactadas pelo regulamento. 

4.2 PARTE 2 - COMUNICAÇÃO DAS NORMAS CADASTRO AMBIENTAL LEGAL SC 

Após a coleta dos e-mails e seleção dos utilizáveis, estes foram inseridos no 

software MAUTIC e disparados em fases, conforme indicado a seguir. 
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Figura 8- Campanhas disparo de e-mail MAUTIC 

 

Fonte: O autor (2021) 

Na Figura 6 são apresentados sete disparos de e-mails, sendo que apenas dois 

são de repetições. O FIESC - fase 2 realiza o disparo dos e-mails que não foram 

abertos no primeiro disparo relativo à base da FIESC, Enquanto a "campanha 

segmento consul-conta 24-06-20 2 tentativa", reencaminhou os e-mails não abertos 

nos disparos "Participe da pesquisa - consultoria ambiental" e “contadores norma 

TFASC TCFA". O grupo julho 16 era composto por consultores e contadores 

cadastrados no MPSC e contatos de consultores obtidos pelo SNOVIO e do site do 

sindicato de Araranguá. 

Apesar de parecerem porcentagens baixas, estas correspondem à média de 

campanhas realizadas com a utilização do software Mailchimp que é de 21,33% de 

abertura e 2,62% de cliques (MAILCHIMP, 2021). O reenvio dos e-mails não abertos 

no grupo da FIESC levaram a uma taxa de abertura, em relação aos 2.985 e-mails 

enviados de 21,5% e clique de 2,5%.  

A seguir foi representada a seleção de empresas, que teve como filtros a 

existência de e-mails utilizáveis, conforme indicado acima, nos CNAEs selecionados. 

O convite aos participantes então segue para o correio eletrônico indicado "entregue", 

o qual deve ser "aberto" e em seguida clicado para chegar ao site da pesquisa. 

Portanto, de um total de 10.887 empresas e após o envio do convite para 2.993, 

apenas 81 convidados chegaram ao site da pesquisa. 
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Gráfico 5- E-mails utilizáveis - Guia indústria 

 

Fonte: O autor (2021) 

Contudo, o objetivo não consiste em analisar os e-mails em detalhes, as 

porcentagens, mas apenas as respostas encaminhadas no questionário. Portanto, 

basta o registro se a ferramenta funcionou e levou os interessados na pesquisa ao 

questionário, resultados que serão analisados a seguir. 

4.2.1 Preparação dos dados para análise 

No total foram coletadas 46 respostas no formulário do site e 54 do formulário 

encaminhado por e-mail pelo CRCSC, totalizando 100 respostas. 

Considerando as limitações do Google Form, as informações foram transferidas 

para o software Surveymonkey para facilitar a visualização das informações 

declaradas. 

4.2.2 Análise 

Conhecer a existência do Cadastro Ambiental Legal não era condição 

obrigatória para participar da pesquisa em questão. Os participantes poderiam se 

manifestar sobre como gostariam de conhecer qualquer norma ou apenas informar 

como souberam da existência do Cadastro, mesmo sem entender seu funcionamento. 

Importante destacar que a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Ambiental Legal 

Santa Catarina corresponde com a do Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadora de Recursos Ambientais - CTF/APP, 
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gerenciado pelo IBAMA, por utilizarem o mesmo sistema. Porém, as pessoas que 

conhecem o CTF/APP não necessariamente conhecem o Cadastro Ambiental Legal 

SC, de forma que conhecer o Cadastro Ambiental Legal SC significa possuir mais 

conhecimento sobre o próprio CTF/APP.  

4.2.2.1 Conhecimento prévio sobre o CTF/APP e Cadastro Ambiental Legal SC 

Os participantes poderiam indicar o quanto conheciam do Cadastro Ambiental 

Legal SC em duas questões. Na primeira e na que questionava como a pessoa tinha 

conhecido o Cadastro Ambiental Legal, que disponibilizava uma opção para indicar 

que conhecia apenas o CTF/APP. 

Optou-se por utilizar a primeira questão para identificar aqueles que realmente 

conheciam o Cadastro Ambiental Legal. Considerou-se como "conhece bem" as 

pessoas que declararam as seguintes alternativas: Sou contador - trabalho 

diretamente com esse cadastro; Sou consultor ambiental - trabalho diretamente com 

esse cadastro; Eu e/ou minha empresa é sujeito à inscrição nesse cadastro. 

Enfim, aquelas que trabalham diretamente com ele e as pessoas que sabem que 

devem se inscrever. Na categoria "Não conhece bem" foram agrupadas as demais 

alternativas foram agrupadas. 

Questão 1 

Quanto ao Cadastro Ambiental Legal Santa Catarina, responda: 

Figura 9- Interpretação da resposta 1 quanto a conhecer o Cadastro Ambiental Legal 

 

Fonte: O autor (2021) 
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Essa classificação realizada com base no trabalho ou necessidade de inscrição 

identificava pessoas que realmente conheciam o Cadastro Ambiental Legal. As 

alternativas agrupadas na categoria "Não conhece bem" foram: Sou consultor 

ambiental - NUNCA trabalhei diretamente com esse cadastro; Sou contador - NUNCA 

trabalhei diretamente com esse cadastro e Não conheço esse instrumento/ não sei se 

devo me inscrever. 

A segunda questão era relacionada apenas com a localização de atuação ou 

moradia. Apesar de um dos respondentes informar não atuar/morar em Santa 

Catarina, foi mantido, por conhecer o Cadastro Ambiental Legal. 

4.2.2.2 Por qual mídia obteve conhecimento sobre o Cadastro Ambiental Legal 

Diferentemente da Questão 1 que buscou identificar quem conhecia bem o 

Cadastro Ambiental Legal, a Questão 3 tinha como objetivo: identificar como as 

pessoas tomaram conhecimento do Cadastro Ambiental Legal, mesmo que apenas 

ficaram cientes da existência dele, sem de fato saber o que ele é. 

