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Apresentação da Série

A série de guias práticos de ações do Programa AmbientAÇÃO é composta de
cinco guias temáticos destinados a orientar as comissões setoriais das organizações
parceiras em relação a ações que podem ser executadas no âmbito das “linhas de
ação” do Programa. Esses materiais foram organizados com o intuito de dar diretrizes
principais para cada um dos temas (água, energia, materiais, resíduos e qualidade de
vida) que compõem as regras de pontuação adotadas, servindo como modelo básico
para ações passíveis de compor notas no sistema de certificação do AmbientAÇÃO.

O objetivo é apresentar, de forma condensada, exemplos de ações
categorizadas como: de implantação, processual, gerencial e educativa, que podem ser
levadas a efeito para promover a sustentabilidade da operação do serviço oferecido
pelas organizações parceiras. É preciso destacar que são ações que consideram os
aspectos ambientais, sociais e econômicos; mas focamos nas ações que podem
minimizar os impactos ambientais negativos e potencializar os positivos, para a
proteção e a conservação do meio ambiente, enquanto objetivo principal vislumbrado
pelo Programa AmbientAÇÃO.

A intenção dos guias práticos é abordar de maneira operacional os temas,
deixando indicações de medidas que podem ser adotadas no cotidiano da organização,
sem que houvesse a preocupação de demonstrar de forma explícita as interfaces
científicas ou teóricas que justificam as ações sugeridas; pois esse objetivo, de
fundamentar as ações, será o alvo da Série “Fundamentos Científicos e Teóricos de
Ações”, cujos materiais que vêm sendo produzidos também serão disponibilizados,
oportunamente, na plataforma on-line do AmbientAÇÃO. Assim, a comissão setorial
poderá usar essa última série como subsídio na proposição de ações educativas, onde
os dois ingredientes básicos (informação e sensibilização) necessários à mobilização
das pessoas para agir em prol do meio ambiente serão utilizados para despertar a sua
consciência ecológica e, consequentemente, favorecer um comportamento sustentável
no local de trabalho e em todos os locais e espaços de sua vida.

Para as publicações componentes da Série “Guias Práticos de Ações”, que
ora apresentamos, destacamos o objetivo prático de transformar fisicamente e
gerencialmente o espaço de atuação das organizações parceiras, de modo que
possam servir de vitrine para inspirar e materializar comportamentos sustentáveis que
contribuam para a formação de colaboradores detentores da desejada e necessária
consciência ecológica, sobretudo, demonstrando-se in loco, que ações sustentáveis
têm grande potencial de gerar indicadores ambientais favoráveis.

Apresentação do Guia Prático de Materiais
O ‘Guia Prático de Materiais’ sintetiza sugestões de ações que devem/podem

ser priorizadas pelas organizações em seus espaços, para atingir o objetivo de se fazer
um uso consciente e sustentável de materiais, que consiste em diminuir o consumo
de copos descartáveis, papéis e outros materiais de escritório ou afins utilizados nas
atividades cotidianas da organização, visando diminuir os impactos ambientais das
atividades ligadas à prestação de serviços dessas organizações, adaptando-se suas
estruturas físicas e seus modus operandi em termos processuais e gerenciais.

Tradicionalmente, diminuir o consumo de materiais era um objetivo
predominantemente relacionado à economicidade que era almejado para a produção
ou prestação de serviços de uma organização. Com o passar do tempo, e com a
necessidade de se prestar atenção aos aspectos sociais e ambientais relacionados à



atividade organizacional, as variáveis socioambientais relacionadas entraram no foco
das organizações e passaram a ser motivo para empreenderem ações para diminuir o
consumo de materiais, tendo em vista essas variáveis. Assim, rever suas
necessidades de consumo e torná-lo mais sustentável passou a ser também um
alvo a ser atingido pelas organizações dos mais diversos setores.

Colocar na balança quais são os ganhos sociais e ambientais envolvidos, na
substituição de copos descartáveis, na substituição de processos físicos por processos
digitais ou outras ações direcionadas ao uso de materiais de forma consciente e
sustentável passou a serem cogitadas na busca do atendimento do quesito
“responsabilidade socioambiental” das organizações. Entretanto, essas escolhas
envolvem diferentes graus de decisões por parte das organizações e refletem, tanto
condições de amadurecimento de seus líderes e dirigentes, quanto a capacidade de
investimento em ações e estruturas que culminem com um uso consciente e
sustentável de materiais.

A modalidade temática “Materiais”, além de promover o consumo consciente e a
consequente economia de recursos naturais, impacta diretamente na geração de
resíduos por meio de ações que promovem a redução e a reutilização, conforme
prevê a hierarquia de gestão de resíduos composta pelos 3 Rs: R de reduzir, R de
reaproveitar e R de reciclar os resíduos. Assim, devido a sua natureza intrínseca à
modalidade temática “Resíduos”, a modalidade temática “Materiais” também irá se
basear na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, tendo em vista que
os insumos “materiais”, necessários ao funcionamento da organização, hoje, poderão
se tornar os “resíduos” resultantes de sua prestação de serviço, amanhã, a reclamar
uma destinação adequada.

Crédito da Imagem: pch.vector | Freepik

Espera-se que esse guia oriente as organizações no planejamento, execução e
monitoramento de ações para a promoção de um uso consciente e sustentável de
materiais.
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1. Introdução

No contexto da Certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações para o uso
consciente e sustentável de materiais dividem-se em quatro tipos, segundo o seu
objetivo, podendo ser a) implantação: quando requerem uma alteração na estrutura da
edificação ou a implantação de um processo estruturante; b) processuais: quando
referem-se a manutenção na estrutura da edificação ou no processo gerencial
implantado, cujo objetivo é garantir a continuidade da ação categorizada como
“Implantação”; c) gerenciais: quando têm o objetivo de gerar indicadores de medição
para o SIGA, visando criar uma base de dados para análise da efetividade das ações
realizadas; e d) educativas: quando têm o objetivo de promover um processo
educativo, incentivando o questionamento crítico e emancipador do público ouvinte.
Geralmente se enquadram como: campanhas, eventos e ações educativas realizadas
de forma pontual, mas que foram previamente planejadas e estruturadas dentro dos
objetivos propostos no Plano de Ação.

O planejamento das ações deve levar em conta a disponibilidade de recursos
financeiros para serem empregados nas alterações propostas, que poderá ocasionar
uma implantação total única ou em etapas. Também as ações gerenciais devem ser
compatibilizadas com as demais atribuições da comissão setorial que passará a ter que
dispor de carga horária para dedicação ao Programa, para estabelecer procedimentos
e medir indicadores. E, por último, o planejamento deve indicar se os cursos de
capacitação, treinamento de facilitadores, atividades por público-alvo, frequência de
atividades lúdicas etc obedecerão um cronograma por etapas.

Devido a natureza intrínseca da modalidade “Materiais” com a modalidade
“Resíduos”, este guia também irá se basear na Política Nacional de Resíduos Sólidos,
Lei 12.305/2010, que preconiza uma hierarquia na gestão de resíduos, tratando-se de
promover os 3 Rs: R de reduzir, R de reaproveitar e R de reciclar os resíduos,
necessariamente nessa ordem. Assim, antes de tudo, a organização deve pensar
ações que busquem não gerar resíduos ou reduzir a geração. Tendo cumprido esse
primeiro preceito e, mesmo assim, ainda ocorrendo a geração de resíduos, parte-se
para uma avaliação de como os resíduos gerados podem ser reaproveitados. Após ter
promovido, o tanto quanto possível, o reaproveitamento dos resíduos gerados,
parte-se, finalmente, para destinar os potencialmente recicláveis para a reciclagem.

Para efeito de certificação, o Programa AmbientAÇÃO elencou algumas das
ações que poderão ser pontuadas para cada tipo de intervenção, para promover o uso
consciente e sustentável de materiais na organização. Algumas ações requerem o
emprego de recursos financeiros, pois requerem compra, troca e/ou adaptação de
materiais. Contudo, buscamos sempre trazer alternativas para viabilizar as ações,
mesmo em cenários onde as comissões setoriais podem dedicar pouco ou nenhum
recurso financeiro, através de parcerias, patrocínios ou mesmo mobilização dos
próprios colaboradores.

O importante entre as fases de planejamento e implantação das ações é
compatibilizar as possibilidades de executar o que está previsto com as oportunidades
da organização se candidatar à certificação ofertada pelo Programa AmbientAÇÃO,
pois acredita-se que a certificação torna-se um fator de estímulo não só para a
comissão setorial, mas também para os dirigentes e o grande público de
colaboradores, facilitando o aporte de recursos suplementares e o engajamento
necessários à ampliação e à complementação das ações vislumbradas.

Na fase de implantação das intervenções planejadas para promover o uso
consciente e sustentável de materiais, a comissão setorial deve fazer constantes
avaliações de custo-benefício, cotejando a disponibilidade de recursos com as ações



certificáveis no âmbito do Programa AmbientAÇÃO, de modo que as ações priorizadas
permitam a aquisição de pontuação mínima para a obtenção de pontuação na
modalidade “Materiais”. Outro aspecto a ser considerado é se a implantação do
Programa ocorre pela primeira vez na organização. Se essa for a situação, outras
ações pertencentes aos demais eixos temáticos estarão demandando atenção da
comissão setorial em termos de recursos e tempo; então será necessário estabelecer
critérios bem definidos e realizar simulações de pontuação para atingir a pontuação
mínima em cada modalidade.

A comissão setorial deve fazer as simulações necessárias para verificar o
alcance da nota de corte que permitirá a certificação da organização para a Estrela
Materiais, no âmbito desta modalidade temática. Observa-se ainda que a organização
tem a oportunidade de propor ações específicas, diferentes das elencadas no “catálogo
de ações” disponibilizado na plataforma on-line do Programa, denominadas iniciativas
não catalogadas, por trazer ações novas em relação às ações previamente constantes
do sistema de certificação. Cabe lembrar também que as implantações em etapas
devem ser devidamente relacionadas em elementos de sinalização e comunicação e
necessariamente priorizadas em relação aos prazos e objetivos impostos pelo “Dia de
Lançamento do Programa”.

Por fim, uma vez implantadas as intervenções para promover o uso consciente e
sustentável de materiais, a comissão setorial deverá se organizar para efetivar medidas
correspondentes de manutenção que promovam a continuidade das vantagens obtidas
com as ações implantadas. Nesta publicação são demonstradas formas de
conservação dos benefícios atingidos com a implantação para algumas dessas ações,
de modo que a organização mantenha sua certificação para esta modalidade e possa
ostentar publicamente a Estrela Materiais.



2. Metodologia

Optamos por indicar a metodologia PDCA (Plan – Do – Check – Act) por ser um
método consagrado, bem compatível com os objetivos do Programa AmbientAÇÃO,
que consiste em cumprir um ciclo, o qual começa com o planejamento da ação (plan =
planejar) e depois parte-se para a sua realização (do = fazer). Após a implantação da
ação é necessário avaliar os seus efeitos (check = checar) e, finalmente, de posse dos
resultados dessa avaliação, pode ser necessário intervir (act = agir) para corrigir ou
potencializar seus efeitos benéficos.

Crédito da Imagem: https://www.cleanpng.com/png-organization-planning-strategy-outsourcing-6323333/

Lembramos que adotar um método de implementar ações que contemple um
ciclo “planejar – executar – verificar – agir” confere um grande potencial de sucesso
a essas ações e, caso o sucesso não se verifique, ainda há a possibilidade de agir para
corrigir as não conformidades encontradas na ação implementada.

As seções a seguir mostram intervenções que podem ser planejadas e
executadas pelas comissões setoriais. Ressalta-se que são elementos norteadores das
ações, pois as comissões têm total autonomia para pesquisa, planejamento e escolha
das ações, de acordo com as especificidades da sua organização.



3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos

A Lei 12.305/2010, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
preconiza que deve ser respeitada uma hierarquia na gestão de resíduos, tratando-se
de promover os 3 Rs: R de reduzir, R de reaproveitar e R de reciclar os resíduos,
necessariamente nessa ordem. Assim, antes de tudo, a organização deve pensar
ações que busquem não gerar resíduos ou reduzir a geração. Tendo cumprido esse
primeiro preceito e, mesmo assim, ainda ocorrendo a geração de resíduos, parte-se
para uma avaliação de como os resíduos gerados podem ser reaproveitados. Após ter
promovido, o tanto quanto possível, o reaproveitamento dos resíduos gerados,
parte-se, finalmente, para destinar os potencialmente recicláveis para a reciclagem.

Assim, o ciclo PDCA para reduzir o consumo de recursos naturais, bem como
para reduzir a geração de resíduos deve ter em vista a hierarquia na gestão:

● primeiro: reduzir a geração de resíduos;
● segundo: reutilizar os resíduos que foram gerados;
● terceiro: encaminhar para reciclar o que não pode ser reutilizado e que

tenha potencial de reciclagem e;
● por último: destinar adequadamente os rejeitos.

Para efeito de certificação, o Programa AmbientAÇÃO elencou algumas das
ações que poderão ser pontuadas para cada tipo de intervenção, para uma adequada
gestão de resíduos dentro da organização. Algumas ações requerem o emprego de
recursos financeiros, pois requerem compra, troca e/ou adaptação de instalações e/ou
equipamentos. As ações que priorizam a não-geração e/ou a redução da geração de
resíduos estarão catalogadas na modalidade temática “Materiais”, pois, são
decorrentes de decisões correlacionadas com a substituição ou diminuição da compra
de fontes de suprimento de materiais e/ou insumos necessários à prestação de serviço
da organização, diretamente vinculados à linha de ação “Consumo Consciente”. Já as
ações que reaproveitam ou destinam adequadamente os resíduos gerados serão
catalogadas na modalidade temática “Resíduos”, por estarem mais vinculados à linha
de ação “Gestão de Resíduos”.

3.1. Ações para “Reduzir” Resíduos

As ações que provocam redução dos resíduos (o 1º R - reduzir da hierarquia da
gestão de resíduos) geralmente estão atreladas a decisões sobre substituição e/ou
diminuição na compra de algum insumo ou material que a organização consome para
realizar a prestação do seu serviço; então, estão intimamente correlacionadas com
ações da temática de “Materiais” e com a linha de ação “Consumo Consciente”; pois,
se o material tem no seu DNA, tornar-se resíduo, depois que é utilizado, se esse tipo
de material não for consumido, também não se tornará resíduo. Evita-se a geração.

Dessa forma, as ações de implantação ou processuais que priorizam a
não-geração e/ou a diminuição da geração de resíduos estão catalogadas na
modalidade temática “Materiais”, porque são ações que evitaram consumo de
insumos, antes que provocassem impactos na geração de resíduos. Contudo, essas
ações também podem gerar indicadores que permitam avaliar os efeitos da não
geração ou da diminuição da geração de resíduos, bem como do reaproveitamento.



Para tanto, a comissão setorial deverá preparar-se para diagnosticar a geração do
resíduo envolvido, antes da ação ser colocada em prática e após sua implementação.
Assim, há a possibilidade de a organização monitorar a geração desse resíduo através
do lançamento de indicadores relacionados a essa ação em ambas modalidades
temáticas. Consulte a Comissão Gestora para maiores informações.

Então, algumas ações que são realizadas com o intuito de evitar o consumo de
alguns materiais, acabam por também provocar diminuição na geração de resíduos, ou
acabam por influenciar na quantidade de resíduos a serem destinados à reciclagem ou
à disposição final em aterros. Alguns exemplos de ações que reduzem a geração de
resíduos seriam: substituir o uso de papel toalha nos banheiros; Substituição de copos
descartáveis por copos/canecas duráveis; estabelecer cotas de impressão por
colaborador e/ou configurar impressão para frente e verso; fixar regras de
disponibilização de canudos e embalagens retornáveis em lanchonetes e restaurantes
terceirizados que funcionem no âmbito da organização; etc.

3.2. Ações para “Reaproveitar” e “Reciclar” Resíduos

As ações que buscam reaproveitar ou reciclar resíduos referem-se ao 2º e 3º R da
hierarquia da gestão de resíduos: reaproveitar e reciclar. Depois que a organização
tentou evitar a geração de resíduos, ela tenta reaproveitá-los, dando prioridade aos 2
primeiros Rs da hierarquia da gestão de resíduos (reduzir e reutilizar), mas, mesmo
assim, ainda há geração de resíduos inevitáveis e não reutilizáveis, resta partir para
promover segregação adequada dos que são potencialmente recicláveis e
encaminhá-los para a reciclagem, enquanto destina adequadamente os rejeitos, que
será alvo de disposição final em aterros sanitários, quase sempre.

Para ações de reaproveitamento de resíduos, a comissão setorial poderá avaliar
os custos-benefícios envolvidos em ações que aumentem o tempo de vida dos
produtos, evitando-se, o tanto quanto possível, que se tornem resíduos necessitados
de destinação adequada, prematuramente, sem que se explore todo o seu potencial de
uso. Exemplos de ações para reutilização de resíduos: adotar a confecção de blocos
de anotação para o papel utilizado em apenas em uma das faces; reutilizar
embalagens de café para plantio de mudas; aproveitar banners usados para confecção
de sacolas ecológicas; etc.

Já para as ações que irão favorecer a reciclagem dos resíduos, a organização
deverá estar em sintonia com a gestão urbana territorial levada a efeito pela Prefeitura
ou pelos concessionários da limpeza pública do município onde a edificação da sede
da organização estiver localizada, lembrando-se que todo o esforço de segregação
interno deverá estar compatível com as condições de coleta externa, para que os
colaboradores não se sintam desrespeitados em seus esforços de segregação, caso a
logística de coleta e transporte externa desapareça com a segregação interna dos
resíduos. Destinações mais nobres e diferentes da destinação proporcionada pelo
poder público municipal poderão ser cogitadas pela organização, com emprego de
recursos próprios.

Para conhecer mais sobre ações que buscam “Reaproveitar” e “Reciclar”
resíduos, consulte o “Guia Prático de Ações de Resíduos”.



4. Iniciativas não catalogadas

O Catálogo de Ações AmbientAÇÃO visa já propor às Comissões Setoriais um
leque de opções de ações implementáveis já estruturadas e dotadas de guias práticos
instrucionais, para aplicação nas organizações parceiras. As ações do catálogo são
categorizadas nas 5 modalidades temáticas trabalhadas pelo Programa: Água,
Energia, Materiais, Qualidade de Vida e Resíduos.