Questão 3 

Selecione o(s) meio(s) que ficou ciente da existência do Cadastro Ambiental 

Legal SC e/ou obteve conhecimento. 
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Figura 10- Como conheceu o Cadastro Ambiental Legal? 

 

Fonte: O autor (2021) 

A pesquisa teve como escopo o território de Santa Catarina, tendo em vista os 

esforços de comunicação realizados para comunicar a gestão integrada com o 

Cadastro Estadual. É interessante observar que 6% dos participantes lembram-se de 

ter visto anúncios na internet e 1 participante (1%) de ter visto a propaganda na 

televisão mesmo que as ações tenham ocorrido em 2017, portanto, há cerca de 3 

anos. 

O vídeo do Relatório Anual de Atividades, anúncios no jornal e fiscalização não 

foram declaradas por nenhum dos participantes, portanto, não foram apresentados no 

gráfico acima. Verificou-se que das 14 respostas apresentadas, 13 puderam ser 
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agrupadas na situação "não conheço o Cadastro Ambiental Legal, nem o CTF/APP", 

que registramos como "não conhecia".  

Considerando que os vídeos são veiculados no site e que os folders estão no 

órgão ambiental, a única declaração de folder que fizeram foi contabilizada como 

sendo pelo órgão ambiental. E os dois registros de vídeo, um foi incorporado ao do 

site realizado pela mesma pessoa e o outro considerado como sendo visualizado no 

site. Dos 100 participantes da pesquisa, apenas 11 declararam mais de uma opção, 

sendo que um deles declarou apenas vídeo e site, o que foi enquadrada como apenas 

uma opção "site-vídeo". Com isso, apenas 10 pessoas (10%), informaram mais de 

uma opção. 

Frente a essas declarações, buscou-se compreender qual foi o principal meio 

que a pessoa teve ciência e nesse sentido, as 10 declarações compostas foram 

transformadas em únicas da seguinte maneira: foi considerado uma hierarquia nesse 

contato principal com o Cadastro Ambiental Legal. Partiu-se do mais intenso 

"Diretamente nos órgãos ambientais: IBAMA, IMA ou Munícipios"; seguido de 

"Associações ou conselho de classe" e até o de menor intensidade por "terceiros: 

consultores ambientais, contadores". Dessa forma, os 10 registros foram classificados 

seguindo a sequência apresentada como 7, 1 e 2 respectivamente. 
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Gráfico 6- Análise referente à questão: Selecione o(s) meio(s) que ficou ciente da existência do 

Cadastro Ambiental Legal SC e/ou obteve conhecimento 

 

Fonte: O autor (2021) 

Evidentemente os que ainda não conheciam o Cadastro Ambiental Legal não 

foram registrados no gráfico acima. Estes foram classificados em dois grupos: os que 

conheciam apenas Cadastro Técnico Federal - CTF/APP e os que passaram a 

conhecer o Cadastro Ambiental Legal com a própria pesquisa - 30 participantes, que 

somado aos 11 que simplesmente informaram não conhecer registram a divulgação 

para 44 pessoas. 

4.2.2.3 Preferência comunicação de normas 



99 

 

 

Figura 11- Questão 4 - como conhecer normas 

 

Fonte: O autor (2021) 

Das 100 pessoas que responderam o questionário, 66 escolheram pelo menos 

uma das opções de e-mail (verde escuro) e 49 pelo menos um dos tipos de site (cinza 

escuro). Além das opções indicadas, um dos participantes sugeriu que fosse 

comunicado "no ato do registro da empresa na junta comercial". 

4.3 PARTE 3 - FORMAS DE COMUNICAÇÃO NORMATIVA MARKETING 

A proposta inicial era consultar apenas especialistas em marketing, porém 

tendo em vista a possibilidade de diferenciar a experiência dos participantes pela 

questão e pela disponibilização de coletores distintos, também foram convidados 

participantes não especialistas.  

4.3.1 Análise das respostas 

Como pode-se observar a seguir, a declaração de experiência relatada pelos 

participantes na pesquisa, corresponde aos esperado para os diferentes coletores 

disponibilizados para profissionais de marketing, para os alunos de marketing 

(professor) e para rede social Facebook. 
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Figura 12- Há quanto tempo você trabalha com marketing/ comunicação? 

 

Fonte: O autor (2021) 

O que se observou ao analisar os resultados é que os grupos sem experiência 

enriqueceram a interpretação dos dados, por indicar o contraste com a resposta dos 

especialistas com mais de 10 anos. 

A seguir estão registradas as respostas da Questão 2: 

"Na sua opinião, quais ações deveriam ser priorizadas para aprimorar a 

divulgação de um site governamental. Ordene as ações abaixo - sendo (1) a 

prioritária". 
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Figura 13- Respostas do grupo "Não estudo, nem trabalho com comunicação/ marketing 

 

Fonte: O autor (2021) 
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Figura 14- Grupo "mais de 10 anos" de experiência 

 

Fonte: O autor (2021) 

Como pode-se observar, a ação prioritária para divulgar sites governamentais 

indicada pelo grupo mais experiente foi: (1) SEO; (2) "Blog"; (3) Anúncios pagos e (4) 

Divulgar em outros sites. Enquanto que o grupo sem nenhuma experiência indicou 

como (1) ou (2) Blog e Anúncio pago, (3) SEO e (4) Divulgar em outro site. 

Questão 3  

Você se recorda de alguma ação de divulgação realizada pelo governo, que 

além de informar obrigações, direcionou para o esclarecimento das normas que 

precisavam ser compreendidas, que você considerou efetiva? 

Considerando que nessa questão o objetivo é identificar quem foi impactado 

pela comunicação governamental e não analisar ou propor ações, as respostas de 

todos os grupos foram consideradas. 
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Figura 15- Respostas apresentadas para a Questão 3 

 

Fonte: O autor (2021) 

Interessante observar que poucas pessoas conseguiram se lembrar da 

apresentação de normativas pelo governo de forma efetiva. E das 4 pessoas que 

indicaram ações de comunicação: 3 indicaram ações relativas ao coronavírus e 1 

relativa ao imposto de renda. A única resposta que indicou a ação de divulgação de 

forma específica foi a que indicou o covidômetro. Esta ação de comunicação realizada 

pela prefeitura de Florianópolis desde o início da pandemia reúne diversas 

informações e normativas em um site1 que é constantemente atualizado. 

Questão 4 

Na sua opinião, após a realização da inscrição no Cadastro Ambiental Legal 

(CTF/APP em SC) pelo cidadão, é relevante o disparo de um e-mail de "boas-vindas" 

indicando as obrigações relacionadas e a importância de declarar as informações 

corretamente. 

                                            
1https://covidometrofloripa.com.br/ 
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Figura 16- Respostas apresentadas para a Questão 4 - e-mail de boas-vindas 

 

Fonte: O autor (2021) 

As respostas de todos os grupos indicam que as informações sobre a 

confirmação dos cadastros e a indicação das obrigações relacionadas ao CTF/APP 

devem ser comunicadas por e-mail. 

Questão 5 

Considerando pessoas já inscritas no Cadastro Ambiental Legal (CTF/APP em 

SC), selecione os temas que poderiam ser abordados na comunicação por e-mail? 

As opções apresentadas para essa questão foram as mesmas apresentadas 

na parte 2, composta por 3 classificações de temas e-mail com as seguintes 

descrições para que indicassem se gostariam de recebê-los: 

○ Pendências - para regularizar taxas pendentes e retificar/ esclarecer 

informações inconsistentes. 

○ Orientações -  dicas para cumprimento de normas e avisos de datas 

importantes; e 

○ Atualizações - alterações e novas normativas; 
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Figura 17- Resposta por participantes - Questão 5 

 

Fonte: O autor (2021) 

O gráfico registra o número de participantes que concordam em encaminhar e-

mails sobre os 3 temas sugeridos: Orientações, Atualizações e Pendências, que 

correspondem à, respectivamente, 90%, 70% e 68%. Portanto, são temas válidos que 

justificam o contato do governo com a população. As principais contribuições dessa 

questão foram apresentadas pelas pessoas que sugeriram outros temas, como segue: 

○ "também seria importante a consciência de cuidar do ambiente que 

vivemos, e passar isso para a próxima geração antes que seja tarde." 

○ "Reconhecimento público por boa conduta/cumprimento das normas 

legais." 

○ "Case studies - exemplos da jornada que outras empresas e pessoas 

que se cadastraram e regularizaram seus negócios" 

O primeiro indicou a necessidade de educar, ou seja, explicar a razão da 

existência da normativa. Enquanto o segundo sugeriu uma postura que reconheça a 

boa conduta, talvez em contrapartida ao e-mail de pendências deveríamos ter um de 

agradecimento, para as pessoas que apresentam informações de qualidade. E o 

último participante sugeriu exemplificar a atuação correta, com histórias reais, o que 
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pode fazer com que as pessoas se identifiquem com mais facilidade como sua 

atividade é modificada pela norma. 

Questão 6 

Considerando a possibilidade de golpe, fraude e a sensação de insegurança 

das empresas e cidadãos, seria preferível encaminhar e-mails governamentais sem 

links. 

Figura 18- Resposta a Questão 6 - quantidade de participantes por grupo 

 

Fonte: O autor (2021) 

Considerando que a questão se refere tanto à técnica de encaminhamento de 

e-mail quanto ao recebimento de um e-mail governamental, é interessante observar a 

resposta de todos os grupos. Como pode-se observar, existe um equilíbrio nas 

respostas dos diferentes grupos. Apenas o grupo "Não estudo, nem trabalho com 

comunicação/ marketing" que não teve participante que discorda da proposta de 

enviar e-mails sem link. 

Retirando esse grupo da análise e juntando todos, conforme a opção 

selecionada, ficou evidenciada a falta de um consenso. 
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Figura 19- Porcentagem de concordância, sem pessoas sem experiência e estudo 

 

Fonte: O autor (2021) 

Questão 7 

O que poderia ser feito para aumentar a sensação de segurança das empresas 

e cidadãos que recebem e-mail governamental? 

Tabela 7- Sugestões para evitar fraudes nos e-mails governamentais 

Experiência com comunicação Sugestão 

Não estudo, nem trabalho com 

comunicação/marketing 

"Deixar uma mensagem verificável em site governamental." 

Apenas estudo "Uso de senha de segurança para abrir informações do e-mail" 

Até 5 anos "poderia criar um sistema onde avisaria que o site não é seguro, 

como um alarme de emergência." 

De 5 a 10 anos "Envio simultâneo de SMS para fone cadastrado." 

De 5 a 10 anos "Assinatura do instituto governamental, telefone que tenham 

pessoa específicas para atendimento, links que fazem 

direcionamento a páginas reais." 

De 5 a 10 anos "Campanhas televisivas conscientizando e sensibilizando sobre 

o recebimento de e-mail, informando que é seguro." 

De 5 a 10 anos "Iniciativas como código de verificação caso haja link, colocar a 

informação de que dados pessoais não são solicitados por e-

mail, deixar canais abertos para contato em caso de dúvidas." 
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Mais de 10 anos "mostras certificações" 

Mais de 10 anos "Selo de segurança digital" 

Mais de 10 anos "Minha sugestão é um app que reúna informações e 

funcionalidades. Dessa forma, os pushings se tornariam mais 

uma alternativa para alertar sobre informações relevantes ao 

cidadão." 