O projeto piloto de certificação já conta com, pelo menos, 40 opções de ações.
Porém, isso não impede que as organizações parceiras optem por criar suas próprias
ações, baseadas no contexto local. Essas ações devem ser cadastradas no Sistema
Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA como uma “Iniciativa não catalogada”,
dentro de cada modalidade temática que a ação abarcar, para requisitar a respectiva
pontuação no processo de certificação.

As ações do Catálogo são classificadas em quatro tipos: implantação,
processual, educativa e gerencial, conforme demonstrado abaixo:

Classificação Definição
Exemplos Regras de Cadastro Pontuação

Implantação Implantação de
uma alteração na
estrutura da
edificação

ou

Implantação de um
processo
estruturante (que
demanda
continuidade nos
anos seguintes)

Estrutura da Edificação:
implantação de torneiras
com temporizador,
descargas
economizadoras, sensor
de presença, etc.

Processo Estruturante:
substituição de copos
descartáveis, processo
de confecção de blocos,
substituição de
processos físicos por
sistema informatizado
(SEI), coleta seletiva, etc.

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

Cada ação desse tipo
pode ser cadastrada e
pontuada uma única vez
por organização. Nos
anos seguintes, se torna
ação processual.

Quando a organização já
possui uma ação desse
tipo antes mesmo de
entrar no Programa, ela já
pode solicitar sua
pontuação.

36 pontos
por ação



Processual Processo de
manutenção na
estrutura da
edificação

ou

Processo para
garantir a
continuidade da
ação tipo
implantação

Estrutura da Edificação:
Manutenção Hidráulica
ou elétrica

Processo Estruturante:
manutenção da
substituição de copos, do
processo de confecção
de blocos, do sistema de
processos digitais (SEI),
da coleta seletiva, etc.

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

Sempre que uma
comissão setorial executar
uma ação do tipo
implantação e registrá-la
no Siga, a continuidade
dessa ação nos anos
seguintes, independente
de haver períodos sem
lançamento, será sempre
registrada como
processual.

20 pontos
por ação

Gerencial Tem como fim
gerar indicadores
de medição para o
SIGA, visando
monitorar o
resultado das
ações diante dos
objetivos
estratégicos da
organização

Lançamento de
indicadores tradicionais,
blitz de monitores, blitz
de lixeiras, diagnóstico
comportamental, etc

Pontuação proporcional
ao número de
lançamentos, onde o total
de lançamentos pactuado
vale 24 pontos

24 pontos
por 100%
dos
lançamentos
pactuados

Educativa Campanha,
evento, palestra,
oficina ou ação
educativa pontual.
Essas ações visam
incentivar a
conscientização e
a mudança de
comportamentos
sobre determinada
temática

Cine e debate,
Campanha visual, Feira
de trocas, etc

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

20 pontos
por ação

Quando uma nova ação é cadastrada no sistema como “Iniciativa não
catalogada”, a Comissão Setorial deve selecionar a classificação que mais se adeque à
ação e ela será pontuada com base nessa classificação. Posteriormente, a Comissão
Gestora pode reenquadrar a ação em outra classificação, se assim julgar necessário.

Para realizar o enquadramento da iniciativa não catalogada, tenha sempre em
mente que se a ação demanda alteração na estrutura da edificação ou demanda um
processo para garantir sua continuidade nos anos seguintes, deve ser classificada
como implantação. Ações cadastradas no sistema como “Iniciativa não catalogada”
apenas serão classificadas como processuais se já existir a mesma ação, cadastrada
em anos anteriores, como implantação.



Para iniciativas não catalogadas que geram indicadores de medição, a
Comissão Setorial deve acionar a Comissão Gestora para configurar no sistema o
lançamento dos indicadores personalizados, que serão pontuados como ação
gerencial. Paralelamente, como as ações gerenciais geralmente são estruturadas em
uma ação de implantação, que define regras e procedimentos de medição e
lançamento de indicadores, a Comissão Setorial pode cadastrar uma “Iniciativa não
catalogada” de implantação, que também pode receber a respectiva pontuação no
processo de certificação.

Por fim, se a ação trata-se de uma campanha, evento, palestra, oficina ou ação
educativa pontual, ela deve ser classificada como educativa. Quando classificada como
ação educativa, a Comissão Setorial deve realizar uma pesquisa de satisfação com os
participantes da ação e calcular o índice de satisfação, conforme demonstrado no
capítulo “Método de Cálculo do Índice de Satisfação”.

Ao final de cada ciclo de certificação, as iniciativas não catalogadas que tiverem
destaque e potencial de replicação poderão, com o aval da organização parceira, ser
incluídas no Catálogo de Ações dos anos subsequentes para serem escolhidas por
outras outras Comissões Setoriais e replicadas em outras organizações parceiras.
Quando uma nova ação entra oficialmente para o Catálogo, ela será classificada e
pontuada com base nessa classificação.

4.1. Relatório Comprovante

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a iniciativa) e uma imagem principal
que ilustre a ação.

Caso seja uma ação de coleta de resíduos, deve-se preencher também a Associação,
Cooperativa ou Catador(a) Individual ou mesmo o operador logístico a quem a coleta
se destina.

Caso seja uma ação processual, como trata-se de uma continuidade da ação de
implantação, para lançar essa ação no SIGA, será necessário que a organização já
tenha lançado, em anos anteriores, a mesma ação classificada como Implantação.
Assim, será necessário selecionar a Ação de Implantação Relacionada.

Caso seja uma ação educativa, deve-se preencher ainda o título da ação (nome dado
a campanha, evento, palestra, oficina ou ação educativa pontual), número de
participantes que assinaram a lista de presença ou que estiveram presentes na sala
virtual (no caso de eventos online) e o índice de satisfação, que deve ser calculado
conforme demonstrado no capítulo “Método de Cálculo do Índice de Satisfação”.

Por fim, deve-se anexar o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser
produzido conforme modelo abaixo.



Relatório Comprovante

Ação: Iniciativa Não Catalogada

1. Qual o nome da ação realizada?
2. Trata-se de uma ação que demanda alterações na estrutura da edificação?
3. Trata-se de uma ação que demanda continuidade nos anos seguintes?
4. Trata-se de uma ação que pode gerar indicadores de medição?
5. Trata-se de uma campanha, evento, palestra, oficina ou afins?
6. Quais são os principais objetivos da ação?
7. Contextualize sobre como surgiu a iniciativa e se havia alguma problemática local que

motivou sua criação.
8. Descreva os principais conceitos introdutórios para compreensão da ação.
9. Quais são as principais vantagens de se executar esta ação?
10. Quais são as principais desvantagens de se executar esta ação?
11. Com base na metodologia PDCA (Planejar, Fazer, Checar e Agir), utilizada nos guias

práticos, mapeie todas as fases que foram necessárias para executar esta ação,
ilustrando com fotos e comprovantes cada fase realizada:

a. Planejar: descreva o passo a passo realizado para diagnosticar as
problemáticas e o contexto local, a análise de possibilidades de soluções e o
planejamento efetivo da execução. Foi necessário envolver ou consultar outros
setores ou especialistas? Foi necessário realizar orçamentos e contratações?
Foi necessário realizar um levantamento de custos ou estudo de viabilidade?
Foi necessário apresentar a proposta aos dirigentes? Foi necessário
planejamentos de comunicação?

b. Fazer: descreva o passo a passo realizado para executar efetivamente a ação,
de acordo com o planejado. Foi necessário incluir novos passos além do
planejado? Foi necessário sinalizar visualmente espaços físicos com peças
gráficas de orientação? Foi necessário tomar ações para aumentar o
engajamento e a participação?

c. Checar: descreva o passo a passo para a verificação dos efeitos e resultados da
ação, visando avaliar a necessidade de correções e aprimoramentos. Quais
foram as principais reclamações e problemas encontrados? Foi identificada
alguma falha de execução? Quais as possíveis soluções para essas
reclamações, problemas e falhas?

d. Agir: descreva o passo a passo do processo para corrigir ou validar a ação, a
depender dos efeitos e resultados obtidos. O objetivo da ação foi atendido?
Foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação e os resultados? Essas estratégias ou procedimentos foram testadas?
Realmente impactaram positivamente nos resultados?

12. No caso de ação educativa, anexe abaixo prints que comprovam o cálculo do índice de
satisfação da ação, conforme Método de Cálculo do Índice de Satisfação indicado no
Guia Prático.



13. No caso de ação educativa, anexe abaixo prints que comprovam o número de
participantes:

No caso de evento presencial, anexe o print da lista de presença

No caso de evento online, anexe print da videoconferência, que deve conter o número total
de participantes.

5. Ações  de Implantação e Processuais

No contexto da certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações categorizadas
como “Implantação” requerem uma alteração na estrutura da edificação ou a
implantação de um processo estruturante na organização parceira. As ações
categorizadas como “Processuais” referem-se à manutenção na estrutura da edificação
ou no processo gerencial implantado, visando garantir a continuidade da ação
categorizada como “Implantação”.

Na modalidade “Materiais”, as ações de Implantação e Processuais contemplam
algumas iniciativas que requerem o emprego de recursos financeiros, pois requerem
compra, troca e/ou adaptação de materiais. Contudo, buscamos sempre trazer
alternativas para viabilizar as ações, mesmo em cenários onde as comissões setoriais
podem dedicar pouco ou nenhum recurso financeiro, através de parcerias, patrocínios
ou mesmo mobilização dos próprios colaboradores. A princípio, para esta modalidade,
há dez opções de ações de implantação: “AmbientAÇÃO de colaboradores”,
“Configuração de cotas de impressão”, “Configuração de impressão em ambos os
lados do papel”, “Configuração de impressão em modo econômico”, “Configuração de
cancelamento automático de impressões”, “Eliminação de embalagens
desnecessárias”, “Sistema de gestão eletrônica de documentos”, “Substituição de
canudos descartáveis”, “Substituição de copos descartáveis” e “Substituição de papel
branco por reciclado”. .

5.1. Ação: “AmbientAÇÃO de colaboradores”

5.1.1. Objetivo
Contextualizar todos os colaboradores da organização sobre o que é o

Programa AmbientAÇÃO, quais são suas linhas de ação, suas modalidades temáticas,
seus objetivos e o que se espera de cada colaborador como agente ativo desse
processo. Esta é a única ação do Catálogo obrigatória para obtenção da certificação e
que pontua em todas as modalidades temáticas, pois a participação e conhecimento
dos colaboradores sobre o Programa é essencial para o sucesso das demais ações
propostas.
Atenção: a ação "AmbientAÇÃO de colaboradores” apenas será aprovada e
pontuada pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se tiver cobertura de
pelo menos 70% dos colaboradores da organização no primeiro ano de
implantação. Nos anos seguintes, será necessário realizar a ação com novos
colaboradores ou com os que não participaram da ação anteriormente.



5.1.2. Conceito
Esta ação é caracterizada pela implantação de um processo estruturante,

composto de um planejamento e execução de capacitações, visando abarcar todos os
colaboradores da organização. Este processo também deve considerar a gestão do
quantitativo de colaboradores que já participaram ou não da capacitação, bem como
medir a efetividade da ação, visando aprimorar o processo e promover maior
engajamento.

Diante de cenários cada vez mais complexos, como o surgimento da pandemia
do Coronavírus, onde grande parte dos colaboradores das organizações passaram a
exercer suas funções de forma remota, tornou-se indispensável que as comissões
setoriais reinventem suas formas de atuação, adaptando-as para meios digitais. Neste
contexto, esta ação foi adaptada e estruturada para funcionar também com
organizações que aderiram ao teletrabalho.

5.1.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento desta ação será iniciado pela comissão setorial que deve
adaptar as propostas do Programa à realidade local, visando demonstrar aos
colaboradores sua capacidade de atuação a nível local e global, bem como a
importância de sua ação individual, gerando um sentimento de pertencimento e
promovendo sempre uma gestão participativa.

Assim, a execução dessa ação deve ser rigorosamente precedida de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação
proposta.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, bem como os aspectos culturais dos colaboradores, visando
identificar, para cada modalidade temática, como os colaboradores podem auxiliar no
alcance dos objetivos propostos no Plano de Ação.

2º passo: Atualizar o modelo de apresentação “AmbientAÇÃO de colaboradores”
disponibilizado no site oficial do Programa, adaptando as frentes de atuação à
realidade local, demonstrando objetivamente aos colaboradores sua capacidade de
atuação, bem como a importância de sua ação individual a nível local e global, gerando
um sentimento de pertencimento e promovendo sempre uma gestão participativa e de
escuta ativa.

Recomenda-se que a Comissão Setorial já prepare o cronograma anual de atividades
para apresentá-lo no dia da capacitação, indicando as datas dos eventos previstos e a
importância da participação e engajamento dos colaboradores.



No caso de organizações que atuam em teletrabalho, recomenda-se reforçar aos
colaboradores a importância de participar dos diagnósticos comportamentais, que
serão os principais instrumentos para gerar os indicadores das modalidades temáticas.
Modelo de tabela a ser preenchida no Relatório Comprovante de Execução da Ação
para indicar quais especificidades da estrutura da organização ou da cultura dos
colaboradores foram identificadas no diagnóstico e que adaptações foram realizadas
na apresentação de slides “AmbientAÇÃO de colaboradores” para indicar aos
participantes os comportamentos desejados para alcance dos objetivos em cada
modalidade temática:

Água

Especificidade: Adaptação Realizada:

Energia

Especificidade: Adaptação Realizada:

Materiais

Especificidade: Adaptação Realizada:

Resíduos

Especificidade: Adaptação Realizada:

Qualidade de Vida

Especificidade: Adaptação Realizada:



3º passo: Solicitar apoio dos dirigentes para garantir a adesão de 70% dos
colaboradores na capacitação. É importante que o convite à capacitação não seja
realizado de forma impositiva, mas promovido de forma a motivar e engajar a
participação dos colaboradores no Programa. Esclareça aos dirigentes que a
capacitação será breve (cerca de 30 minutos) e ocorrerá apenas uma vez com cada
colaborador.

Algumas possibilidades para os dirigentes promoverem a adesão dos colaboradores:
● Vincular a capacitação ao Plano de Gestão do Desempenho Individual – PGDI;
● Dispensar os colaboradores no turno em que participarem da capacitação;
● Vincular a capacitação a algum benefício, como um sorteio de algum brinde, por

exemplo;
● Em último caso, pode ser realizada uma convocação formal, em nome do

dirigente máximo. Contudo, neste caso, recomenda-se que a mensagem seja
realizada em um tom de convite, não impositivo, e que contenha, no mínimo, as
seguintes informações: apresentação básica sobre o que é o Programa
AmbientAÇÃO, a quantidade máxima de participantes por sessão (se for o
caso), o tempo médio de duração (30 minutos) e a importância da adesão de
70% dos colaboradores para a certificação da organização no Programa. Essas
informações são vitais para contextualizar os colaboradores sobre a proposta,
auxiliando-os a entenderem a importância de sua participação e a tomarem
conhecimento do tempo necessário que terão de dedicar para planejarem sua
participação. Se desejado, pode ser utilizado um vídeo para apresentar
brevemente o Programa: https://www.youtube.com/watch?v=VjUKLBuHzUo

4º passo: Realizar um planejamento de divulgação da capacitação, verificando junto
ao departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência à sessão e terminando 1 dia antes da sessão.

5º passo: Solicitar ao RH uma lista atualizada de todos os colaboradores que atuam na
organização, identificando quais estão com algum tipo de afastamento atualmente ou
planejado para o ano vigente, bem como as datas de ausência.

Nome do Colaborador E-mail Períodos de Ausência

Fulano fulano@org.com 01/05/2021 à 30/05/2021 - Férias
01/06/2021 à 30/11/2021 - Licença Maternidade

Ciclano ciclano@org.com 01/03/2021 à 15/03/2021 - Férias
01/03/2021 à 15/03/2021 - Férias

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

6º passo: Elaborar e gerir uma planilha de controle de participantes listando todos os
colaboradores e sua situação em relação à participação na capacitação, conforme
modelo abaixo:

Nome do Colaborador E-mail Data de Participação da sessão de
“AmbientAÇÃO de colaboradores”



Fulano fulano@org.com 01/01/2021

Ciclano ciclano@org.com Ainda não participou

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

7º passo: Realizar um planejamento anual de capacitações, considerando a
quantidade total de colaboradores, o número de participantes por sessão e a
quantidade total de sessões para abarcar a meta mínima esperada.

No caso de organizações que atuam em teletrabalho, é possível fazer a capacitação
via videoconferência sem limitação no número de participantes. Dessa forma, é
possível abarcar  a meta mínima de colaboradores com apenas uma sessão.

8º passo: Verificar junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) a
possibilidade de cobertura jornalística e fotográfica do evento.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Agendar a sala da capacitação, observando o prazo mínimo de
antecedência;

2º passo: Executar o planejamento de divulgação da capacitação, solicitando
confirmação de presença dos colaboradores até o dia anterior à sessão;

3º passo: Acompanhar as confirmações de presença e, caso esteja ocorrendo pouca
adesão, aumentar o número de lembretes ou buscar outras formas de incentivar a
participação.

4º passo: Enviar um lembrete por e-mail aos colaboradores que irão participar da
sessão um dia antes da realização desta, informando o número de pessoas que
confirmaram a presença;

5º passo: Preparar recursos materiais (projetor, notebooks, lista de presença etc), caso
a capacitação seja realizada de forma presencial;

6º passo: Solicitar que os participantes assinem a lista de presença, caso o evento
seja realizado de forma presencial;

7º passo: Realizar a capacitação, conforme planejado;

8º passo: Registrar fotos da capacitação e consolidar informações sobre a sessão para
posterior registro no Relatório Comprovante de Execução da Ação. No caso de
capacitações realizadas à distância, registre prints de tela onde seja possível visualizar
o número de participantes na sala de videoconferência e, se possível, os nomes dos
participantes presentes.



Modelo de tabela para registro das sessões de AmbientAÇÃO de colaboradores:

Data da Sessão Nomes dos Participantes Fotos Comprovante*

*No caso de capacitação presencial, anexe a lista de presença. No caso de capacitação online, anexe print da
videoconferência, que deve conter o número total de participantes e, se possível, os nomes dos participantes
presentes.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se houve adesão dos colaboradores e se é necessário mudar a
estratégia de chamamento para aumentar a adesão.

3º passo: Atualizar a planilha de controle de participantes, listando os colaboradores e
sua situação em relação a capacitação.

4º passo: Após concluir todas as sessões “AmbientAÇÃO de colaboradores” no ano
vigente, criar o Relatório Comprovante de Execução da Ação, conforme modelo padrão
disponibilizado, e registrar a ação no SIGA para todas as modalidades vinculadas ao
plano de ação da organização;

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras sessões
“AmbientAÇÃO de colaboradores”, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuras sessões. Se a baixa
adesão persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário,
solicite apoio dos dirigentes;

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar as sessões
“AmbientAÇÃO de colaboradores” de outras comissões setoriais, informe a
Comissão Gestora para atualizarmos este guia.



2º passo: No caso do não alcance do objetivo da ação, reiniciar o ciclo PDCA,
planejando, executando e verificando adaptações no contexto de uma nova ação deste
modelo, que possa causar os efeitos desejados.

5.1.4. Relatório Comprovante
Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final do período em que ocorreu as sessões da ação “AmbientAÇÃO de
colaboradores”, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma organização
parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem principal que ilustre
a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido
conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

AmbientAÇÃO de colaboradores (Implantação)

1. Descreva abaixo quais as especificidades da estrutura da organização ou da cultura
dos colaboradores foram identificadas no diagnóstico e que adaptações foram
realizadas na apresentação de slides “AmbientAÇÃO de colaboradores” para indicar
aos participantes os comportamentos desejados para alcance dos objetivos em cada
modalidade temática.

Água

Especificidade: Adaptação Realizada:

Energia

Especificidade: Adaptação Realizada:

Materiais

Especificidade: Adaptação Realizada:



Resíduos

Especificidade: Adaptação Realizada:

Qualidade de Vida

Especificidade: Adaptação Realizada:

2. Copie e cole abaixo os slides que foram alterados no modelo de apresentação em
slides  disponibilizado pelo Programa.

3. Quando foi realizada reunião com dirigentes para aumentar a adesão dos
colaboradores à capacitação? __/__/____ (  ) Não foi necessário

4. Houve apoio do(s) dirigente(s)? (  ) Sim (  ) Não (  ) Não foi necessário
5. Descreva qual foi a estratégia adotada pela organização para aumentar a adesão dos

colaboradores à capacitação.
6. Informe o número total de colaboradores da organização enviado pelo RH: ___
7. Informe o total de pessoas que realizaram a capacitação neste primeiro ano: ___
8. Informe o número de capacitações que foram realizadas: ___
9. Foi necessária mais alguma adaptação para aumentar a adesão ou aperfeiçoar o

processo? Se sim, descreva abaixo.
10. Anexe abaixo um print do arquivo enviado pelo RH contendo os nomes de todos os

colaboradores que atuam na organização (o print deve permitir a leitura de todos os
nomes, e-mails e datas de ausência).

Nome do Colaborador E-mail Períodos de Ausência

11. Anexe abaixo a planilha de controle da Comissão Setorial, contendo o nome de cada
colaborador e a data em que o mesmo participou de uma sessão “AmbientAÇÃO de
colaboradores”.

Nome do Colaborador E-mail Data de Participação da sessão de
“AmbientAÇÃO de colaboradores”



12. Preencha o quadro abaixo, anexando fotos de cada sessão de capacitação, indicando a
data e o nome dos participantes de cada uma delas:

Data da Sessão Nomes dos Participantes Fotos Comprovante*

*No caso de capacitação presencial, anexe a lista de presença. No caso de capacitação online, anexe print da
videoconferência, que deve conter o número total de participantes e, se possível, os nomes dos participantes
presentes.

5.2. Ações de implantação para configuração de impressoras

Este guia contém orientações para o desenvolvimento de quatro ações previstas no
Catálogo para implantação de:

● “Configuração de cotas de impressão” (Implantação)
● “Configuração de impressão em ambos os lados do papel” (Implantação)
● “Configuração de impressão em modo econômico” (Implantação)
● “Configuração de cancelamento automático de impressões” (Implantação)

As Comissões Setoriais podem segui-lo, implementando todas as ações ou apenas
algumas delas, conforme realidade local. No Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA, as ações devem ser lançadas individualmente, com seus
respectivos relatórios comprovantes, para requisitar a pontuação de cada uma delas no
processo de certificação.

5.2.1. Objetivo

Otimizar a impressão de documentos, por meio do estabelecimento de
configurações de impressão que visem à economia de papel e cartucho de tinta. Essa
ação também favorece a economia de recursos naturais e energia envolvidos na
fabricação de papéis e cartuchos de tinta e diminui a geração dos resíduos envolvidos.

5.2.2. Conceito

É possível o estabelecimento de configurações nas impressoras que favoreçam
a diminuição do número de documentos que são impressos no âmbito da organização,
entre essas: fixação de cota limite de impressão (por colaborador e/ou por setor),
obrigatoriedade de liberar as impressões em local centralizado, longe de suas estações
de trabalho e, além disso, cancelamento de impressões que não forem liberadas em
até 24 horas. Assim como é possível fixar regras prévias (mas alteráveis) para
impressão frente e verso e modo econômico para uso de tinta de cartucho.



O estabelecimento de configurações que otimizem a impressão de documentos,
é de grande importância para a preservação dos recursos naturais; pois, ajuda a inibir o
número de impressões por colaborador, diminuindo o consumo exagerado de papel e
de cartucho de tinta nas organizações, além de diminuir gastos financeiros com a
aquisição desses materiais. Geralmente, é possível estabelecer todos esses
parâmetros para as impressoras em um só momento de configuração, caso sejam
todos constituintes de funcionalidades disponíveis no modelo de impressora adotado
pela organização.

Quando há cota limite de impressão, a tendência é que os colaboradores
passem a fazer uma adequada reflexão sobre a necessidade de imprimir (ou não) os
seus documentos; além de haver atenuação no número de impressões de cunho
pessoal. Também mudam-se atitudes em relação às correções de documentos,
dando-se preferência para proceder a edições do documento na própria tela do
computador, ao invés de imprimir para corrigir, trabalhos que ainda estejam em
andamento.

As configurações relacionadas à liberação das impressões em impressoras
centralizadas de uso comum, além de favorecer uma otimização do número de
impressoras disponíveis, também obriga os colaboradores a pensarem melhor sobre a
necessidade de imprimir determinado documento; sendo que o contrário, numa
situação em que a impressora fique disponível, bem perto de sua estação de trabalho,
acaba por estimular a impressão, pelo simples fato de a acessibilidade ser melhor.
Impressoras em ilhas de impressão, de uso coletivo, também ajudam a inibir
impressões de documentos que não sejam relacionados ao trabalho.

Quanto à configuração que cancela as impressões solicitadas, mas que não
foram liberadas na impressora em até 24 horas, é uma estratégia eficaz também contra
impressões desnecessárias, pois, se o colaborador não foi buscar a impressão que
solicitou em menos de 24 horas, possivelmente, seu trabalho não dependia do
documento impresso.

Impressora de uso individual
(Não recomendado)

Impressora de uso coletivo centralizada
(Recomendado)

Créditos da Imagem:
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page
=1&query=impressora&sort=popular

Créditos da Imagem:
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page
=1&query=impressora&sort=popular

https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=impressora&sort=popular
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=impressora&sort=popular
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=impressora&sort=popular
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=impressora&sort=popular


Uma das configurações que mais depende de monitoramento é o
estabelecimento de cotas de impressão; pois as demandas por setor, provavelmente
são diferentes. Então, depois da implantação de sistema de cota limite de impressão, é
necessário que haja manutenção das mudanças na organização, com a intenção de
mensurar o seu desempenho, reajustar as cotas e realizar os reparos necessários,
sejam de hardware ou software, para manter o sistema operante e eficaz, além de
manter a estabilidade das mudanças implementadas. A seguir mostram-se algumas
definições que podem ser adotadas:

Modelos de Cota

Nome Cotas Bloqueantes Cotas por Página Cotas Informativas

Aplicabilidade Usado para bloquear
impressões de

colaboradores que
tenham atingido o

limite.

A cota é estabelecida
pelo administrador do

sistema.

Nesse formato, é
informado para o

usuário que o limite foi
atingido, mas não o
bloqueia para fazer
novas impressões.

Redução de consumo
esperada

Determinada no
planejamento, com

base no diagnóstico.

Determinada no
planejamento, com

base no diagnóstico.

Determinada no
planejamento, com base

no diagnóstico.

Vantagens É possível determinar
quanto será impresso

por cada usuário,
possibilitando um

controle sobre
quantidade de

impressão.

Pode-se determinar
cotas por setor.

Controle maior do
colaborador sobre sua
cota, sendo possível

maior maleabilidade e
não impossibilitando a
impressão quando o

colaborador necessitar
de uma cota extra.

Desvantagens Possibilidade de atraso
em alguma demanda

que necessite de
impressão rápida se a

cota tiver acabado.

Cotas bloqueantes
subdimensionadas

podem gerar estresse e
desgaste com os
colaboradores.

Irregularidade na
quantidade de
impressões por

membro da equipe.

Os colaboradores
podem exceder muito o

limite.

Fonte: Adaptado de Helioprint (2017).

Além disso, existem configurações que podem ser realizadas na impressora que
podem reduzir o consumo de tinta e papel em até 60%. A configuração para impressão



em ambos os lados do papel, por exemplo, é uma ação simples que costuma gerar
resultados expressivos, de cerca de 50% de redução no consumo de papel, pois, se
um colaborador precisa imprimir um arquivo de 100 páginas, por exemplo, ao invés de
utilizar 100 folhas, ele utiliza apenas 50 folhas se imprimir em ambos os lados do papel.
Já a configuração para impressão em modo econômico também tende a resultar em
uma economia tangível, pois, é utilizado bem menos tinta na impressão do que a
configuração tradicional.

5.2.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento para alterar configurações e otimizar a impressão de
documentos deve ser uma iniciativa pensada pela comissão setorial no âmbito do
consumo consciente de materiais na organização e deve passar pelo diagnóstico das
impressoras existentes, averiguando as funcionalidades de cada uma, para que seja
indicado quais são as configurações passíveis de alteração em cada uma dessas
impressoras.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um diagnóstico, em conjunto ao setor de infraestrutura local,
averiguando:

● Localização das impressoras existentes na organização e a possibilidade de
criar ilhas de impressão compartilhadas, ao invés de manter impressoras de uso
individual (se for o caso);

● Possibilidade de implementação de cotas limite de impressão (por colaborador
e/ou por setor);

● Possibilidade de configurar automaticamente todas as impressoras para realizar
o cancelamento de impressões que não forem liberadas em até 24 horas.

● Possibilidade de configurar automaticamente todas as impressoras para o
padrão de impressão em ambos os lados do papel;

● Possibilidade de configurar automaticamente todas as impressoras para o
padrão “modo econômico”.

Atenção: as ações de configuração para cancelamento de impressões não
liberadas em 24 horas, para impressão em ambos os lados do papel ou para
impressão em modo econômico, apenas serão aprovadas e pontuadas pela
Comissão Gestora, para fim de certificação, se forem configuradas de forma
automática pelo gestor da rede. Caso a infraestrutura local não permita a
configuração automática, necessitando que os próprios colaboradores executem
essas configurações, a Comissão Setorial deve focar em ações educativas para
alcançar esses objetivos, como: Campanha visual e Blitz Personalizadas.



2º passo: Realizar um levantamento do quantitativo e custo médio mensal com papel
A4 para impressão e cartuchos de tinta, se possível, por cada setor.

3º passo: Realizar uma pesquisa com o gestor de cada setor da organização para
verificar se existem processos específicos onde não é possível realizar as
configurações desejadas. Por exemplo:

● Ilhas de impressão compartilhadas: podem existir setores que demandam um
grande volume de impressões, onde as ilhas compartilhadas poderiam gerar
muitas filas. Nesses casos, pode-se criar mais ilhas de impressão, com um
menor número de colaboradores atendidos;

● Cotas de impressão: podem existir setores que demandam mais impressões do
que o padrão de cota a ser implementado. Nesses casos, pode-se buscar cotas
personalizadas, onde é possível definir um limite diferente para cada setor;

● Configuração de impressão em ambos os lados do papel: podem existir
processos específicos que demandem impressão em apenas um lado do papel.
Nesses casos, pode-se deixar a configuração de impressão em ambos os lados
do papel como o padrão da impressora, mas permitindo a alteração manual se
necessário;

● Configuração da impressora para “modo econômico”: podem existir processos
específicos que demandem uma impressão mais nítida (com maior uso de tinta).
Nesses casos, pode-se deixar a configuração de impressão em modo
econômico como o padrão da impressora, mas permitindo a alteração manual se
necessário;

Caso sejam identificados setores nessas situações, buscar formas de solucionar cada
questão pontualmente. Nos casos onde não houver como contornar as questões
levantadas, esses setores serão exceção em relação à ação realizada. Nesse casos,
preencha o quadro abaixo, criando um quadro de exceções para cada ação realizada,
conforme demonstrado abaixo:

Quadro de Exceções

Setor Justificativa técnica para a exceção Quantidade média de impressões por mês

4º passo: Verificar quais das ações serão possíveis realizar efetivamente e se existe a
necessidade de implementação parcial de cada ação, em setores específicos, como
testes pilotos.

5º passo: Realizar o planejamento básico de cada ação a ser realizada, como:

● Ilhas de impressão compartilhadas: definir quantas ilhas de impressão serão
criadas e quantos colaboradores cada uma delas irá atender. Verificar ainda a
necessidade de compra de mobiliário e outros itens para reconfiguração da
estrutura;



● Cotas de impressão: determinar a cota de impressão por setor ou por
colaborador;

● Cancelamento automático de impressões não liberadas: definir em quanto
tempo ocorrerá o cancelamento automático das impressões não liberadas e se
esse número irá variar de acordo com setores

● Configuração de impressão em ambos os lados do papel: definir, de acordo com
as configurações disponíveis localmente, se todas as folhas terão impressão
frente e verso ou se é possível configurar apenas as capas, por exemplo, com
impressão em apenas um lado do papel.

● Configuração da impressora para “modo econômico”: definir o percentual ideal
de tinta das impressoras locais, de modo que não consuma tinta em excesso,
mas que a impressão também não fique ilegível. Organizações que utilizam
papel reciclado podem precisar utilizar um pouco mais de tinta para que a
impressão fique legível, se comparado ao papel branco, que permite um maior
contraste.

6º passo: Apresentar os resultados do diagnóstico e o planejamento das intervenções
para os tomadores de decisão da organização (se for o caso).

7º passo: Para cada ação aprovada, realizar um planejamento definindo as datas e os
responsáveis por executar as intervenções. O planejamento das intervenções deve
ficar semelhante ao quadro abaixo:

Quadro de Planejamento da Implantação

Data Intervenção Responsável E-mail Status

8º passo: Criar POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) específicos que
contenham orientações básicas sobre como realizar as configurações necessárias em
cada impressora e sobre como conferir se as configurações estão corretas.

9º passo: As ações de configurar impressoras têm um grande potencial de impactar
indicadores de consumo de materiais. Dessa forma, recomendamos que organizações
que executam essas ações, escolham, na modalidade Materiais, indicadores de
consumo de papel e, se julgarem viável, é possível também alinhar com a Comissão
Gestora o lançamento de indicadores personalizados de outros materiais, como
cartuchos de tinta. Vale ressaltar que quando o lançamento desses indicadores é
iniciado antes da implantação das ações é possível avaliar os impactos gerados.

Organizações que já possuíam essas ações implantadas antes de implantar o
Programa AmbientAÇÃO, podem realizar um diagnóstico, junto ao setor de compras,
para identificar e lançar o quantitativo e o gasto empregado para compras de papel e
cartuchos de tinta, desde o ano anterior em que as ações foram implantadas até o ano
vigente. Assim, é possível avaliar os impactos gerados ao longo do tempo.



10º passo: Se a organização tiver interesse em avaliar os impactos desta ação na
modalidade Resíduos, deverá alinhar junto à Comissão Gestora, indicadores de
resíduos relacionados, além de estar atenta ao levantamento prévio da geração de
resíduos de papel e cartuchos de tinta para que a quantificação da geração ‘antes’ e
‘depois’ da ação possa gerar indicadores que atestem o efeito positivo da ação também
na modalidade Resíduos. Dessa forma, além de receber pontos pelas ações e
indicadores lançados na modalidade de Materiais, a Comissão Setorial poderá receber
pontos na modalidade Resíduos, se a organização cadastrar indicadores nessa
temática.

11º passo: Realizar um planejamento de divulgação das ações, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência às intervenções previstas e terminando 1 dia antes
de sua execução.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Executar as configurações selecionadas nos setores específicos,
previamente definidos na fase de planejamento.

Não se esqueça de fotografar o processo de implantação das configurações para
compor o relatório comprovante de execução da ação.

2º passo: Promover a informação e a sensibilização dos colaboradores desses setores
com relação às novas metas estabelecidas e sua importância, conforme planejamento
conjunto com o departamento de comunicação (se for o caso).

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Definir os responsáveis por realizar inspeções periódicas para verificar se as
configurações estão sendo mantidas.

3º passo: Verificar se as alterações propostas pela ação causaram impactos nos
indicadores de consumo de papel e de cartuchos de impressão e de geração de
resíduos (se for o caso). Para essa verificação, será necessário que seja transcorrido
um prazo que possibilite a medição desses indicadores de consumo.

4º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.



5º passo: De posse dos dados de consumo de materiais e geração de resíduos,
analisar a geração ‘antes’ e ‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do
potencial efeito produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para “alterar configurações para otimizar a impressão de
documentos” seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação de “alterar configurações para otimizar a impressão de documentos”, nos
espaços de outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para
atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução de cada ação, conforme modelo
padrão disponibilizado.

3º passo: Cadastrar cada ação e seu relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.2.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que ilustre a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que
deve ser produzido conforme modelo abaixo, para cada configuração realizada:



Relatório Comprovante

Ação: Configuração de______________________ (Implantação)

1. Com a implantação da configuração houve diminuição no consumo de papéis,
cartuchos de tinta e geração de resíduos? Foi realizado o lançamento desses
indicadores no SIGA? Senão, anexe documentos para ilustrar a análise.

2. No caso de configuração de cota para impressão, qual a cota mensal de cada setor?
3. Foi identificado algum setor onde não foi possível implementar essa configuração? Se

sim, anexe abaixo o quadro de exceções preenchido,indicando os setores envolvidos,
a justificativa técnica e a quantidade média de impressões por mês.