Mais de 10 anos "Gerar um token de acesso com base nas informações 

cadastrais" 

Mais de 10 anos "URLs amigáveis, deixando claro para o usuário que se trata de 

um domínio oficial." 

Mais de 10 anos "no optin explicar as normas de segurança e como o órgão irá 

entrar em contato, o que fará com os dados da pessoa etc" 

Mais de 10 anos "Validar código do e-mail no cadastro" 

Mais de 10 anos "Divulgação de case studies - dando uma cara pessoal e 

positiva para a regularização e os benefícios do cadastro 

ambiental" 

Fonte: O autor (2021) 

Questão 8 

Considerando o modelo de Marketplace como referência onde várias lojas 

distintas comercializam seus produtos/ serviços em um mesmo lugar, na sua opinião, 

a criação de um site governamental no qual diferentes autarquias divulgassem suas 

normas, com aplicação de filtros de busca e também materiais de campanhas, vídeos, 

canais de atendimento, curso EaD, seria um bom formato de comunicação? 

Essa questão teve como objetivo fazer uma proposta com base em algo 

existente, porém com fins comerciais, que são os marketplaces, como Magazine 

Luiza, Amazon e Lojas Americanas. 
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Figura 20- Questão 8 - número de pessoas por concordância com a proposta de comunicação 

semelhante a marketplace 

 

Fonte: O autor (2021) 

É interessante observar que o Portal gov.br ainda não possui as funções 

existentes em um Marketplace, mas planeja criar esses mecanismos. Essa proposta 

se enquadra na proposta de personalização do espaço pela ação do indivíduo, 

conforme proposto por Dalsgaard (2009) e não pela instituição. Dessa forma é a loja 

que entra no cliente conforme é solicitada e não o cliente que entra na loja procurando 

o que deseja. 

A questão seguinte visa uma proposta para aprimoramento da comunicação 

normativa mais imediata e focada em e-mails personalizados indicando necessidade 

de regularização. Portanto, não são orientações que já poderiam ser conhecidas e 

estarem em execução, nem atualizações que já poderiam ter sido constatadas. A 

proposta apresentada a seguir trata de pendências reais, que necessitam ser 

regularizadas, conforme a experiência de disparo dos 808 e-mails relatada. 

Questão 9 

O disparo de e-mails personalizados pelos órgãos ambientais para 

regularização de pendências de declaração de informações no Cadastro Ambiental 

Legal possui algum ponto que você julga negativo? 

Apesar do e-mail de pendências ter aparecido menos nas respostas do que os 

de atualização e de orientação, são estes que apresentam maior interesse para o 
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poder público, que deve promover o cumprimento das leis. Foram registradas 6 

respostas, sendo 5 delas de especialistas em marketing e comunicação com mais de 

10 anos de experiência, conforme registrado a seguir: 

Tabela 8- Pontos negativos de envio de e-mail informando pendência do Cadastro Ambiental Legal 

Manifestação dos profissionais com mais de 10 anos de experiência em comunicação e marketing 

"Acúmulo de mensagem por e-mail e lentidão nas mensagens assíncronas." 

"Não acredito ser um canal efetivo. Atualmente a realidade é de grande volumes de mensagens." 

"Cuidar do número de emails enviados. Nesses casos, o quantitativo pode gerar desinteresse para 

abrir o email." 

"Acaba sendo mais um na caixa de entrada, muitas vezes não sendo lido." 

"precisa ter quem atenda e esclareça a demanda. Só o email não adianta." 

Fonte: O autor (2021) 

Contudo, as manifestações deles não foram favoráveis, alertando sobre 

possíveis falhas e problemas relacionados a esse canal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho teve como objetivo propor a utilização de mídias digitais para 

aprimorar comunicação de normativas, visando seu cumprimento. Para atingi-lo foram 

estabelecidos 3 objetivos específicos, que subsidiaram a elaboração de uma proposta 

para o Cadastro Técnico Federal – CTF/APP. 

4.3 CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

○ Mapear como autarquias federais realizam comunicação das normas 

em meio digital; 

 O mapeamento da comunicação de normas em meio digital foi realizado após 

encaminhar um questionário aberto para 18 autarquias federais com poder de polícia. 

A consulta foi realizada pela Lei de Acesso à Informação, pelo sistema eletrônico da 

CGU, portanto, foi de participação obrigatória. 

 Constatou-se que enquanto algumas autarquias apenas listam a relação de 

normas em uma página em seu site, outras disponibilizam sofisticados mecanismos 

de busca, guias temáticos e grafos dinâmicos que permitem visualizar os 

relacionamentos entre as normas. No período em que ocorreu a pesquisa as 

autarquias estavam se adaptando às regras estabelecidas pelo Decreto 10.139, de 

2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores ao 

decreto e trata sobre a divulgação destes na internet.  

 Foram identificadas a utilização de softwares para monitoramento dos acessos 

aos sites e às normas, além da utilização de diversas redes sociais como Facebook, 

Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, que permitem facilitar a distribuição de 

conteúdo e atração para o site sem interromper a navegação do usuário. E nenhuma 

das autarquias relatou a utilização de anúncios pagos. 

Considerando a ampla utilização do e-mail marketing na iniciativa privada por 

permitir estabelecer relacionamentos com clientes e potenciais clientes, buscou-se 

identificar ações de comunicação realizada pelas autarquias com a utilização de 

softwares de automação de e-mail. Contudo, foi relatada apenas a utilização desses 

softwares para o envio de Newsletter com encaminhamento de notícias ou normas 
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recém-publicadas, sem segmentação de público. Portanto, sem a utilização do 

potencial dessa ferramenta. 

 Com essas informações, foi realizado o mapeamento proposto pelo 

questionário, concluindo o objetivo estabelecido. Em complementação a esse 

levantamento, a pesquisa buscou consultar empresas e profissionais para que 

informassem quais mídias digitais gostariam que fossem utilizadas pelas 

organizações públicas para comunicar normas relativas ao Cadastro Técnico Federal 

– CTF/APP no Estado de Santa Catarina (Cadastro Ambiental Legal SC).  