Setor Justificativa técnica para a exceção Quantidade média de impressões por mês

4. No caso de implantação de cotas informativas, os colaboradores têm respeitado a
cota prevista? Comente.

5. Como foi a reação dos colaboradores diante da ação? Houve muitas reclamações?
Comente.

6. Anexe abaixo o quadro de planejamento da implantação.

Data Intervenção Responsável E-mail Status

7. Anexe abaixo fotos do processo de implantação das configurações.
8. Anexe abaixo prints de tela demonstrando a configuração realizada em

funcionamento (o print deve conter a data e horário de captura da tela, comprovando
que a execução foi realizada no ano vigente) .

9. Qual a porcentagem de impressoras que estão no quadro de exceção e as que devem
estar configuradas?

10. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.

5.2.5. Ações processuais para manutenção da configuração de impressoras

Este guia contém orientações para o desenvolvimento de quatro ações previstas no
Catálogo para manutenção no processo de:

● “Configuração de cotas de impressão” (Processual)
● “Configuração de impressão em ambos os lados do papel” (Processual)
● “Configuração de impressão em modo econômico” (Processual)
● “Configuração de cancelamento automático de impressões” (Processual)



As Comissões Setoriais podem segui-lo, implementando todas as ações ou apenas
algumas delas, conforme realidade local. No Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA, as ações devem ser lançadas individualmente, com seus
respectivos relatórios comprovantes, para requisitar a pontuação de cada uma delas no
processo de certificação.

A manutenção das ações é de suma importância pois caso ocorra a desconfiguração
dos equipamentos, isto pode comprometer os resultados alcançados,  voltando a
aumentar o consumo de insumos. Além disso, os colaboradores podem se sentir
desrespeitados ao constatarem que outros setores/colaboradores não possuem
restrições de impressão. A manutenção precisa ser prática e deve acontecer
regularmente para controle de qualidade da ação. A manutenção pode ser:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de uma desconfiguração, então
serve para a correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que a
desconfiguração ocorra e gere problemas de desempenho da ação.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico do consumo de papel e cartuchos de tinta e da
geração de resíduos (se for o caso), desde a última inspeção até a data atual,
analisando se ocorreu impactos nos indicadores;

Caso a Comissão Setorial não lance esses indicadores, deve-se realizar o balanço
quantitativo de gastos de papel e cartuchos de tinta por setor nesse período. Essa
etapa pode ser realizada por balanço de estoque (quantidade inicial, menos quantidade
final) ou por relatório de gastos gerado pelas próprias impressoras, a depender da
estrutura de hardware da organização.

2º passo: Caso tenha ocorrido impactos nos indicadores, verificar a regularidade e a
estabilidade dos impactos, pois caso pare de ocorrer a redução ou aumente o
consumo/geração, pode ser um sinal para realizar uma manutenção na ação.

3º passo: Para cada ação, realizar um planejamento definindo as datas e os
responsáveis por executar as inspeções. O planejamento das inspeções deve ficar
semelhante ao quadro abaixo:

Quadro de Planejamento de Inspeções

Data Intervenção Responsável E-mail Status

4º passo: Executar as inspeções planejadas, testando e conferindo se as
configurações estão em conformidade. Os responsáveis devem passar em todos os
setores ou outras subdivisões definidas, em intervalos pré-definidos.



A comissão setorial deve anotar a data e horário da inspeção, o responsável técnico da
comissão setorial que executou a inspeção, o código de identificação da impressora, o
nome do setor ou do colaborador que utiliza a impressora, a cota de impressão prevista
para aquele setor, a cota de impressão que realmente está vigente, se está
funcionando o cancelamento automático de impressões não liberadas no tempo
previsto, se está configurada a impressão em ambos os lados do papel e em modo
econômico.

Não se esqueça de fotografar o processo de inspeção para compor o relatório
comprovante de execução da ação.

Compile os resultados de cada inspeção realizada em uma tabela ou planilha,
conforme  modelo demonstrado abaixo:

Inspeção de Configurações nas Impressoras

Organização:

Responsável: E-mail:

Data: Horário:

Código de
Identificação
da
Impressora

Setor ou
Colaborador
Usuário

Cota de
impressão
prevista

Cota de
impressão
vigente

Cancelamento
automático
de impressões
não liberadas
em __ horas

Configuração
para impressão
em ambos os
lados do papel?

Configuração
para
impressão em
modo
econômico?

001 RH Não se
aplica

Não se
aplica

Não se aplica Não se aplica Não se aplica

002 Compras 50 páginas 50
páginas

Configurado Configurado Configurado

003 Logística 100
páginas

150
páginas

Configurado Desconfigurado Configurado

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável pela Inspeção:  _________________________________________

5º passo: Depois de determinado período, definido pela organização, da
implementação de configurações de impressão, fazer pesquisa de satisfação com os
colaboradores/setores com a intenção de verificar se há necessidade de diminuição ou
aumento da cota para determinado setor ou colaborador, ou necessidade de alterar
algum parâmetro relacionado a outras configurações de impressão adotadas.



Se ocorrer alguma reclamação sobre determinada ação, identificar se o
colaborador/setor foi prejudicado de alguma forma com a ação. Em caso positivo,
verificar formas de contorno ao problema ou atualizar quadro de exceções, conforme
demonstrado abaixo:

Setor Justificativa técnica para a exceção Quantidade média de impressões por mês

Registrar as reclamações e comentários dos colaboradores com relação à cota
inicialmente definida e com relação às demais configurações realizadas (se for o caso).

6º passo: Após realizar a inspeção e a pesquisa de satisfação, estudar as seguintes
situações:

● Verificar qual a porcentagem de impressoras que estão no quadro de exceção e
as que devem estar configuradas.

● Verificar qual a porcentagem de impressoras que estavam corretamente
configuradas e que estavam incorretamente configuradas nas inspeções
realizadas.

● Identificar os possíveis motivos para desconfiguração e corrigi-los.
● Com base no resultado da pesquisa de satisfação, avaliar a possibilidade de

aumentar a divulgação da ação, promover ações educativas ou fazer ajustes nas
configurações.

● Se necessário, realizar um planejamento para ampliar a divulgação da ação,
verificando junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) as
melhores estratégias de abordagem aos colaboradores da organização. Quando
realizada de forma estruturada, essa ação pode ser cadastrada como
“Campanha visual” para creditar mais pontos para a organização;

7º passo: Determinar intervalo (mensal, bimestral etc) para reajustar as cotas com
base nos dados avaliados nas etapas anteriores. É nessa etapa que o sistema será
ajustado para contemplar de modo mais eficaz as necessidades da organização e dos
colaboradores.

8º passo: Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos, definindo responsável
pela conferência e manutenção (que pode ser por acionamento de empresa
contratada), por período ou por demanda.

9º passo: Caso seja identificada a reincidência de costumes inapropriados por parte
dos colaboradores, como impressão acima da cota informativa ou desconfiguração
intencional, tomar providências para a realização de ações educativas ou de mudanças
estruturais, sendo ainda possível a mudança de estratégia no que se refere à



operacionalização do sistema de cotas, verificando-se a utilidade de adotar-se cotas
bloqueantes, por exemplo.

10º passo: Sendo constatada a melhoria dos indicadores relacionados a impressões,
determinar o período necessário para realização de novo monitoramento, que aponte
para a necessidade de correção de não conformidades e melhoria constante da ação.

11º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

12º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: as ações de Manutenção da Configuração das Impressoras apenas
serão aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se
forem concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas de “diagnóstico” e
“inspeção”, com comprovantes adequados para cada etapa, conforme
requisitado no relatório comprovante.

5.2.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar uma ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, a mesma ação classificada como
Implantação. Assim, será necessário preencher: a Ação de Implantação Relacionada,
a data inicial e a data final que ocorreu o processo de manutenção, uma breve
descrição, o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou
a manutenção da ação), imagem principal, que ilustre o processo de manutenção
realizado e, o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido
conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Configuração de______________________ (Processual)

1. Quando foi realizada a última inspeção?
2. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
3. Desde a última inspeção, foi observada diminuição no consumo de papéis, cartuchos de

tinta e geração de resíduos? Foi realizado o lançamento desses indicadores no SIGA?
Senão, anexe documentos para ilustrar a análise.

4. No caso de configuração de cota para impressão, qual a cota mensal de cada setor antes
e depois do processo de manutenção?

5. Foi necessário atualizar o quadro de exceções, identificando os setores onde não foi
possível implementar essa configuração? Se sim, anexe abaixo o quadro de exceções
atualizado, indicando os setores envolvidos, a justificativa técnica e a quantidade média
de impressões por mês.

Setor Justificativa técnica para a exceção Quantidade média de impressões por mês

6. No caso de implantação de cotas informativas, os colaboradores têm respeitado a cota
prevista? Comente.

7. Como foi a reação dos colaboradores/setores na pesquisa de satisfação? Houve muitas
reclamações? Como foram contornados os problemas levantados? Comente.

8. Anexe abaixo o planejamento das inspeções

Data Intervenção Responsável E-mail Status

9. Anexe abaixo os quadros de inspeção preenchidos
10. Anexe abaixo fotos do processo de inspeção
11. Anexe abaixo prints de tela demonstrando a configuração realizada em funcionamento

(o print deve conter a data e horário de captura da tela, comprovando que a execução
foi realizada no ano vigente) .

12. Qual a porcentagem de impressoras que estão no quadro de exceção e as que devem
estar configuradas?

13. Qual a porcentagem de impressoras que estavam corretamente configuradas e que
estavam incorretamente configuradas nas inspeções realizadas?

14. Foi identificada alguma desconfiguração realizada de forma intencional? Que medidas
foram tomadas?

15. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.



5.2.7. Referências
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5.3. Ação:  “Eliminação de embalagens desnecessárias”

5.3.1. Objetivo

Eliminar, o quanto for possível, de acordo com as regras da vigilância sanitária,
embalagens desnecessárias, que sejam oferecidas em lanchonetes e restaurantes
próprios ou parceiros da organização, tais como invólucros de palitos de dente, talheres
e guardanapos, por exemplo. Essa ação também favorece a economia de recursos
naturais e energia envolvidos na fabricação dos materiais usados como invólucros e
diminui a geração dos resíduos envolvidos.

Vale ressaltar que este guia ilustrará embalagens mais voltadas a
estabelecimentos alimentícios, mas pode servir de modelo para a eliminação de
qualquer embalagem desnecessária que seja utilizada no âmbito da prestação de
serviço da organização.

5.3.2. Conceito

As embalagens são utilizadas atualmente para manutenção da higiene e
acondicionamento adequado de alimentos e utensílios, sendo muito importantes para o
desenvolvimento da humanidade. Entretanto, o uso exagerado de embalagens causa
problemas ambientais, pois, quanto mais embalagens são utilizadas, mais recursos
naturais para produção da embalagem e mais resíduos são produzidos.

Assim, recomenda-se que a organização faça uma avaliação acurada da
necessidade do oferecimento de materiais embalados por sacos plásticos, buscando
conjuntamente com o operador dos serviços de alimentação parceiro, soluções
higiênicas que dispensem o uso excessivo de embalagens. Algumas sugestões são:

● Disponibilização de palitos de dente e guardanapos em utensílios próprios
(paliteiros e porta-guardanapos) cuja estrutura permita apenas o contato
do próprio usuário com o(s) item(ns) que irá consumir, pois, assim,
evita-se a contaminação, sem que seja necessário usar embalagem
plástica para envolver os itens individualmente.

● Disponibilização de talheres em recipiente com os cabos virados para o
usuário (tornando inacessíveis aos outros usuários, as partes que irão à



boca) e com mensagens de alerta para que apenas seja tocado o talher
que será usado pelo próprio usuário.

● Sempre que possível, substitua sachês individuais de temperos, azeite e
molhos por embalagens com compartimento maior. Em caso de
embalagens que possibilitem ser reabastecidas, é necessário controlar a
data de abastecimento e de validade do produto.

● Quando for indispensável o uso de embalagem para uso individual de
mais de um item específico, verificar a possibilidade de embalar esses
itens em conjunto. Se a demanda local por cada item individualmente for
semelhante, esta será a opção de melhor custo/benefício ambiental. Por
exemplo: se for necessário embalar por uso individual talheres,
guardanapos e palitos de dente, embale os três itens em conjunto para
cada uso individual.

● Para outros tipos de embalagens que sejam utilizadas na rotina de
prestação de serviço da organização, verificar a real necessidade de seu
uso, adotando-se modificações que possibilitem a sua substituição ou
eliminação. Se a adoção de determinado tipo de embalagem tiver
motivações higiênicas e sanitárias, será preciso consultas às normativas
pertinentes. A comissão setorial precisa realizar uma avaliação sobre a
disponibilização de determinados tipos de embalagens, distinguindo as
que são absolutamente necessárias, das que são dispensáveis.

Apresentamos, a seguir, uma escala do pior ao melhor cenário, em parâmetros
ambientais, da disponibilização higiênica de itens comumente utilizados em
restaurantes e lanchonetes.

Pior Cenário Cenário Mediano Melhor Cenário

Palitos de dente embrulhados
individualmente em plástico

Crédito da Imagem:
https://amercareroyal.com/products/indiv
idual-cello-wrapped-toothpicks-plain-15-

1000

Palitos de dente embrulhados
individualmente em papel

Crédito da Imagem:
https://protelimp.com.br/produto/palito-d
e-dente-em-sache-com-2-000-unidades

Disponibilização higiênica de
palitos de dente sem invólucro

individual

Crédito da Imagem:
https://assets.xtechcommerce.com/uplo
ads/images/medium/1793be73cd41530d

7fea02c52390b673.jpg

https://amercareroyal.com/products/individual-cello-wrapped-toothpicks-plain-15-1000
https://amercareroyal.com/products/individual-cello-wrapped-toothpicks-plain-15-1000
https://amercareroyal.com/products/individual-cello-wrapped-toothpicks-plain-15-1000
https://protelimp.com.br/produto/palito-de-dente-em-sache-com-2-000-unidades
https://protelimp.com.br/produto/palito-de-dente-em-sache-com-2-000-unidades
https://assets.xtechcommerce.com/uploads/images/medium/1793be73cd41530d7fea02c52390b673.jpg
https://assets.xtechcommerce.com/uploads/images/medium/1793be73cd41530d7fea02c52390b673.jpg
https://assets.xtechcommerce.com/uploads/images/medium/1793be73cd41530d7fea02c52390b673.jpg


Guardanapos embrulhados
individualmente em plástico

Crédito da Imagem:
https://www.netsuprimentos.com.br/guar
danapo-195x20cm-embalado-2-em-2-co
m-2000-pacotes-59210/p

Guardanapos embrulhados
individualmente em papel

Crédito da Imagem:
https://www.shopfacil.com.br/guardanap
o-em-sache-205x28cm-folha-simples-br
anco-1000un-pluma-4067467/p

Disponibilização higiênica de
guardanapos sem invólucro

individual

Créditos da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/po

rta%20guardanapos/

Talheres de plástico e/ou
embrulhados individualmente

em plástico

Crédito da Imagem:
https://www.elo7.com.br/kit-garfo-e-faca-
elite-5x50/dp/1183D10

Talheres de material durável
embrulhados individualmente

em papel (inclua o guardanapo
e o palito de dente se a

demanda for semelhante para
todos os itens)

Crédito da Imagem:
http://www.reflexa.com.br/produto/cartuc
ho-papel-p-talher-9x26-ar-s-impressao/

Se possível, use o próprio
guardanapo para embrulhar os

talheres

Crédito da Imagem:
https://www.ehow.com.br/diferentes-form
as-dobrar-guardanapos-info_275571/

Disponibilização higiênica de
talheres de material durável

sem invólucro individual

Créditos da Imagem:
https://lista.mercadolivre.com.br/utilidad
es-domesticas/porta-talheres-restaurant

e

https://www.netsuprimentos.com.br/guardanapo-195x20cm-embalado-2-em-2-com-2000-pacotes-59210/p
https://www.netsuprimentos.com.br/guardanapo-195x20cm-embalado-2-em-2-com-2000-pacotes-59210/p
https://www.netsuprimentos.com.br/guardanapo-195x20cm-embalado-2-em-2-com-2000-pacotes-59210/p
https://www.shopfacil.com.br/guardanapo-em-sache-205x28cm-folha-simples-branco-1000un-pluma-4067467/p
https://www.shopfacil.com.br/guardanapo-em-sache-205x28cm-folha-simples-branco-1000un-pluma-4067467/p
https://www.shopfacil.com.br/guardanapo-em-sache-205x28cm-folha-simples-branco-1000un-pluma-4067467/p
https://pixabay.com/pt/images/search/porta%20guardanapos/
https://pixabay.com/pt/images/search/porta%20guardanapos/
https://www.elo7.com.br/kit-garfo-e-faca-elite-5x50/dp/1183D10
https://www.elo7.com.br/kit-garfo-e-faca-elite-5x50/dp/1183D10
http://www.reflexa.com.br/produto/cartucho-papel-p-talher-9x26-ar-s-impressao/
http://www.reflexa.com.br/produto/cartucho-papel-p-talher-9x26-ar-s-impressao/
https://www.ehow.com.br/diferentes-formas-dobrar-guardanapos-info_275571/
https://www.ehow.com.br/diferentes-formas-dobrar-guardanapos-info_275571/


Sachês individuais de temperos,
azeite e molhos

Credito da Imagem:
https://www.fairwayfoodservice.com/own
-brand/cooking-condiments/salt-pepper/

salt-sachets/

Embalagem do próprio produto
em compartimento maiores

Crédito da Imagem: Frimufilms | Freepik

Embalagens de
reabastecimento

Crédito da Imagem:
https://www.magazineluiza.com.br/galhe
teiro-vidro-euro-home-4-pecas-label/p/2

20259800/ud/udga/

5.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento para eliminar embalagens desnecessárias deve ser uma ação
pensada pela comissão setorial no âmbito do consumo consciente de materiais na
organização e deve passar pelo diagnóstico das formas de disponibilização de talheres
e guardanapos, em estabelecimentos que sirvam alimentação, dentro de suas
dependências, averiguando-se também quais são as exigências relativas às normas de
vigilância sanitária.

Com essa visão minimalista, a comissão setorial deve realizar um diagnóstico
em todos os processos relacionados à prestação de serviço da organização,
averiguando quais têm o uso de embalagens dispensáveis, para planejar também
alterações que possibilitem a eliminação dessas embalagens desnecessárias, em
todos os processos, sejam eles internos ou de interação com atendimento a público
externo.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar uma pesquisa de quais são as determinações da Vigilância
Sanitária Municipal, obtendo-se informações sobre como proceder; sobre quais
soluções de economia no uso de embalagens são passíveis de aprovação; se no
município onde se sedia a organização é obrigatório o uso das embalagens que
separam os talheres ou outros itens individualmente, uma vez que as legislações estão

https://www.fairwayfoodservice.com/own-brand/cooking-condiments/salt-pepper/salt-sachets/
https://www.fairwayfoodservice.com/own-brand/cooking-condiments/salt-pepper/salt-sachets/
https://www.fairwayfoodservice.com/own-brand/cooking-condiments/salt-pepper/salt-sachets/
https://www.magazineluiza.com.br/galheteiro-vidro-euro-home-4-pecas-label/p/220259800/ud/udga/
https://www.magazineluiza.com.br/galheteiro-vidro-euro-home-4-pecas-label/p/220259800/ud/udga/
https://www.magazineluiza.com.br/galheteiro-vidro-euro-home-4-pecas-label/p/220259800/ud/udga/


em constantes mudanças e variam, dependendo da localidade. Lembre-se que a
legislação municipal tem maior valor que a nacional, desde que seja mais restritiva, ou
seja, o município nunca pode ser mais permissivo que o ente federal.

2º passo: Realizar um diagnóstico local, fazendo estimativa de gastos com a compra
das embalagens utilizadas no estabelecimento, estimando-se o quantitativo médio
mensal, o gasto financeiro empregado e a frequência de compra de das embalagens
descartáveis.

3º passo: Analisar se é possível a eliminação completa das embalagens descartáveis
ou se há situações específicas em que sua eliminação é inviável. Para esses casos, é
possível manter uma lista de controle de situações de exceção, para ser reavaliada a
possibilidade de substituição no futuro.

4º passo: Estimar a quantidade de plástico virgem (ou outro resíduos como o papel)
que deixará de ser produzida, cuja vida útil é breve, na função de embrulhar talheres,
guardanapos e outros itens, bem como estimar a quantidade de plástico a ser
destinado, que deixará de ser gerada com a mudança. Essas estimativas poderão ser
usadas para mobilizar dirigentes e colaboradores.

5º passo: Fazer o orçamento dos materiais e utensílios que precisarão ser comprados
para  efetuar a mudança e se haverá a necessidade de implementação por etapas.

6º passo: Apresentar os resultados das análises anteriores para os tomadores de
decisão, informando-os e sensibilizando-os sobre as alternativas, de modo a favorecer
uma tomada de decisão conjunta, estabelecendo, se necessário, metas graduais de
eliminação ou substituição de embalagens descartáveis.

7º passo: Verificar a existência de outros tipos de embalagens desnecessárias
existentes nos processos da organização, estabelecendo, se necessário, metas
graduais de eliminação de uso dessas embalagens desnecessárias.

8º passo: A ação para eliminar embalagens desnecessárias tem um grande potencial
de impactar indicadores de consumo de materiais. Dessa forma, recomendamos que
organizações que executam essa ação, alinhem com a Comissão Gestora o
lançamento de indicadores personalizados de materiais plásticos. Vale ressaltar que
quando o lançamento desses indicadores é iniciado antes da implantação da ação é
possível avaliar os impactos gerados.

9º passo: A depender da atividade da organização, a ação para eliminar embalagens
desnecessárias também tem grande potencial de impactar indicadores de resíduos,
especialmente papel e plástico. Dessa forma, recomendamos que organizações que
executam essa ação, escolham, na modalidade Resíduos, indicadores de
pesagem/volume de resíduos gerados mensalmente na organização. Vale ressaltar que
quando o lançamento desses indicadores é iniciado antes da implantação da ação é
possível avaliar os impactos gerados pela ação.

Se a organização tiver interesse em avaliar os impactos desta ação com maior
assertividade, deverá estar atenta ao levantamento prévio do descarte de embalagens
de papel/plástico para que a quantificação da geração ‘antes’ e ‘depois’ da implantação
da ação possibilite uma análise mais precisa.



10º passo: Realizar um planejamento de divulgação da iniciativa, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Para os colaboradores da organização,
que são também clientes dos restaurantes parceiros, recomenda-se o envio de e-mails
ou outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal no início da
implantação do processo e na medida em que for identificada necessidade de reforço,
para garantir a continuidade da adesão dos colaboradores à iniciativa.

Para outros clientes dos restaurantes parceiros, recomenda-se a afixação de peças
gráficas em pontos estratégicos do estabelecimento alimentício, para justificar
ambientalmente a mudança.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Realizar um registro fotográfico antes, durante e depois do processo para
compor o relatório comprovante da ação.

2º passo: Aprovada a ação, é necessário comprar os materiais e utensílios que
apoiarão a mudança;

3º passo: Executar a substituição/descarte nos ambientes, parcial ou integralmente,
dependendo da necessidade, ou não, da implantação de um teste piloto, conforme
planejamento.

4º passo: Realizar a capacitação de facilitadores e pontos focais de restaurantes e
lanchonetes sobre a mudança, bem como de colaboradores envolvidos em processos
que terão embalagens desnecessárias eliminadas.

5º passo: Mobilizar os colaboradores para a mudança, de acordo com o planejado
com o setor de comunicação.

6º passo: Alinhar com o estabelecimento alimentício para informar à Comissão Setorial
caso ocorra alguma intercorrência ou seja necessário comprar embalagens
descartáveis já substituídas.

7º passo: Instituir procedimento de medição sistemática de indicadores, que tenham
sido planejados para essa ação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar alguns itens que devem ser observados para uma manutenção de
forma periódica, como:

● Verificar se os utensílios comprados e as mudanças para eliminar embalagens
desnecessárias estão adequados ou precisam de ajustes;



● Se ocorreu processo de compra de embalagens descartáveis e se o quantitativo
está de acordo com o esperado (apenas para situações de de exceções);

● Verificar se alguma das situações de exceções não é mais aplicável,
possibilitando a eliminação/substituição da embalagem descartável;

● Validar, junto ao estabelecimento alimentício, se ainda ocorre o uso de
embalagens descartáveis fora das situações de exceções;

● Verificar se o prestador de serviço de alimentação terceirizado está satisfeito
com as alterações;

● Verificar, junto ao estabelecimento alimentício, se ocorreu alguma reclamação
sobre a ação, identificando se o cliente/colaborador/processo foi prejudicado de
alguma forma com a ação. Em caso positivo, verificar se há alguma alternativa
mais sustentável ou se realmente é necessário retroceder neste caso e atualizar
a lista com situações de exceções;

● Verificar se é recomendável o aumento da divulgação da ação para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão;

● Verificar se é recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão. Quando realizada,
essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para creditar mais
pontos para a organização;

3º passo: Verificar se as alterações propostas pela ação causaram impactos na
redução de embalagens a serem adquiridas e na geração de resíduos a serem
destinados, caso a organização tenha se proposto a monitorar os resíduos envolvidos
na ação. Para essa verificação, será necessário que seja transcorrido um prazo que
possibilite a medição dos indicadores de consumo de materiais e de geração/de
destinação de resíduos, se for o caso.

4º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.

5º passo: De posse dos dados de consumo de materiais, analisar os dados ‘antes’ e
‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para eliminar embalagens desnecessárias, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação para eliminar embalagens desnecessárias, nos espaços de outras
comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.



2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.3.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (estabelecimento
alimentício onde ocorreu a ação), imagem principal que ilustre a ação realizada e o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Eliminação de embalagens desnecessárias (Implantação)

1. Foi identificada alguma legislação sobre exigências quanto ao uso de embalagens
plásticas, por questões de higiene sanitária? Comente.

2. Conforme diagnóstico quantitativo realizado, qual era o quantitativo médio mensal, o
gasto financeiro empregado e a frequência média de compra das embalagens
substituídas? Anexe os comprovantes (notas fiscais e outros documentos) para
comprovar os dados informados.

3. Descreva abaixo as situações de exceções identificadas onde ficou impossibilitada a
eliminação de embalagens descartáveis (se for o caso).

4. Quais materiais e utensílios foram comprados para possibilitar a substituição? Anexe
abaixo notas fiscais de compra.

3. Comente como ocorreu a efetiva execução do processo de substituição e se houve
alguma intercorrência. Se possível, anexe fotos do processo.

4. Anexe fotos do antes e depois dos espaços onde ficavam disponíveis as embalagens
descartáveis.

5. Como foi a reação dos clientes diante da ação? Houve alguma reclamação
relacionada? Comente.

6. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos
colaboradores? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?

7. Ainda ocorre a compra ou o uso de embalagens descartáveis fora das situações de
exceção levantadas? Por qual motivo?

8. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.



5.3.5. Ação processual para manutenção da “Eliminação de embalagens
desnecessárias”

A manutenção na ação para eliminar embalagens desnecessárias é de suma
importância; pois, pode ocorrer a desmobilização, esquecimento ou rotatividade dos
colaboradores envolvidos, retornando a adesão de processos de compra de
embalagens desnecessárias. A manutenção deve acontecer regularmente para
controle de qualidade da ação e pode ser de 2 naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatada a volta do uso de
embalagens desnecessárias (não é o ideal).

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que
embalagens desnecessárias sejam adquiridas, antes que isso aconteça.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar uma pesquisa para descobrir se houve alguma atualização nas
determinações da Vigilância Sanitária, no que se refere às exigências quanto ao uso de
embalagens descartáveis, por questões de higiene sanitária, uma vez que as
legislações estão em constantes mudanças e variam, dependendo da localidade.
Lembrar que a legislação municipal tem maior valor que a nacional, desde que seja
mais restritiva, ou seja, o município nunca pode ser mais permissivo que o ente federal.

2º passo: Estabelecimentos alimentícios que ainda necessitam utilizar um percentual
de embalagens descartáveis para situações de exceção, devem realizar um
diagnóstico quantitativo atual, determinando qual é o quantitativo médio, o gasto
financeiro empregado e a frequência de compra para que a Comissão Setorial possa
comparar com o diagnóstico do ano anterior.

É possível realizar o diagnóstico verificando a quantidade de embalagens gastas,
podendo esta conferência ser feita pela pesagem dos resíduos gerados ou por balanço
do estoque, ou seja, o que foi comprado menos o que foi gasto em determinado
período.

Caso os custos tenham aumentado, é necessário verificar se foram os preços ou o uso
de embalagens que voltou a aumentar.

3º passo: Realizar uma inspeção, verificando:
● Verificar se os utensílios comprados e as mudanças para eliminar embalagens

desnecessárias estão adequados ou precisam de ajustes;
● Se ocorreu processo de compra de embalagens descartáveis no ano vigente,

verifique se o quantitativo está de acordo com o esperado (apenas para
situações de de exceções);

● Verificar se alguma das situações de exceções não é mais aplicável,
possibilitando a eliminação/substituição da embalagem descartável;



● Validar, junto ao estabelecimento alimentício, se ainda ocorre o uso de
embalagens descartáveis fora das situações de exceções;

● Verificar se o prestador de serviço de alimentação terceirizado está satisfeito
com as alterações;

● Verificar, junto ao estabelecimento alimentício, se ocorreu alguma reclamação
sobre a ação, identificando se o cliente/colaborador/processo foi prejudicado de
alguma forma com a ação. Em caso positivo, verificar se há alguma alternativa
mais sustentável ou se realmente é necessário retroceder neste caso e atualizar
a lista com situações de exceções;

● Verificar se é recomendável o aumento da divulgação da ação para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão;

● Verificar se é recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão. Quando realizada,
essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para creditar mais
pontos para a organização;

4º passo: Determinar o intervalo periódico (diário, semanal etc.) para realização de
conferência nas dependências da organização com a intenção de verificar se os
colaboradores estão executando o que foi instruído no treinamento. Caso seja aferido
que ainda são disponibilizadas ou utilizadas embalagens desnecessárias, é
recomendado avaliar se será necessária ação educativa ou mudança estrutural como
forma de manutenção da ação.

5º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

6º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual para manutenção da “Eliminação de embalagens
desnecessárias” apenas será aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para
fim de certificação, se forem concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas
de diagnóstico e inspeção, com comprovantes adequados para cada etapa,
conforme requisitado no relatório comprovante.

5.3.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação de eliminar embalagens
desnecessárias classificada como Implantação. Assim, será necessário preencher: a
Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que ocorreu o
processo de manutenção, uma breve descrição, o parceiro (estabelecimento
alimentício onde ocorreu a ação), imagem principal, que ilustre o processo de
manutenção realizado e, o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser
produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Eliminação de embalagens desnecessárias (Processual)

1. Foi identificada alguma atualização na legislação sobre exigências quanto ao uso de
embalagens descartáveis, por questões de higiene sanitária? Comente.

2. Conforme diagnóstico quantitativo realizado, qual é o quantitativo médio mensal, o
gasto financeiro empregado e a frequência média de compra de embalagens
descartáveis, comparando com o diagnóstico quantitativo anterior? Anexe os
comprovantes (notas fiscais e outros documentos) para comprovar os dados
informados.

3. Ocorreu processo de compra de embalagens descartáveis no ano vigente? O
quantitativo esperado foi respeitado (apenas para situações de exceções)? Comente e
anexe notas fiscais, e-mails e outros documentos comprobatórios.

4. Segundo o estabelecimento alimentício, no ano vigente, houve alguma reclamação
relacionada a eliminação/substituição de embalagens descartáveis? Comente.

5. Foi necessário atualizar a lista de situações de exceção onde há realmente
necessidade de utilizar embalagens descartáveis? Descreva abaixo a lista atualizada.

6. Segundo o estabelecimento alimentício, ainda ocorre o uso de embalagens
descartáveis fora das situações de exceção? Com que frequência e por qual motivo?

7. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos
colaboradores? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?

8. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação
no ano vigente (se for o caso).
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5.4. Ação: “Sistema de gestão eletrônica de documentos”

5.4.1. Objetivo

Implantar um sistema eletrônico de informações para substituir o processo de
tramitação física de documentos, reduzindo o número de impressões na organização e
o uso de matérias-primas, como: cartuchos de tinta, papel, grampos, clips, pastas,
envelopes etc., deslocamentos na entrega de documentos e, consequentemente, os
gastos financeiros. Essa ação também favorece a economia de recursos naturais e
energia envolvidos na fabricação dos materiais envolvidos e diminui a quantidade dos
resíduos que poderiam ser gerados.
Atenção: organizações que já possuíam implantado um Sistema de Gestão
Eletrônica de Documentos, antes de implantar o Programa AmbientAÇÃO, têm
direito à pontuação desde que a Comissão Setorial cadastre a ação e o
respectivo relatório comprovante no primeiro ano de implantação do Programa.

5.4.2. Conceito

Os materiais de escritório como tinta para impressão, papel, grampos, clips, pastas e
envelopes, se não utilizados com consciência, geram gastos desnecessários para as
organizações, demandam maior quantidade de matéria-prima do meio ambiente e
geram resíduos sólidos. O processo de tramitação física de documentos, além de
gastar papéis, gera demanda de uso de outros materiais para armazenagem e
transporte. Sendo assim, as empresas têm investido cada vez mais em sistemas de
gestão eletrônica de documentos.

Como diferentes organizações possuem diferentes formas de armazenamento de
documentos, apresentaremos recomendações para implantação do sistema, pois não
seria viável a criação de um projeto padrão que atendesse a todas as organizações, já
que devem ser observadas todas as peculiaridades de cada uma delas. Sendo assim,
serão dadas algumas diretrizes com base no trabalho de Menezes (2014) para a
implantação de um sistema de gestão eletrônica de documentos (GED) adaptadas
dentro da metodologia PDCA.

No governo de Minas Gerais, o SEI (Sistema Eletrônico de Informações) é o sistema de
gestão eletrônica de documentos que vem sendo implantado gradualmente em todos
os órgãos da administração pública direta e indireta. O SEI é um sistema que tem
várias funcionalidades que colaboram para a redução drástica na compra de vários
insumos materiais das organizações, principalmente o papel.



O SEI é um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, criado e cedido
gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Atualmente o SEI é
a ferramenta oficial do Governo Federal para implantação do Processo Eletrônico
Nacional e vem se tornando, cada vez mais, uma ferramenta presente em toda a
administração pública, amparando-se em premissas altamente relevantes e atuais, tais
como: a inovação, a economia do dinheiro público, a transparência administrativa, o
compartilhamento do conhecimento produzido e a sustentabilidade.

Print de Tela do SEI

Crédito da Imagem: Sistema Eletrônico de Informações - SEI

5.4.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento de “Implantação de Sistema de Gestão Eletrônica de
Documentos” deve ser uma ação pensada pela comissão setorial no âmbito da linha de
ação ‘consumo consciente’ de materiais na organização e deve passar pelo diagnóstico
da existência de sistemas de gestão eletrônica de documentos já existentes, para uso
livre e gratuito, como primeira opção. Caso tais sistemas existentes não possam
atender especificidades da organização, essa deve partir para planejar um sistema
personalizado, se possível.

Em grande parte das organizações, a Comissão Setorial pode não ter autonomia
para gerir ou participar do processo de contratação e desenvolvimento de sistemas.
Dessa forma, o papel da Comissão Setorial será mais voltado a promover maior
adesão dos colaboradores ao sistema, substituindo a impressão e tramitação física de
documentos, bem como de monitorar os impactos da ação.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.



Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Verificar junto ao setor de TI (Tecnologia da Informação) da organização
(quando aplicável) se já existe um sistema desenvolvido para o mesmo propósito em
âmbito municipal, estadual ou federal, que poderia ser utilizado pela organização. No
caso de utilizar o SEI, verificar quais são as providências de mobilização que cabem à
comissão setorial, tanto para dirigentes, enquanto aprovadores da proposta de
implementação, quanto para engajamento dos colaboradores.

2º passo: No caso de utilizar uma ferramenta já disponível no mercado, atente-se para
questões de direitos autorais, período de licença e outros aspectos legais. Vale
ressaltar a importância de um bom planejamento de todas as especificidades
demandadas no processo de implantação, transição e capacitação dos envolvidos que
utilizarão a ferramenta. Garantir a participação, integração e capacitação das pessoas
é de vital importância para o sucesso do projeto e auxilia na redução de resistências
comuns ao processo de mudança cultural.