 

○ Identificar mídias digitais com potencial para comunicação de normas 

referentes ao Cadastro Ambiental Legal de Santa Catarina junto a 

empresas e profissionais; 

Para realizar essa consulta foi criado um site com explicações sobre a pesquisa 

e sobre o Cadastro Ambiental Legal SC, no qual foi hospedado um questionário. Para 

convidar participantes para a pesquisa foram obtidos e-mails de pessoas e empresas 

que poderiam ter conhecimento sobre o Cadastro Ambiental Legal SC, conforme 

indicado no item 3.2.3.3., resultando no envio de quase 4.000 e-mails com a utilização 

do software MAUTIC. E de mais de 16.500 e-mails pelo Conselho de Contabilidade 

de Santa Catarina, que encaminhou o questionário diretamente aos seus contatos. 

Foram obtidas 100 respostas, que indicaram que 66 dos participantes tinham 

interesse em receber informações sobre normativas por e-mail. Além disso, foi 

possível identificar efeitos da campanha de divulgação do Cadastro Ambiental Legal 

realizada há quase 3 anos, com 6 participantes informando ter visualizado anúncios 

na internet e 1 assistido a propaganda na televisão. O site foi indicado por 49 

participantes como um meio que gostariam de utilizar para obter informações sobre 

normas, seguido por vídeos explicativos (30), podcast (24), cursos de educação a 

distância (21) e simulador de atividade (15), que permitiria indicar as normas aplicadas 

a cada tipo de empreendimento. 

Com as respostas apresentadas por empresas e profissionais sobre como 

gostariam de ter conhecimento sobre normativas, o objetivo específico foi atendido. E 

o e-mail, amplamente utilizado com fins comerciais pela iniciativa privada, foi 

identificado como uma mídia com grande potencial. Sendo assim, após o 

mapeamento das mídias digitais que são utilizadas e das que poderiam ser utilizadas, 
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conforme indicado por empresas e profissionais, a pesquisa buscou identificar como 

as mídias poderiam ser utilizadas. 

 

○ Validar propostas de utilização de mídias digitais por órgãos públicos 

para comunicar normativas, como a do Cadastro Ambiental Legal de 

Santa Catarina; 

Para identificar possíveis utilizações de mídias digitais pelas organizações 

públicas, foram apresentadas algumas propostas de ações de comunicação para 

especialistas em marketing, estudantes de marketing e algumas pessoas sem 

experiência por um mesmo questionário que foi encaminhado pelo WhatsApp e 

disponibilizado no Facebook e que contou com a resposta de 50 pessoas. 

Os participantes com maior experiência em marketing indicaram que para atrair 

os cidadãos para o site das organizações públicas devem ser priorizadas ações de: 

SEO, seguidas por Blog, divulgação em outros sites e, por fim, por anúncios pagos. O 

envio de links por e-mail foi a única proposta de comunicação apresentada no 

questionário que não foi aprovada. Nesse sentido, verificou-se que a utilização de links 

em e-mails não seria uma ação recomendada apenas para uma segunda fase, quando 

as pessoas já estiverem acostumadas com os e-mails e quando a organização pública 

conseguir orientar devidamente as pessoas sobre como verificar a autenticidade dos 

e-mails. Alguns especialistas em marketing fizeram sugestões para evitar golpes e 

para diminuir a sensação de insegurança dos links encaminhados nos e-mails, que 

podem ser consideradas como subsídios nesse segundo momento. 

Ao serem questionados sobre ações de comunicação do governo visando 

esclarecer sobre as normas, as únicas ações relatadas foram relativas ao imposto de 

renda e ao coronavírus, o que indica que a utilização de sites temáticos que 

concentram informações sobre o tema em um mesmo local pode orientar a população 

de forma consistente. Além disso, os participantes se manifestaram favoráveis à 

apresentação de informações relativas a normativas de diferentes autarquias em um 

mesmo local, de forma análoga ao que ocorre com marketplaces (Amazon, Magazine 

Luiza) que apresenta informações sobre diversos produtos de diferentes lojas. 

Com relação especificamente ao Cadastro Ambiental Legal SC (CTF/APP em 

Santa Catarina) a maioria dos participantes concordaram completamente em 

encaminhar um e-mail de boas-vindas após a inscrição, esclarecendo as obrigações 
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e a importância de declarar as informações corretamente. Os participantes também 

se manifestaram favoráveis ao envio de e-mails comunicando orientações, 

atualizações e pendências.  

Portanto, como pode-se verificar, o objetivo proposto foi atingido, pois foram 

validadas propostas de utilização das mídias digitais, além de coletados sugestões 

para aprimorar as ações propostas. 

 

4.3 E-MAIL ENCAMINHADO PELO E-MAIL INSTITUCIONAL 

No decorrer da presente pesquisa, como servidor do IBAMA participei de duas 

ações que encaminharam e-mail para comunicar pendências ao cidadão. Em outubro 

de 2020, com o objetivo de solicitar a entrega de 964 Relatórios de Manejo de Javali 

atrasados relativos a 460 manejadores foi realizado um único disparo para o e-mail 

declarado no Cadastro dando o prazo de 15 dias para declararem o Relatório. Após 

18 dias, 541 Relatórios foram entregues, ou seja, 56,1%. Em outra ação realizada em 

31 de maio de 2021, foram disparados e-mails para 503 empresas que tinham um 

débito em aberto relativo à correção monetária do quarto trimestre de 2015 da Taxa 

de Controle e Fiscalização Ambiental. Em 1° de julho de 2021, constatou-se que 289 

empresas realizaram o pagamento, ou seja, 57,4%.  