3º passo: Caso não haja nenhum sistema já desenvolvido que atenda as necessidades
da organização, verifique com o setor de TI da organização (quando aplicável) quais
são as orientações específicas para contratação ou desenvolvimento interno de um
novo sistema, seguindo as regras e estratégias da organização local. Nesse caso, será
necessário um delineamento mínimo para contratação do sistema personalizado:

● Fazer levantamento e plano de execução.
● Descrição do problema.
● Documentação e escopo do projeto.
● Definição da solução com preço fixo.
● Recomendações de infra-estrutura.
● Diretrizes para o desenvolvimento da solução.
● Determinar a porcentagem dos documentos que serão digitalizados.

4º passo: Realize um levantamento do quantitativo e custo médio mensal com
materiais de escritório (papel, grampos, clips, pastas, envelopes, impressões, cartucho
de tinta, etc), bem como os custos para armazenagem e transporte de processos
físicos para consolidar a economia média gerada com a ação.

5º passo: Realizar uma pesquisa na legislação nacional, estadual e municipal para
verificar se existem setores da organização que atuam com processos específicos cuja
formalização exige assinaturas e/ou tramitações físicas. Lembre-se que a legislação
municipal tem maior valor que a nacional, desde que seja mais restritiva, ou seja, o
município nunca pode ser mais permissivo que o ente federal.



Caso sejam identificados setores nessa situação, preencha a tabela de exceções
abaixo, conforme pesquisa realizada:

Setor Justificativa técnica para permanência
de tramitação física

Legislação
Relacionada

Quantidade média de
tramitações por mês

6º passo: Apresentar os resultados do diagnóstico para os tomadores de decisão na
organização, para que uma decisão em conjunto seja tomada sobre o GED, mais
adaptável e viável para a organização.

7º passo: A ação “Sistema de gestão eletrônica de documentos” tem um grande
potencial de impactar indicadores de consumo de materiais. Dessa forma,
recomendamos que organizações que executam essa ação, escolham, na modalidade
Materiais, indicadores de consumo de papel e, se julgarem viável, é possível também
alinhar com a Comissão Gestora o lançamento de indicadores personalizados de
outros materiais, como: grampos, clips, pastas, envelopes, impressões, cartucho de
tinta, etc. Vale ressaltar que quando o lançamento desses indicadores é iniciado antes
da implantação do GED é possível avaliar os impactos gerados pela ação.

Organizações que já possuíam implantado um Sistema de Gestão Eletrônica de
Documentos - GED antes de implantar o Programa AmbientAÇÃO, podem realizar um
diagnóstico, junto ao setor de compras, para identificar e lançar o quantitativo e o gasto
empregado para compras desses materiais, especialmente de papel, desde o ano
anterior em que foi implantado o GED até a o ano vigente. Assim, é possível avaliar os
impactos gerados pela ação.

8º passo: Se a organização tiver interesse em avaliar os impactos desta ação na
modalidade Resíduos, deverá alinhar junto à Comissão Gestora, indicadores de
resíduos relacionados, além de estar atenta ao levantamento prévio da geração de
papéis usados, ou outro tipo de resíduo envolvido nos processos, para que a
quantificação da geração ‘antes’ e ‘depois’ da implantação de um sistema de gestão
eletrônica possa gerar indicadores que atestem o efeito positivo da ação também na
modalidade Resíduos. Dessa forma, além de receber pontos pelas ações e
indicadores lançados na modalidade de Materiais, a Comissão Setorial poderá receber
pontos na modalidade Resíduos, se a organização cadastrar indicadores para essa
temática.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: No caso da adoção do SEI ou de outra ferramenta já disponível no mercado,
implantá-los com a ajuda do setor de TI, realizando as ações de mobilização inerentes
à comissão setorial.



2º passo: No caso do desenvolvimento de sistema próprio para a organização,
trabalhar também em conjunto com a TI, para elaborar termo de referência para
contratação, se for o caso.

3º passo: Contratar empresa que fará a instalação do GED, seguindo os passos
administrativos pertinentes da administração pública, se for o caso.

4º passo: Treinar de usuários multiplicadores, utilizando-se de conceitos de
sustentabilidade para melhorar a adesão e aceitação dos colaboradores ao GED
implantado.

5º passo: Auxiliar na criação de Procedimento Operacional Padrão (POP) a ser
elaborado pela TI, com instruções de uso para os usuários do sistema, levando
informações de cunho educativo sobre economia de materiais, recursos naturais, etc,
para sensibilizar os colaboradores.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado e se o prestador de serviço de desenvolvimento do GED cumpriu com seus
prazos e qualidade na entrega;

2º passo: Identificar as inconformidades e itens a serem observados para uma
manutenção/inspeção de forma periódica, como:

● Verificar qual a porcentagem de documentos e processos que realmente foram
substituídos para tramitação eletrônica, tendo esse passo a finalidade de criar
indicadores que apoiem a tomada de decisão com relação a novos
procedimentos a serem adotados no que se refere à evolução do sistema ou à
adesão dos colaboradores, no sentido de utilizar cada vez menos documentos
físicos.

● Realizar uma pesquisa na legislação nacional, estadual e municipal para
identificar se os setores que ainda utilizam tramitação física possuem alguma
obrigatoriedade legal. Caso haja alguma atualização no quadro desenvolvido na
ação de implantação, atualize-o.

● Realizar uma pesquisa do nível de aceitabilidade do novo modelo de gestão de
documentos com os colaboradores da organização. Caso sejam diagnosticadas
negligências ou imperícias, deve-se avaliar a possibilidade de realizar novo
treinamento educativo, aumentar a divulgação da ação, promover ações
educativas ou fazer ajustes no sistema que impeçam a possibilidade de, por
exemplo, os colaboradores continuarem a imprimir documentos desnecessários.

● Se necessário, realizar um planejamento para ampliar a divulgação da ação,
verificando junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) as
melhores estratégias de abordagem aos colaboradores da organização. Quando
realizada de forma estruturada, essa ação pode ser cadastrada como
“Campanha visual” para creditar mais pontos para a organização;

● Se necessário, realizar ações educativas específicas para sensibilização dos
colaboradores em relação a essa questão. Quando realizada, essa ação pode
ser cadastrada como uma ação educativa para creditar mais pontos para a
organização;



3º passo: Verificar se as alterações propostas pela ação causaram impactos na
redução dos materiais a serem adquiridos e na geração de resíduos a serem
destinados, caso a organização tenha se proposto a monitorar os resíduos envolvidos
na ação. Para essa verificação, será necessário que seja transcorrido um prazo que
possibilite a medição dos indicadores de consumo de materiais e de geração/de
destinação de resíduos, se for o caso.

4º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.

5º passo: De posse dos dados de consumo de materiais, analisar os dados ‘antes’ e
‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para “Implantação de Sistema de Gestão Eletrônica de
Documentos”, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação para “Implantação de Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos”, nos
espaços de outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para
atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.4.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que ilustre a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que
deve ser produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Sistema de gestão eletrônica de documentos (Implantação)

1. Quando foi implantado o sistema de gestão eletrônica de documentos?
2. O sistema implantado é o SEI (Sistema Eletrônico de Informações) promovido pelo

Estado de Minas Gerais? Senão, informe:
a. Qual o link de acesso ao sistema?
b. Quais unidades/organizações utilizam esse sistema?
c. De quem foi a iniciativa de implantação do sistema? Da Comissão Setorial?

Dos Dirigentes da Organização? Da Prefeitura?
3. Como foi a reação dos colaboradores diante da ação? Houve muita resistência?

Comente.
4. Com a implantação do GED houve diminuição no consumo dos materiais que

envolvem os processos? Foi realizado o lançamento desses indicadores no SIGA?
Senão, anexe documentos para ilustrar a análise.

5. Qual a porcentagem de documentos e processos que realmente foram substituídos
para tramitação eletrônica?

6. Foi identificada alguma legislação vigente que exija que processos específicos da
organização sejam assinados/tramitados de forma física? Se sim, anexe abaixo a
tabela de exceções preenchida, indicando os setores envolvidos, a justificativa técnica
para permanência de tramitação física, a legislação relacionada e a quantidade média
de tramitações por mês.

Setor Justificativa técnica para permanência
de tramitação física

Legislação
Relacionada

Quantidade média de
tramitações por mês

7. Com exceção dos setores citados na questão anterior, os demais
colaboradores/setores aderiram à utilização do GED para todos os processos ou ainda
perduram procedimentos que envolvem a impressão e tramitação física de
documentos? Comente.

8. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos
colaboradores? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?

9. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.
10. Anexe abaixo um print recente do sistema de gestão eletrônica em funcionamento

interno (o print deve conter uma data do ano vigente).



5.4.5. Ação processual para manutenção do “Sistema de gestão eletrônica de
documentos”

A manutenção desta ação é de suma importância pois caso o sistema fique
intermitente ou caso os colaboradores não apoiem a iniciativa, isto pode ocasionar
custos financeiros para a organização e comprometer os resultados da ação. A
manutenção precisa ser prática e deve acontecer regularmente para controle de
qualidade da ação. A manutenção pode ser:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de um defeito, então serve para
a correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que o
defeito ocorra e gere problemas de desempenho da ação, antes que eles
aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico, junto ao setor de compras (quando aplicável), para
avaliar o quantitativo e o gasto empregado para compras de papel e outros materiais
pertinentes à tramitação de processos físicos, desde o ano anterior em que foi
implantado o GED até a o ano vigente. Assim, é possível realizar uma análise dos
impactos dessa ação.

2º passo: Caso tenha ocorrido impactos na redução de consumo, verificar a
regularidade e a estabilidade dos impactos, pois caso pare de ocorrer a redução ou
aumente o consumo, pode ser um sinal para realizar uma manutenção.

3º passo: Realizar uma inspeção anual em todos os setores da organização para:
● Verificar qual a porcentagem de documentos e processos que realmente foram

substituídos para tramitação eletrônica, tendo esse passo a finalidade de criar
indicadores que apoiem a tomada de decisão com relação a novos
procedimentos a serem adotados no que se refere à evolução do sistema ou à
adesão dos colaboradores, no sentido de utilizar cada vez menos documentos
físicos.

● Realizar uma pesquisa na legislação nacional, estadual e municipal para
identificar se os setores que ainda utilizam tramitação física possuem alguma
obrigatoriedade legal. Caso haja alguma atualização no quadro desenvolvido na
ação de implantação, atualize-o.

● Realizar uma pesquisa do nível de aceitabilidade do novo modelo de gestão de
documentos com os colaboradores da organização. Caso sejam diagnosticadas
negligências ou imperícias, deve-se avaliar a possibilidade de realizar novo
treinamento educativo, aumentar a divulgação da ação, promover ações
educativas ou fazer ajustes no sistema que impeçam a possibilidade de, por
exemplo, os colaboradores continuarem a imprimir documentos desnecessários.



● Se necessário, realizar um planejamento para ampliar a divulgação da ação,
verificando junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) as
melhores estratégias de abordagem aos colaboradores da organização. Quando
realizada de forma estruturada, essa ação pode ser cadastrada como
“Campanha visual” para creditar mais pontos para a organização;

● Se necessário, realizar ações educativas específicas para sensibilização dos
colaboradores em relação a essa questão. Quando realizada, essa ação pode
ser cadastrada como uma ação educativa para creditar mais pontos para a
organização;

4º passo: Verificar com a TI a possibilidade de manter uma empresa terceirizada ou
equipe de colaboradores que façam manutenção regular do sistema, tanto no software
quanto no hardware, a fim de garantir o seu bom funcionamento e evitar o
desengajamento dos colaboradores, bem como o retorno da necessidade de comprar
os materiais físicos envolvidos nos processos.

5º passo: Determinar, junto à TI, o período de manutenção preventiva, para
conferência de todo o sistema, e agir corretivamente nos problemas pontuais que
venham a existir. É importante que, caso a organização contrate um serviço
terceirizado, tenha um profissional responsável por fazer o agendamento para os
reparos.

6º passo: Alinhar junto à TI, após determinado período da implantação do sistema, o
nível de esgotamento do espaço para armazenamento, a fim de garantir que novos
documentos a serem digitalizados ou incorporados tenham espaço garantido para
armazenagem.

7º passo: Verificar junto a TI se foram definidos períodos regulares de limpeza dos
equipamentos, sendo indicado que a equipe de limpeza receba treinamento específico
sobre o modo de limpar as salas onde os hardwares do sistema, principalmente os
servidores, estão instalados, evitando-se descontinuidades no sistema.

8º passo: Realizar, ou demandar que a TI realize, procedimentos adicionais de
manutenção, tendo em vista as peculiaridades das organizações e as suas
necessidades particulares.

9º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

10º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual para manutenção do “Sistema de gestão eletrônica
de documentos” apenas será aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para
fim de certificação, se forem concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas
de “diagnóstico do consumo de materiais” e “inspeção”, com comprovantes
adequados para cada etapa, conforme requisitado no relatório comprovante.



5.4.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade da ação de implantação,
para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a organização já tenha
lançado, em anos anteriores, uma ação “Sistema de gestão eletrônica de documentos”
classificada como Implantação. Assim, será necessário preencher: a Ação de
Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que ocorreu o processo de
manutenção, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma organização terceira
que financiou ou apoiou a manutenção), imagem principal, que ilustre o processo
realizado e, o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido
conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Sistema de gestão eletrônica de documentos (Processual)

1. Quando foi implantado o sistema de gestão eletrônica de documentos?
2. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
3. Foi observada redução do consumo de materiais após a implantação do sistema

de gestão eletrônica de documentos? Foi observada regularidade e estabilidade
de consumo após esse período, especialmente no último ano? Comente. Caso
não tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais de consumo de materiais,
anexe abaixo alguns comprovantes de consumo para demonstrar as análises
apresentadas.

4. Anexe abaixo notas fiscais de manutenção no sistema.
5. Qual a porcentagem de documentos e processos que realmente foram

substituídos para tramitação eletrônica?
6. Foi identificada alguma alteração na legislação vigente que exija que processos

específicos da organização sejam assinados/tramitados de forma física? Se sim,
anexe abaixo a tabela de exceções atualizada, indicando os setores envolvidos, a
justificativa técnica para permanência de tramitação física, a legislação
relacionada e a quantidade média de tramitações por mês.

Setor Justificativa técnica para permanência
de tramitação física

Legislação
Relacionada

Quantidade
média de
tramitações por
mês

7. Com exceção dos setores citados na questão anterior, os demais
colaboradores/setores aderiram à utilização do GED para todos os processos ou
ainda perduram procedimentos que envolvem a impressão e tramitação física de
documentos? Comente.

8. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos
colaboradores? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?



9. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da
ação.

10. Anexe abaixo um print recente do sistema de gestão eletrônica em
funcionamento interno (o print deve conter uma data do ano vigente).
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5.5. Ação: “Substituição de canudos descartáveis”

5.5.1. Objetivo

Eliminar ou substituir a disponibilização de canudos descartáveis por canudos
constituídos de outros materiais que sejam biodegradáveis. Essa ação favorece a linha
de ação ‘consumo consciente’ porque contribui para a proteção dos ecossistemas,
principalmente da fauna aquática, que poderá estar sujeita aos impactos de canudos
usados extraviados de rotas adequadas, para o oceano.

5.5.2. Conceito

Tradicionalmente, são oferecidos canudos descartáveis em lanchonetes e
restaurantes, para o consumo de bebidas. Devido a divulgações da mídia – sobre
malefícios que os canudos descartáveis usados podem causar, se forem extraviados
de locais de destinação adequada, tais como ingestão e aspiração acidental por
animais, principalmente os habitantes de oceanos – novos tipos de canudos foram
surgindo.

Os canudos alternativos são feitos de materiais diferentes do plástico e, de
acordo com o tipo de consumidor ou circunstância de uso, poderão ser fabricados em
material durável como o aço inoxidável, ou com materiais descartáveis biodegradáveis
como o papel, macarrão, e outros materiais comestíveis. O ideal mesmo seria não
utilizar canudos. Entretanto, certas bebidas vêm sendo consumidas com canudos, por
motivos culturais e de higiene.



Para disponibilização em ambientes de alimentação coletiva, o mais adequado é
que sejam confeccionados em material descartável que irá se biodegradar mais
facilmente que o plástico, para evitar os males citados, se os canudos usados forem
extraviados de rotas de destinação adequadas. Em ambientes públicos, adotar
canudos de aço inoxidável irá requerer lavação para higienizar, o que pode inviabilizar
a ação.

A ação de substituir canudos descartáveis pode ser uma ação a ser proposta
pela comissão setorial quando a organização possuir restaurante próprio, restaurantes
parceiros ou possuir a concessão de um espaço dentro de sua edificação para
empresas terceirizadas do ramo de alimentação. Assim, deverá constar nas
especificações de prestação do serviço de alimentação no âmbito do espaço de
atuação da organização.

A ação está cadastrada na temática de ‘Materiais’, devido ao seu relacionamento
estreito com a linha de ação ‘Consumo Consciente’, que pretende dar diretrizes de
consumo de insumos para a organização, tanto de forma qualitativa, quanto de forma
quantitativa, de modo que a necessidade de prover os suprimentos necessários ao
funcionamento da organização seja atendida com sustentabilidade e não cause
impactos ambientais adversos.

É preciso destacar, já que a modalidade ‘Materiais’ está intimamente ligada com
a modalidade ‘Resíduos, que a exemplo dos copos descartáveis, os canudos
descartáveis são resíduos leves de vida útil breve, de pouco valor comercial para a
reciclagem e, portanto, melhor seria se não fossem gerados enquanto resíduos, na
atualidade. Precisamos lembrar, ainda, que o mercado da reciclagem está em
constante mutação, então um resíduo que não é potencialmente reciclável hoje, poderá
ser amanhã, principalmente se entrar para a categoria de ‘miudezas’ coletadas de
forma organizada, acumulando uma grande massa de material reciclável, que obtém
maior valor agregado.

Canudos de aço inox Canudos de bambu Canudos comestíveis feitos a
partir de talos de trigo

Crédito da Imagem:
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Crédito da Imagem:
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nudos/



5.5.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento para substituir canudos descartáveis deve ser uma ação
pensada pela comissão setorial no âmbito do ‘consumo consciente de materiais’ na
organização e deve passar pelo diagnóstico dos tipos de canudos que são
disponibilizados, em estabelecimentos parceiros que sirvam alimentação, dentro ou
fora de suas dependências, averiguando-se também quais são as exigências relativas
às normas de vigilância sanitária.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar uma pesquisa de quais são as determinações da Vigilância
Sanitária Municipal, obtendo-se informações sobre como proceder, sobre quais são as
exigências quanto ao uso de canudos, por questões de higiene sanitária, uma vez que
as legislações estão em constantes mudanças e variam, dependendo da localidade.
Lembrar que a legislação municipal tem maior valor que a nacional, desde que seja
mais restritiva, ou seja, o município nunca pode ser mais permissivo que o ente federal.