Como pode-se observar, a regularização gerada pelo envio de e-mail 

institucional do IBAMA (@ibama.gov.br) nos dois disparos realizados foram muito 

superiores à taxa de cliques obtidas em ações de e-mail marketing que giram em torno 

de 2,76%. Dessa forma, o potencial da utilização do e-mail para promover a 

comunicação e cumprimento da norma identificado na presente pesquisa foi 

confirmado. Interessante observar que mesmo com uma baixa taxa de abertura nas 

ações comerciais, o e-mail marketing possui o maior retorno por investimento. 

Resultado que tende a ser maior no setor público, por este comunicar obrigações, em 

vez de opções de compra, as quais podem levar a aplicação de multas e outras 

sanções. 

 

4.4 A UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA COMUNICAÇÃO NORMATIVA  
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Em resumo, a pesquisa identificou o e-mail como uma mídia digital pouco 

utilizada pelas autarquias federais, mas com grande potencial para comunicar 

pendências, atualizações e orientações sobre normas. Contudo, é importante 

ressaltar que o e-mail é apenas um canal por meio do qual deve ocorrer a 

comunicação.  

Apesar das normas de regulação terem como objetivo modificar o 

comportamento das pessoas, muitas vezes a comunicação destas se restringe à 

publicidade mínima, que visa apenas tornar o texto normativo público, o qual será 

fiscalizado posteriormente. Por outro lado, o marketing busca compreender e 

influenciar o comportamento com mensagens promocionais direcionadas, podendo 

também modificar o produto, o preço, e locais em que este é disponibilizado. Caso as 

empresas utilizassem apenas a publicidade mínima utilizada pelo poder público, estas 

tentariam comercializar seus produtos apenas divulgando as especificações e os 

manuais de instrução dos produtos, conforme indicado na figura a seguir. 

Figura 21- Publicidade Mínima - Marketing 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

A utilização das mídias digitais no contexto do marketing pressupõe uma 

comunicação mais assertiva, com segmentação do público-alvo, visando encaminhar 

a mensagem correta no momento mais adequado. No caso das normas, essa 

comunicação poderia ocorrer dentro de uma estratégia de marketing social, com a 
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inclusão de outros elementos que permitissem enfrentar barreiras ao comportamento 

desejado, que não são objeto do presente estudo. 

Ao estabelecer a mudança do comportamento como objetivo da comunicação, 

o monitoramento da reação do receptor da mensagem passa a ser tão importante 

quanto o envio da mensagem. Por essa perspectiva, a mídia digital a ser utilizada para 

as ações de comunicação não é o e-mail, mas o e-mail marketing, que está atrelado 

a softwares de automação com diversas funcionalidades que incorporam técnicas que 

estruturam a comunicação, como o funil de vendas e a nutrição, que prepara o 

receptor, antes que este possa realizar o comportamento desejado. 

Nesse sentido, a automação de e-mail, funcionalidade existente em softwares 

de automação de marketing, atua como mídia do conhecimento, pois é capaz de gerar 

conhecimento sobre o próprio processo de comunicação, permitindo que ocorra a 

disseminação do conhecimento para diversas pessoas em situações diferentes.  

Considerando a natureza aplicada da presente pesquisa, com base nos 

resultados obtidos, foi elaborada uma proposta para o Cadastro Técnico Federal – 

CTF/APP. 

 

4.4 A PROPOSTA PARA O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL – CTF/APP 

O Cadastro Técnico Federal – CTF/APP e normas relacionadas que obrigam a 

declaração de informações no sistema eletrônico gerenciado pelo IBAMA permitem 

identificar diversas pendências e inconsistência em tempo real. Porém, mesmo com 

essa facilidade ainda não foi estabelecida uma forma de comunicá-las de forma 

eficiente, sendo esse o objetivo geral da presente pesquisa que foi expresso da 

seguinte forma: 

○ Propor a utilização de mídia digital para aprimorar a comunicação de 

normativas, visando promover o cumprimento de normas relacionadas ao 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP. 

 

O Cadastro Técnico Federal – CTF/APP, por exigir a declaração de um e-mail 

no momento da inscrição, permite que o IBAMA entre em contato com os cadastrados 
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para exigir a declaração e retificação de informações no sistema. Além disso, com o 

apoio de outras bases de dados pode-se identificar empresas que não estão 

cadastradas para exigir a sua inscrição. 

Dentre as diversas opções de mídias digitais tratadas nesse trabalho a presente 

pesquisa propõe a utilização de software de automação de marketing que deverá ser 

integrado ao banco de dados, para que as mensagens sejam geradas 

automaticamente. Considerando a experiência com utilização do MAUTIC na 

pesquisa, verifica-se a necessidade de limpar a base de e-mails com softwares 

adequados, exigindo o recadastramento dos e-mails que não podem ser mais 

utilizados. 

Deve-se evitar o cadastro de e-mails equivocados, permitindo que estes sejam 

salvos no sistema apenas após confirmação encaminhada para o e-mail informado. 

Inicialmente é importante esclarecer que estes poderão ser utilizados para informar 

pendências e que podem ser utilizados para receber orientações e atualizações sobre 

normas relativas à atividade desempenhada, caso selecionem essa opção. Logo após 

a inscrição, deve-se reiterar as obrigações e importância em declarar as informações 

devidamente. 

Com a utilização do software de automação de marketing, devem ser 

desenhados fluxos de automação de e-mail e campanhas, após a elaboração de funil 

prevendo estágios para regularização e as mensagens adequadas para cada fase. E, 

por fim, os resultados devem ser monitorados continuamente para gerar 

conhecimento. 

Considerando a complexidade do CTF/APP que exige uma grande quantidade 

de informações sobre diversos temas para um número muito grande de pessoas 

físicas e jurídicas, deve-se ter uma comunicação efetiva que influencie no 

comportamento. O e-mail marketing é uma ferramenta que incorpora técnicas de 

marketing e que pode atuar como mídia do conhecimento, permitindo aprimorar o 

processo de comunicação e as declarações no CTF/APP de forma contínua. 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

As normas refletem valores e crenças, desde a identificação do problema até a 

forma de solucioná-lo. Com tantas diferenças desconhecidas, o próprio processo de 
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comunicação é uma pesquisa, razão pela qual deve ser continuamente monitorada 

para que seja efetiva. Dessa forma, deve-se incentivar a participação de 

pesquisadores nas ações de comunicações realizadas por instituições públicas. 

O marketing muitas vezes é associado à manipulação de uma forma negativa, 

porém influenciar o comportamento tendo como referência normas que visam o 

interesse público é legítimo. Nesse contexto, sugere-se a realização de pesquisas 

com a utilização de ferramentas e técnicas de marketing, sob a perspectiva da mídia 

do conhecimento, considerando o potencial das normas para geração de valor para a 

sociedade.  
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 APÊNDICE A — SÍTIO ELETRÔNICO PESQUISA 

 

Fonte: O autor (2021) 
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APÊNDICE B — QUESTIONÁRIO 

 



145 

 

 

 



146 

 

 

 

Fonte: O autor (2021) 
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APÊNDICE C — E-MAILS ENCAMINHADOS 

Assunto: Pesquisa comunicação {nome empresa} 

 

Prezado empresário(a),  

Bom dia!  

  

Estou realizando uma pesquisa que visa aprimorar a comunicação das leis e 

normas para as empresas e cidadãos.  

  

Além da dificuldade relacionadas as atividades produtivas e de adequação as 

normas, não faz sentido os empresários precisarem se esforçar para descobrir as leis 

e normas que deve seguir.  

  

Sendo assim, gostaria de solicitar apenas 2 minutos de sua atenção para o 

preenchimento de um breve questionário que disponibilizei no site 

https://www.pesquisacomunicacao.com.br/  

  

Fico a disposição para qualquer esclarecimento.  

  

Caio Alvarez Marcondes dos Santos  

Mestrando em Engenharia e Gestão do Conhecimento - UFSC  

  

Obs.: obtive seu contato no GUIA FIESC 
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APÊNDICE D — CNAE PRIMÁRIOS QUE NÃO FORAM SELECIONADOS PARA 

PARTICIPAÇÃO A PESQUISA 

01.11-3/02 - Cultivo de milho  

01.11-3/99 - Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente  

01.33-4/07 - Cultivo de maçã  

01.33-4/99 - Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas 

anteriormente  

01.39-3/02 - Cultivo de erva-mate  

01.41-5/01 - Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para 

pasto  

01.54-7/00 - Criação de suínos  

01.55-5/02 - Produção de pintos de um dia  

01.59-8/99 - Criação de outros animais não especificados anteriormente  

01.62-8/99 - Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente  

01.63-6/00 - Atividades de pós-colheita  

02.10-1/03 - Cultivo de pinus  

10.91-1/01 - Fabricação de produtos de panificação industrial  

10.91-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 

predominância de produção própria  

13.40-5/02 - Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis 

e peças do vestuário  

13.40-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis 

e peças do vestuário  

14.11-8/01 - Confecção de roupas íntimas  

14.12-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as 

confeccionadas sob medida  

14.12-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas 

íntimas  

14.12-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas  

14.13-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida  

14.13-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais  

18.11-3/01 - Impressão de jornais  
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18.11-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas  

18.12-1/00 - Impressão de material de segurança  

18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário  

18.13-0/99 - Impressão de material para outros usos  

18.21-1/00 - Serviços de pré-impressão  

18.22-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e 

plastificação  

23.91-5/02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à 

extração  

23.91-5/03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, 

granito, ardósia e outras pedras  

23.99-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em 

cerâmica, louça, vidro e cristal  

29.50-6/00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos 

automotores  

32.99-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, 

exceto luminosos  

32.99-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos  

33.21-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais  

33.29-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material  

33.29-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados 

anteriormente  

35.12-3/00 - Transmissão de energia elétrica  

35.14-0/00 - Distribuição de energia elétrica  

36.00-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água  

38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos  

38.32-7/00 - Recuperação de materiais plásticos  

38.39-4/99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente  

41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários  

41.20-4/00 - Construção de edifícios  

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias  

42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais  

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
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42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  

42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  

42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações  

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto 

e construções correlatas, exceto obras de irrigação  

42.92-8/02 - Obras de montagem industrial  

42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem  

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  

43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, 

de ventilação e refrigeração  

43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários  

43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação 

e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  

43.29-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração  

43.29-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas 

anteriormente  

43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  

43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários 

embutidos de qualquer material  

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  

43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  

43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção  

43.91-6/00 - Obras de fundações  

43.99-1/01 - Administração de obras  

43.99-1/03 - Obras de alvenaria  

43.99-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 

transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  

43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água  

43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados 

anteriormente  

45.11-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos  
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45.11-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados  