2º passo: Realizar um diagnóstico local, fazendo estimativa de gastos com a compra
dos canudos utilizados no estabelecimento, estimando-se o quantitativo médio mensal,
o gasto financeiro empregado e a frequência de compra de canudos descartáveis.

3º passo: Analisar se é possível a eliminação completa dos canudos descartáveis ou
se é necessário manter um estoque mínimo para situações específicas, como:

● Clientes que possuem alguma limitação que as impede de beber diretamente no
copo;

● Questões de higiene específicas previstas na legislação sobre a vigilância
Sanitária Municipal;

● Opções de bebidas no cardápio que demandam o uso de canudos, como: água
de coco ou milkshakes.

Para esses casos, é possível prever um estoque mínimo de canudos descartáveis ou,
de preferência, um estoque mínimo de canudos mais sustentáveis, mantendo também,
para controle, uma tabela de exceções, conforme modelo abaixo.

Situação Específica Justificativa técnica para
permanência do uso

Legislação
Relacionada

Quantidade média
mensal de canudos



4º passo: Calcular a economia financeira que a eliminação do uso de canudos
descartáveis pode gerar, ou a substituição por outro tipo de canudos mais sustentáveis.
Para isso, pode ser necessário realizar uma pesquisa de preços das alternativas
viáveis de substituição e o custo relacionado.

5º passo: Estimar a quantidade de plástico virgem que deixará de ser produzida, cuja
vida útil é breve, na função de canudo, bem como estimar a quantidade de plástico a
ser destinado, que deixará de ser gerada com a mudança. Essas estimativas poderão
ser usadas para mobilizar dirigentes e colaboradores.

6º passo: Apresentar os resultados da análise anterior para os tomadores de decisão,
informando-os e sensibilizando-os sobre as alternativas, de modo a favorecer uma
tomada de decisão conjunta, estabelecendo, se necessário, metas graduais de
eliminação ou substituição de canudos descartáveis.

7º passo: Planejar a compra e manutenção dos canudos mais sustentáveis (se for o
caso);

8º passo: Realizar um planejamento de divulgação da iniciativa, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Para os colaboradores da organização,
que são também clientes dos restaurantes parceiros, recomenda-se o envio de e-mails
ou outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal no início da
implantação do processo e na medida em que for identificada necessidade de reforço,
para garantir a continuidade da adesão dos colaboradores à iniciativa.

Para outros clientes dos restaurantes parceiros, recomenda-se a afixação de peças
gráficas em pontos estratégicos do estabelecimento alimentício, para justificar
ambientalmente a mudança.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Realizar um registro fotográfico antes, durante e depois do processo para
compor o relatório comprovante da ação.

2º passo: Aprovada a ação, realizar a compra e substituição dos canudos, de forma
parcial ou integral, dependendo da necessidade, ou não, da implantação de um teste
piloto, conforme planejamento.

3º passo: Realizar orientações a facilitadores e pontos focais de restaurantes e
lanchonetes sobre a mudança, bem como a colaboradores envolvidos nos processos
que terão canudos eliminados ou substituídos.

4º passo: Mobilizar os colaboradores para a mudança, de acordo com o planejado com
o setor de comunicação.



5º passo: Promover uma ação educativa visando sensibilizar os colaboradores sobre a
mudança, demonstrando os impactos ambientais do plástico no meio ambiente.
Quando realizada, essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para
creditar mais pontos para a organização.

6º passo: Alinhar com o estabelecimento alimentício para informar à Comissão Setorial
caso ocorra alguma intercorrência ou seja necessário comprar canudos descartáveis.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar quais são os itens a serem observados para uma manutenção de
forma periódica, como:

● Caso tenha ocorrido processo de compra de canudos descartáveis no ano
vigente, verifique se o quantitativo está de acordo com o esperado (apenas para
as situações de exceção levantadas);

● Validar se ainda ocorre a compra ou o uso de canudos descartáveis fora das
situações de exceção levantadas;

● Verificar, junto ao prestador de serviço de alimentação, se ocorreu alguma
reclamação sobre a ação, identificando se alguém foi prejudicado de alguma
forma com a ação. Em caso positivo, atualizar lista com situações de exceção;

● Verificar se o prestador de serviço de alimentação terceirizado está satisfeito
com as alterações;

● Verificar se é recomendável o aumento da divulgação da ação para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão;

● Verificar se é recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão. Quando realizada,
essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para creditar mais
pontos para a organização;

3º passo: Verificar se as alterações propostas pela ação causaram impactos na
redução da compra de canudos. Para essa verificação, será necessário que seja
transcorrido um prazo que possibilite a medição dos indicadores de consumo de
materiais.

4º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.

5º passo: De posse dos dados de consumo de materiais, analisar os dados ‘antes’ e
‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito produzido.



Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para substituir canudos descartáveis, seguem algumas
dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação para substituir canudos descartáveis, nos espaços de outras comissões
setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.5.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (estabelecimento
alimentício onde ocorreu a ação), imagem principal que ilustre a ação realizada e o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Substituição de canudos descartáveis (Implantação)

1. Se foi identificada alguma legislação sobre exigências quanto ao uso de canudos por
questões de higiene sanitária ou se foram identificadas situações de exceções
específicas impossibilitando a eliminação de canudos descartáveis, anexe abaixo a
tabela de situações exceção preenchida.

Situação Específica Justificativa técnica para
permanência do uso

Legislação
Relacionada

Quantidade média
mensal de canudos

2. Conforme diagnóstico quantitativo realizado, qual era o quantitativo médio mensal, o
gasto financeiro empregado e a frequência média de compra de canudos
descartáveis? Anexe os comprovantes (notas fiscais e outros documentos) para
comprovar os dados informados.

3. Quantos canudos sustentáveis foram comprados no total? De que material?
3. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos canudos sustentáveis.
4. Comente como ocorreu a efetiva execução do processo de substituição e se houve

alguma intercorrência. Se possível, anexe fotos do processo.
5. Anexe fotos do antes e depois dos espaços onde ficavam disponíveis os canudos

descartáveis.
6. Como foi a reação dos clientes diante da ação? Houve alguma reclamação

relacionada? Comente.
7. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos

colaboradores? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?
8. Ainda ocorre a compra ou o uso de canudos descartáveis fora das situações de

exceção levantadas? Por qual motivo?
9. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.



5.5.5. Ação processual para manutenção da “Substituição de canudos
descartáveis”

A manutenção da ação para substituir canudos descartáveis é de suma importância;
pois, pode ocorrer a desmobilização, esquecimento ou rotatividade dos colaboradores
envolvidos, retornando o uso indevido de canudos descartáveis. A manutenção deve
acontecer regularmente para controle de qualidade da ação e pode ser de 2 naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatada a volta do uso de
canudos descartáveis fora das situações de exceção levantadas (não é o ideal).

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que
canudos descartáveis voltem a ser utilizados fora das situações de exceção
levantadas, antes que isso aconteça.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar uma pesquisa para descobrir se houve alguma atualização nas
determinações da Vigilância Sanitária Municipal, no que se refere às exigências quanto
ao uso de canudos, por questões de higiene sanitária, uma vez que as legislações
estão em constantes mudanças e variam, dependendo da localidade. Lembrar que a
legislação municipal tem maior valor que a nacional, desde que seja mais restritiva, ou
seja, o município nunca pode ser mais permissivo que o ente federal.

2º passo: Estabelecimentos alimentícios que ainda necessitam utilizar um percentual
de canudos descartáveis para situações específicas, devem realizar um diagnóstico
quantitativo atual, determinando qual é o quantitativo médio, o gasto financeiro
empregado e a frequência de compra de canudos descartáveis para que a Comissão
Setorial possa comparar com o diagnóstico do ano anterior.

3º passo: Realizar uma inspeção, verificando:

● Se ocorreu processo de compra de canudos descartáveis no ano vigente e, em
caso positivo, se a Comissão Setorial foi acionada (atente-se para a frequência
média de abertura desses processos e faça alinhamentos junto ao
estabelecimento alimentício);

● Caso tenha ocorrido processo de compra de canudos descartáveis no ano
vigente, verifique se o quantitativo está de acordo com o esperado (apenas para
situações de de exceções);

● Validar, junto ao estabelecimento alimentício, se ainda ocorre o uso de canudos
descartáveis em fora das situações de exceções;

● Verificar, junto ao estabelecimento alimentício, se ocorreu alguma reclamação
sobre a ação, identificando se o cliente foi prejudicado de alguma forma com a
ação. Em caso positivo, verificar se é um caso a ser incluído na a tabela de
situações de exceção.



● Verificar se é recomendável o aumento da divulgação da ação para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão;

● Verificar se é recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão. Quando realizada,
essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para creditar mais
pontos para a organização;

● Se foi identificada alguma atualização na legislação sobre exigências quanto ao
uso de canudos por questões de higiene sanitária ou se foram identificadas
novas situações de exceções específicas impossibilitando a eliminação de
canudos descartáveis, atualize a tabela de situações exceção, conforme modelo
demonstrado abaixo.

Situação Específica Justificativa técnica para
permanência do uso

Legislação
Relacionada

Quantidade média
mensal de canudos

4º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

5º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual para manutenção da “Substituição de canudos
descartáveis” apenas será aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para fim
de certificação, se forem concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas de
diagnóstico e inspeção, com comprovantes adequados para cada etapa,
conforme requisitado no relatório comprovante.

5.5.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação para substituir canudos
descartáveis classificada como Implantação. Assim, será necessário preencher: a
Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que ocorreu o
processo de manutenção, uma breve descrição, o parceiro (estabelecimento
alimentício onde ocorreu a ação), imagem principal, que ilustre o processo de
manutenção realizado e, o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser
produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Substituição de canudos descartáveis (Processual)

1. Conforme diagnóstico quantitativo realizado, qual era o quantitativo médio mensal, o
gasto financeiro empregado e a frequência média de compra de canudos descartáveis,
comparando com o diagnóstico quantitativo anterior? Anexe os comprovantes (notas
fiscais e outros documentos) para comprovar os dados informados.

2. Ocorreu processo de compra de canudos descartáveis no ano vigente? A Comissão
Setorial foi acionada? O quantitativo esperado foi respeitado? Comente e anexe notas
fiscais, e-mails e outros documentos comprobatórios.

3. Foi identificada alguma atualização na legislação sobre exigências quanto ao uso de
canudos, por questões de higiene sanitária? Comente.

4. Segundo o estabelecimento alimentício, no ano vigente, houve alguma reclamação
relacionada a eliminação/substituição dos canudos descartáveis? Comente.

5. Se foi identificada alguma atualização na legislação sobre exigências quanto ao uso de
canudos por questões de higiene sanitária ou se foram identificadas novas situações
de exceções específicas impossibilitando a eliminação de canudos descartáveis, anexe
abaixo a tabela de situações exceção atualizada.

Situação Específica Justificativa técnica para
permanência do uso

Legislação
Relacionada

Quantidade média
mensal de canudos

6. Segundo o estabelecimento alimentício, ainda ocorre o uso de canudos descartáveis
fora das situações de exceção? Com que frequência e por qual motivo?

7. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos
colaboradores? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?

8. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação
(se for o caso).
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5.6. Ação: “Substituição de copos descartáveis”

5.6.1. Objetivo

Eliminar ou reduzir ao máximo o uso de copos descartáveis, substituindo-os por copos
ou canecas duráveis, diminuindo os gastos financeiros da organização com a compra
de copos descartáveis. Essa ação também favorece a economia de recursos naturais e
energia envolvidos na fabricação dos copos descartáveis, diminui a geração de
resíduos plásticos, além de proteger a saúde dos colaboradores.

5.6.2. Conceito

A utilização de copos descartáveis de plástico é uma prática que tem sido cada vez
mais abolida em ambientes organizacionais, devido aos vários impactos que o uso
desses copos traz ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Em linhas gerais, podem
ser citados os seguintes problemas relacionados ao uso de copos descartáveis:

● A fabricação e distribuição de copos descartáveis envolve impactos ambientais
de toda a ordem, que serão melhor aprofundados na “Série de Fundamentos
Teóricos e Científicos das Ações”. Esses impactos vão desde o consumo de
recursos naturais (petróleo e água) e energia, até a emissão de gases de efeito
estufa, que são bem expressivos se comparados à vida útil dos copos
descartáveis.

● A matéria-prima básica para a fabricação de copos descartáveis é o poliestireno
(PS) que provém do petróleo e é um composto tóxico. Vários estudos indicam
que o estireno pode até causar câncer, quando presente em alta concentração.
O poliestireno (PS) pode também ser liberado para líquidos quentes, quando
colocados em copos descartáveis.

● Apesar de suas características físicas os tornarem potencialmente recicláveis,
os componentes envolvidos na produção de copos descartáveis são muito
baratos, o que pode tornar a reciclagem mais cara que a fabricação de novos
itens.

● Devido às suas características (serem extremamente leves e ocuparem um
volume muito grande), acabam dando um retorno baixo para catadores,
cooperativas e recicladoras. Além disso, é um material que dificilmente chega às
cooperativas limpo, o que diminui o valor agregado para a reciclagem.

Recomenda-se que a comissão setorial faça a substituição definitiva de copos
descartáveis por copos ou canecas duráveis, para seus colaboradores e para público
flutuante que compareça à organização de forma esporádica, para reuniões, por
exemplo. Mesmo que a adoção seja gradual, deve ser permanente para setores que já
tenham adotado o uso de copos ou canecas duráveis, em detrimento de copos
descartáveis.

Para organizações que realizam atendimento a público externo de forma constante e,
cujo aporte de pessoas torne inviável o oferecimento de copos ou canecas duráveis,
recomenda-se que não haja dispensador de copos, acessível ao público externo, mas
imponha-se a necessidade de as pessoas demandarem para pessoa específica,



encarregada da distribuição, sob demanda, de forma a desencorajar o uso excessivo e
simplificar o processo de controle de demanda. Para esses casos, recomenda-se o
controle de indicadores de consumo de copo descartável.

Durante a existência do Programa AmbientAÇÃO, vários questionamentos nos chegam
sobre a troca de copos descartáveis por copos ou canecas duráveis, desde questões
relacionadas ao consumo de água envolvido na lavagem dos copos/canecas, até
preocupações de ordem sanitária. Temos razões para continuar recomendando essa
ação, baseadas em material teórico e científico que estamos desenvolvendo, para que
a comissão setorial possa se embasar na defesa da ação, junto aos dirigentes de sua
organização. Contudo, vale ressaltar que, em relação ao uso de copos descartáveis,
também devem ser observadas as exigências das agências de vigilância sanitária.

Dispensador de copos descartáveis
(Não recomendamos)

Modelo de caneca durável
(Recomendamos)

Crédito da Imagem: Arquivo AmbientAÇÃO

5.6.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento de “Substituição de copos descartáveis” deve ser uma ação
pensada pela comissão setorial no âmbito da linha de ação ‘consumo consciente’ de
materiais na organização e deve passar pelo diagnóstico do uso de copos descartáveis
em toda a organização, tanto para os colaboradores fixos, quanto para público flutuante
visitante em reuniões e para o público que faça uso de atendimento externo prestado
pela organização.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...



1º passo: Realizar um diagnóstico quantitativo, em conjunto ao setor de compras
(quando aplicável), determinando qual é o quantitativo médio mensal, o gasto
financeiro empregado e a frequência de compra de copos descartáveis.

2º passo: Realizar uma pesquisa de quais são as determinações da Vigilância
Sanitária Municipal, obtendo-se informações sobre quais são as exigências quanto ao
uso de copos descartáveis para colaboradores e visitantes (se for o caso), por
questões de higiene sanitária, uma vez que as legislações estão em constantes
mudanças e variam, dependendo da localidade. Lembrar que a legislação municipal
tem maior valor que a nacional, desde que seja mais restritiva, ou seja, o município
nunca pode ser mais permissivo que o ente federal.

3º passo: Realizar um diagnóstico qualitativo, preenchendo a tabela abaixo e
verificando, para cada público da organização, o quantitativo médio mensal de copos
descartáveis e a possibilidade de completa substituição, anotando os motivos caso
algum(ns) público(s)/setore(s) sinalizem impossibilidade de substituição.

Público/Setor Quantidade Média
Mensal de Copos
Descartáveis

Possibilita substituição completa?
Senão, qual a justificativa técnica?

Quantidade
média mensal
de copos

Colaboradores

Visitantes (reuniões)

Clientes (utilizam o
atendimento externo da
organização)

Outro (se for o caso)

Caso haja público(s)/setor(es) que sinalize impossibilidade de substituição de copos
descartáveis, avalie esses casos, analisando, inclusive se há legislações específicas
que justificariam tecnicamente essas situações.

Nesses casos, será necessário manter um controle de determinados públicos/setores
que, devido a atividades específicas, têm autorização para utilizar copos descartáveis
na organização, através de uma tabela de controle de exceções, conforme
demonstrado abaixo.

Público/Setor Justificativa técnica para
permanência do uso

Legislação
Relacionada

Quantidade média
mensal de copos

4º passo: Planejar a compra e distribuição de copos/canecas duráveis, considerando
um estoque para reposição de quebras, perdas e ingresso de novos colaboradores na
organização.



Há possibilidade de reduzir o custo dos copos/canecas duráveis realizando um amigo
oculto de canecas com os colaboradores. Contudo, para o estoque de reposição de
quebras, perdas e ingresso de novos colaboradores, recomenda-se investir recursos,
pois, esta ação irá garantir a continuidade da iniciativa.

A organização pode ainda buscar apoio de parceiros para patrocinarem a compra dos
copos/canecas duráveis, cuja própria constituição pode servir como ferramenta de
divulgação através da impressão de logomarcas e imagens que reforçam a identidade
visual dos patrocinadores, da campanha e do Programa AmbientAÇÃO. Trata-se de um
investimento médio inicial, mas com duração prolongada, em relação à divulgação dos
patrocinadores e à mobilização das pessoas.

5º passo: Fazer o cálculo de quanto será economizado financeiramente com a
mudança.

6º passo: Apresentar os dados levantados aos tomadores de decisão e em conjunto
ao setor de compras (quando aplicável), buscando apoio à ação e determinando metas
e estratégias de substituição.