45.11-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários 

novos e usados  

45.20-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 

automotores  

45.20-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos 

automotores  

45.20-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores  

45.30-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos 

automotores  

45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 

automotores  

45.30-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos 

automotores  

46.11-7/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-

primas agrícolas e animais vivos  

46.13-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, 

material de construção e ferragens  

46.15-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 

eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico  

46.17-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo  

46.18-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio 

especializado em produtos não especificados anteriormente  

46.19-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias 

em geral não especializado  

46.23-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado  

46.23-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas  

46.23-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade 

de fracionamento e acondicionamento associada  

46.23-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não 

especificadas anteriormente  

46.32-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados  
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46.33-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, 

hortaliças e legumes frescos  

46.34-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar  

46.35-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante  

46.37-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares  

46.37-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias  

46.37-1/06 - Comércio atacadista de sorvetes  

46.37-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos 

alimentícios não especificados anteriormente  

46.39-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com 

atividade de fracionamento e acondicionamento associada  

46.41-9/01 - Comércio atacadista de tecidos  

46.41-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho  

46.41-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho  

46.42-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 

profissionais e de segurança  

46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e 

doméstico  

46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  

46.49-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso 

pessoal e doméstico não especificados anteriormente  

46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  

46.61-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 

uso agropecuário; partes e peças  

46.62-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 

terraplenagem, mineração e construção; partes e peças  

46.63-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso 

industrial; partes e peças  

46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 

uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  

46.65-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso 

comercial; partes e peças  

46.69-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças  
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46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 

especificados anteriormente; partes e peças  

46.71-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados  

46.72-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas  

46.73-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico  

46.79-6/02 - Comércio atacadista de mármores e granitos  

46.79-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais  

46.79-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não 

especificados anteriormente  

46.79-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral  

46.81-8/01 - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e 

demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador 

retalhista (TRR)  

46.84-2/01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros  

46.84-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 

não especificados anteriormente  

46.85-1/00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, 

exceto para construção  

46.86-9/01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto  

46.86-9/02 - Comércio atacadista de embalagens  

46.87-7/01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão  

46.87-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos  

46.89-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos 

intermediários não especificados anteriormente  

46.93-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância 

de alimentos ou de insumos agropecuários  

47.11-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 

de produtos alimentícios - supermercados  

47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 

de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  

47.21-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda  

47.21-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes  

47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas  
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47.24-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  

47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 

especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  

47.41-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  

47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  

47.43-1/00 - Comércio varejista de vidros  

47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  

47.44-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos  

47.44-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  

47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados 

anteriormente  

47.44-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento  

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  

47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 

de informática  

47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 

equipamentos de áudio e vídeo  

47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis  

47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos  

47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para 

aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação  

47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas  

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não 

especificados anteriormente  

47.61-0/01 - Comércio varejista de livros  

47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  

47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  

47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos  

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  

47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados  

47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem  

47.89-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos  

47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
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47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados 

anteriormente  

49.11-6/00 - Transporte ferroviário de carga  

49.22-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

interestadual  

49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, municipal  

49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  

52.11-7/01 - Armazéns gerais - emissão de warrant  

52.11-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais 

e guarda-móveis  

52.12-5/00 - Carga e descarga  

52.22-2/00 - Terminais rodoviários e ferroviários  

52.31-1/02 - Atividades do Operador Portuário  

55.10-8/01 - Hotéis  

56.11-2/01 - Restaurantes e similares  

56.11-2/02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas  

56.11-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares  

56.12-1/00 - Serviços ambulantes de alimentação  

56.20-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 

empresas  

58.11-5/00 - Edição de livros  

58.19-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos  

58.21-2/00 - Edição integrada à impressão de livros  

58.29-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros 

produtos gráficos  

59.11-1/01 - Estúdios cinematográficos  

59.11-1/02 - Produção de filmes para publicidade  

59.11-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de 

programas de televisão não especificadas anteriormente  

59.12-0/99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de 

programas de televisão não especificadas anteriormente  



156 

 

 

61.90-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações  

61.90-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas 

anteriormente  

62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  

62.01-5/02 - Web design  

62.02-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis  

62.03-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

não-customizáveis  

62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação  

62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 

informação  

63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 

serviços de hospedagem na internet  

63.19-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação 

na internet  

63.99-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não 

especificadas anteriormente  

64.24-7/03 - Cooperativas de crédito mútuo  

64.62-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras  

64.91-3/00 - Sociedades de fomento mercantil - factoring  

66.12-6/04 - Corretoras de contratos de mercadorias  

66.22-3/00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência 

complementar e de saúde  

68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios  

68.10-2/02 - Aluguel de imóveis próprios  

68.21-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis  

68.22-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária  

69.20-6/01 - Atividades de contabilidade  

70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 

consultoria técnica específica  

71.11-1/00 - Serviços de arquitetura  

71.12-0/00 - Serviços de engenharia  
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71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho  

72.10-0/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e 

naturais  

73.12-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos 

de comunicação  

73.19-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições  

73.19-0/02 - Promoção de vendas  

73.19-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente  

74.90-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 

negócios em geral, exceto imobiliários  

77.22-5/00 - Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares  

77.23-3/00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios  

77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 

operador, exceto andaimes  

77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso 

temporário, exceto andaimes  

77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e 

industriais não especificados anteriormente, sem operador  

77.40-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros  

78.20-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária  

81.11-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios 

prediais  

81.30-3/00 - Atividades paisagísticas  

82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  

82.19-9/01 - Fotocópias  

82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 

administrativo não especificados anteriormente  

82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às 

empresas não especificadas anteriormente  

84.11-6/00 - Administração pública em geral  

85.20-1/00 - Ensino médio  

85.31-7/00 - Educação superior - graduação  

85.32-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação  
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85.41-4/00 - Educação profissional de nível técnico  

85.42-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico  

85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares  

85.93-7/00 - Ensino de idiomas  

85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  

86.40-2/02 - Laboratórios clínicos  

90.01-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação  

94.11-1/00 - Atividades de organizações associativas patronais e empresariais  

94.12-0/99 - Outras atividades associativas profissionais  

94.20-1/00 - Atividades de organizações sindicais  

95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 

periféricos  

95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de 

uso pessoal e doméstico  

95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário  

95.29-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos 

pessoais e domésticos não especificados anteriormente  

96.01-7/01 - Lavanderias  

96.03-3/04 - Serviços de funerárias  

96.09-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas 

anteriormente 

  



159 

 

 

ANEXO A — Notícia site CREA-SC 
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