7º passo: Planejar a compra e manutenção de um estoque de copos/canecas duráveis
para suprir também demandas de confraternizações internas e visitas esporádicas à
organização. Essa iniciativa evita que os próprios colaboradores comprem copos
descartáveis para essas situações. Recomenda-se que a organização mantenha o
estoque de copos/canecas duráveis e controle os empréstimos.

8º passo: Caso a organização possua máquina de café que disponibiliza copo
descartável, é necessário entrar em contato com o fabricante e/ou fornecedor da
máquina para averiguar a viabilidade de a máquina dispensar o café na própria
copo/caneca do colaborador. Este procedimento foi viabilizado na Cidade
Administrativa com sucesso.

9º passo: Realizar um planejamento de divulgação da iniciativa, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal no início da
implantação do processo e na medida em que for identificada necessidade de reforço,
para garantir a continuidade da adesão dos colaboradores à iniciativa.
É importante que o planejamento de divulgação dessa ação contenha:

● Data fixa a partir da qual se iniciará a ação;
● Informações técnicas sobre os impactos ambientais e para a saúde humana;
● Divulgação das ações educativas previstas e relacionadas à temática;
● Mudanças previstas e orientações sobre novos procedimentos (exemplo:

retirada de dispensadores de copo descartável, como funcionará o controle de
estoque de copos duráveis em confraternizações, para uso de visitas ou
clientes, etc).

● Instruções para aprimorar resultados (recomendamos que cada colaborador
deve ter uma copo/caneca para café e outro(a) para água para reduzir a
quantidade de lavagens).

● No caso de existir algum público/setor que, devido a atividades específicas, têm
autorização para utilizar copos descartáveis, deve-se expor os motivos pelos
quais esse(s) público(s)/setor(es) tem tratamento diferenciado.



Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Providenciar o substituto dos copos descartáveis. A organização deve
providenciar copos/canecas duráveis para substituir os copos descartáveis. A aquisição
pode ser feita:

● Com investimento máximo, por meio de compra dos materiais substitutos
pela organização.

● Com investimento mínimo, por meio de amigo oculto de canecas entre os
colaboradores. Neste caso, é necessário reforçar as ações educativas
para garantir a adesão dos colaboradores; pois, eles precisarão investir
recursos, ainda que baixos, para a compra de copos/canecas.

Uma outra alternativa é incentivar que os colaboradores tragam copos ou
canecas que estão guardados ou sem uso em casa, mas perde-se a
oportunidade de promover um momento de interação entre os
colaboradores para engajá-los na iniciativa.

Vale ressaltar que, ainda nesses casos, será necessário um investimento
mínimo por parte da organização para adquirir copos/canecas duráveis,
que ficarão em estoque para para reposição de quebras, perdas e
ingresso de novos colaboradores, além de suprir também demandas de
confraternizações internas e visitas.

● Sem investimento, por meio de parcerias que podem patrocinar a compra
dos materiais substitutos.

2º passo: Após adquiridos os substitutos dos copos descartáveis, recolher os copos
descartáveis remanescentes e distribuí-los ao público/setor que, devido a atividades
específicas, têm autorização para utilizar copos descartáveis na organização (lista de
controle das exceções).

No caso de organizações cujo objetivo é substituir os copos descartáveis
definitivamente para todos os públicos/setores, a Comissão Setorial pode aguardar
acabar o estoque para iniciar a ação ou doar os copos descartáveis remanescentes.

Não recomendamos que os copos descartáveis remanescentes fiquem em
estoque para serem utilizados em eventos ou para visitantes, pois, após o início
da ação, os colaboradores poderão se sentir desrespeitados em seus esforços
de evitar o uso de copos plásticos, causando efeitos adversos. De apoiadores,
poderão se tornar opositores da ação, interpretando que algumas pessoas têm
privilégio. Perde-se o engajamento e a credibilidade da ação.

3º passo: No caso de organizações que continuarão a utilizar copos descartáveis para
um público flutuante específico, que utilize o atendimento externo da organização, é
necessário estabelecer um procedimento onde o público em questão necessitará
solicitar para um setor específico, encarregado da distribuição, sob demanda, de forma
a desencorajar o uso excessivo e simplificar o processo de controle de demanda.

Nesses casos, é necessário:



● Retirar dispensadores de copos descartáveis de fácil acesso;
● Afixar peças gráficas, em pontos estratégicos da organização, indicando onde e

como solicitar copos descartáveis;
● Orientar os facilitadores encarregados da distribuição.

Não se esqueça de fotografar os ambientes da organização, antes e depois das
mudanças, para compor o relatório comprovante de execução da ação. Se possível,
fotografe também o processo como um todo, ilustrando as ações realizadas.

4º passo: Estabelecer procedimento para empréstimo de copos/canecas para
visitantes e confraternizações.

5º passo: No ato do empréstimo dos copos/canecas duráveis para determinado setor,
solicitar assinatura do colaborador que ficará responsável pelas mesmas, informando
que deverão ser devolvidas limpas e em igual estado de conservação.

6º passo: Ainda no ato de devolução do empréstimo, verificar a limpeza de
copos/canecas e, se for identificada sujeira, proceder à limpeza.

7º passo: Determinar a periodicidade e os responsáveis pela higienização dos
copos/canecas duráveis que permaneceram um longo período guardados.

8º passo: Quando ocorrer a necessidade indispensável do uso de copos descartáveis,
como em grandes eventos, em que não há alternativa senão o uso desses, comprar a
quantidade necessária de copos descartáveis para o evento em específico, expondo
aos colaboradores os motivos e informando que trata-se de uma situação atípica.

9º passo: Mobilizar os colaboradores para a mudança, de acordo com o planejado com
o setor de comunicação.

10º passo: Alinhar com o setor de compras para, sempre que houver abertura de
processo de compra de copos descartáveis, acionar a Comissão Setorial para garantir
o menor percentual possível de utilização.

11º passo: Promover uma ação educativa visando sensibilizar os colaboradores sobre
a mudança, demonstrando os impactos ambientais do plástico no meio ambiente e do
poliestireno (PS) à saúde. Quando realizada, essa ação pode ser cadastrada como
uma ação educativa para creditar mais pontos para a organização.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar quais são os itens a serem observados para uma manutenção de
forma periódica, como:



● Alinhamento com o setor de compras para a Comissão Setorial ser acionada
quando ocorrer processo de compra de copos descartáveis (atente-se para a
frequência média de abertura desses processos);

● Caso tenha ocorrido processo de compra de copo descartável no ano vigente,
verifique se o quantitativo está de acordo com o esperado (apenas para
públicos/setores que integram lista de controle de exceções);

● Validar, conforme diagnóstico qualitativo, se ainda ocorre a compra ou o uso de
copo descartável em algum setor da organização que não integra a lista de
controle de exceções;

● Verificar se ocorreu alguma reclamação sobre a substituição de copos
descartáveis, identificando se a atividade fim daquele colaborador/setor foi
prejudicado de alguma forma com a ação. Em caso positivo, incluí-lo na lista de
controle das exceções;

● Verificar se é recomendável o aumento da divulgação da ação para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão;

● Verificar se é recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão. Quando realizada,
essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para creditar mais
pontos para a organização;

● Verificar periodicamente o estoque de copos/canecas duráveis para reposição
de quebras e perdas, para distribuição a novos colaboradores e para
empréstimo em caso de confraternizações e visitas. Caso haja demanda de
compra, realizar o pedido para o setor responsável.

● Verificar se há alguma outra questão a ser validada, com uma frequência
pré-definida, para manutenção dessa ação.

3º passo: Verificar se o processo de empréstimo de copos/canecas duráveis para
confraternizações e visitantes está satisfatório. Se necessário, aperfeiçoar o processo,
criando um controle de empréstimos, de preferência, digital.

4º passo: Verificar se as alterações propostas pela ação causaram impactos na
redução dos materiais a serem adquiridos e na geração de resíduos a serem
destinados, caso a organização tenha se proposto a monitorar os resíduos envolvidos
na ação. Para essa verificação, será necessário que seja transcorrido um prazo que
possibilite a medição dos indicadores de consumo de materiais e de geração/de
destinação de resíduos, se for o caso.

5º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.

6º passo: De posse dos dados de consumo de materiais, analisar os dados ‘antes’ e
‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito produzido.



Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para “Substituição de copos descartáveis”, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação de “Substituição de copos descartáveis”, nos espaços de outras
comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.6.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que ilustre a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que
deve ser produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Substituição de copos descartáveis (Implantação)

1. Conforme diagnóstico quantitativo realizado, qual era o quantitativo médio mensal, o
gasto financeiro empregado e a frequência média de compra de copos descartáveis?
Anexe os comprovantes (notas fiscais e outros documentos) para comprovar os dados
informados.

2. Anexe abaixo a tabela de diagnóstico qualitativo preenchida, informando, para cada
público/uso da organização, o quantitativo médio de copos descartáveis, se a
substituição é aplicável, a justificativa técnica e a quantidade média mensal de copos
plásticos utilizados.

Público/Setor Quantidade Média
Mensal de Copos
Descartáveis

Possibilita substituição completa?
Senão, qual a justificativa técnica?

Quantidade
média mensal
de copos

Colaboradores

Visitantes (reuniões)

Clientes (utilizam o
atendimento externo da
organização)

Outro (se for o caso)

3. Quantos copos/canecas foram comprados no total? De que material?
3. Quantos foram comprados considerando um estoque para reposição de quebras e

perdas?
4. Quantos foram comprados considerando o ingresso de novos colaboradores na

organização?
5. Quantos foram comprados considerando a manutenção de um estoque de

copos/canecas para suprir demandas de confraternizações internas e visitas
esporádicas à organização?

6. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos copos/canecas duráveis.
7. Foi realizado amigo oculto de canecas entre os colaboradores? Se sim, anexe fotos e

comente.
8. A organização possui público que utiliza o atendimento externo da organização? Se

sim, quais procedimentos foram adotados para esse público?
9. Comente como ocorreu a efetiva execução do processo de substituição e se houve

alguma intercorrência. Se possível, anexe fotos do processo.
10. Anexe fotos do antes e depois dos espaços onde ficavam disponíveis os dispensadores

de copos descartáveis.
11. Como foi a reação dos colaboradores diante da ação? Houve alguma reclamação

relacionada? Comente.
12. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos

colaboradores? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?



13. Foram identificados públicos/setores que, devido a atividades específicas, têm
autorização para utilizar copos descartáveis na organização? Se sim, anexe abaixo a
tabela de controle de exceções atualizada.

Público/Setor Justificativa técnica para
permanência do uso

Legislação
Relacionada

Quantidade média
mensal de copos

14. Ainda ocorre a compra ou o uso de copos descartáveis em algum outro setor da
organização não pertencente à tabela de controle de exceções? Por qual motivo?

15. Foi identificada alguma outra questão a ser validada, com uma frequência
pré-definida, para manutenção dessa ação? Comente.

16. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.

5.6.5. Ação processual para manutenção da “Substituição de copos
descartáveis”

A manutenção na ação para substituição de copos descartáveis é de suma
importância; pois, pode ocorrer a desmobilização, esquecimento ou rotatividade dos
colaboradores envolvidos, retornando o uso indevido de copos descartáveis. A
manutenção deve acontecer regularmente para controle de qualidade da ação e pode
ser de 2 naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatada a volta do uso de
copos descartáveis fora das situações de exceção levantadas (não é o ideal).

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que
copos descartáveis voltem a ser utilizados fora das situações de exceção
levantadas, antes que isso aconteça.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Organizações que ainda necessitam utilizar um percentual de copos
descartáveis para públicos específicos e que controlam esse indicador de consumo,
devem realizar um diagnóstico, desde a data em que a ação foi implantada até a data
atual, analisando se a ação causou impactos na redução de consumo.

Caso tenha ocorrido impactos nos indicadores de consumo, verificar a regularidade e a
estabilidade dos impactos, pois caso pare de ocorrer a redução ou aumente o
consumo, pode ser um sinal para realizar uma manutenção na ação.



2º passo: Organizações que ainda necessitam utilizar um percentual de copos
descartáveis para públicos específicos, mas não controlam esse indicador de consumo,
devem realizar um diagnóstico quantitativo atual, em conjunto ao setor de compras
(quando aplicável), determinando qual é o quantitativo médio, o gasto financeiro
empregado e a frequência de compra de copos descartáveis e comparar com o
diagnóstico do ano anterior.

3º passo: Caso ocorra um processo de compra de copos descartáveis, acompanhar e
realizar as intervenções necessárias para garantir que o quantitativo esteja de acordo
com o esperado (apenas para públicos/setores que integram lista de controle de
exceções);

4º passo: Realizar uma inspeção, verificando:

● Se ocorreu processo de compra de copo descartável no ano vigente e, em caso
positivo, se a Comissão Setorial foi acionada (atente-se para a frequência média
de abertura desses processos e faça alinhamentos junto ao Setor de Compras);

● Caso tenha ocorrido processo de compra de copo descartável no ano vigente,
verifique se o quantitativo está de acordo com o esperado (apenas para
públicos/setores que integram lista de controle de exceções);

● Validar, conforme diagnóstico qualitativo da ação de implantação, se ainda
ocorre a compra ou o uso de copo descartável em algum setor da organização
que não integra a lista de controle de exceções;

● Verificar se ocorreu alguma reclamação sobre a ação, identificando se a
atividade fim daquele público/setor foi prejudicado de alguma forma com a ação.
Em caso positivo, avaliar se é o caso de incluí-lo na tabela de controle de
exceções;

● Verificar se é recomendável o aumento da divulgação da ação para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão;

● Verificar se é recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão. Quando realizada,
essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para creditar mais
pontos para a organização;

● Verificar periodicamente o estoque de copos/canecas duráveis para reposição
de quebras e perdas, para distribuição a novos colaboradores e para
empréstimo em caso de confraternizações e visitas. Caso haja demanda de
compra, realizar o pedido para o setor responsável.

● Se foi identificada alguma atualização na legislação sobre exigências quanto ao
uso de copos plásticos por questões de higiene sanitária ou se foram
identificadas novas situações de exceções específicas impossibilitando a
eliminação de copos descartáveis, atualize a tabela de situações exceção,
conforme modelo demonstrado abaixo.

Situação Específica Justificativa técnica para
permanência do uso

Legislação
Relacionada

Quantidade média
mensal de canudos



5º passo: No ato do empréstimo dos copos/canecas duráveis para determinado setor,
solicitar assinatura do colaborador que ficará responsável pelas mesmas, informando
que deverão ser devolvidas limpas e em igual estado de conservação.

6º passo: Ainda no ato de devolução do empréstimo, verificar a limpeza de
copos/canecas e, se for identificada sujeira, proceder à limpeza.

7º passo: Determinar a periodicidade e os responsáveis pela higienização dos
copos/canecas duráveis que permaneceram um longo período guardados.

8º passo: Quando ocorrer a necessidade indispensável do uso de copos descartáveis,
como em grandes eventos, em que não há alternativa senão o uso desses, comprar a
quantidade necessária de copos descartáveis para o evento em específico, expondo
aos colaboradores os motivos e informando que trata-se de uma situação atípica.

9º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

10º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual para manutenção da “Substituição de copos
descartáveis” apenas será aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para fim
de certificação, se forem concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas de
diagnóstico e inspeção, com comprovantes adequados para cada etapa,
conforme requisitado no relatório comprovante.

5.6.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação “Substituição de copos
descartáveis” classificada como Implantação. Assim, será necessário preencher: a
Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que ocorreu o
processo de manutenção, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal, que ilustre o processo de manutenção realizado e, o Relatório
Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação:  Substituição de copos descartáveis (Processual)

1. Quando foi realizada a ação de implantação?
2. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
3. Foi observada redução/manutenção dos indicadores de consumo de copos

descartáveis após a implantação da ação? Foi observada regularidade e estabilidade
de consumo após esse período, especialmente no último ano? Comente.

Caso não tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais de consumo de copos
descartáveis, anexe os comprovantes (notas fiscais e outros documentos) para
comprovar o quantitativo médio mensal, o gasto financeiro empregado e a frequência
média de compra de copos descartáveis, comparando com o diagnóstico quantitativo
anterior.

4. Ocorreu processo de compra de copos descartáveis no ano vigente? A Comissão
Setorial foi acionada? O quantitativo esperado foi respeitado? Comente e anexe notas
fiscais, e-mails e outros documentos comprobatórios.

5. Foi necessário atualizar a tabela de controle de exceções de públicos/setores que,
devido a atividades específicas, têm autorização para utilizar copos descartáveis na
organização? Se sim, anexe a tabela atualizada abaixo.

Público/Setor Justificativa técnica para
permanência do uso

Legislação
Relacionada

Quantidade média
mensal de copos

6. Ainda ocorre a compra ou o uso de copos descartáveis em algum outro setor da
organização não pertencente à tabela de controle de exceção? Por qual motivo?

7. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos
colaboradores? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?

8. Foi necessário renovar o estoque de copos/canecas duráveis para reposição de
quebras e perdas, para distribuição a novos colaboradores e para empréstimo em
caso de confraternizações e visitas? Se sim, informe o quantitativo para cada fim e
anexe fotos das notas fiscais de compra.

9. A organização realiza empréstimo de copos/canecas duráveis? Como funciona?
Comente e, se possível, anexe fotos.

10. Ocorreu a necessidade indispensável do uso de copos descartáveis, como em grandes
eventos, onde não houve alternativa senão o uso desses? Se sim, comente.

11. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação
(se for o caso).
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5.7. Ação: “Substituição de papel branco por reciclado”

5.7.1. Objetivo

Substituir progressivamente a utilização dos papéis brancos por reciclados na
organização, contribuindo para a diminuição do consumo de papel branco e,
consequentemente, de matéria prima virgem, para produzi-lo. Essa ação favorece a
economia de recursos naturais e energia envolvidos na fabricação dos papéis brancos.

5.7.2. Conceito

O papel reciclado já vem sendo muito utilizado em organizações públicas,
principalmente. A principal vantagem é prolongamento da utilidade das fibras
originárias do papel branco, feito de matéria-prima virgem, já que a vida útil do papel
dura de quatro a sete reciclagens; então, a fibra do papel branco original passará a
integrar a constituição de embalagem de mercadorias, em uma reciclagem, depois se
tornará caixa de papelão em outra e, no último estágio, torna-se miolo de caixa de
papelão (papelão ondulado).

Outra vantagem está no fato de diminuir os resíduos depositados em aterros, o que
posterga o fim da sua capacidade volumétrica, além da economia de energia. Também
estima-se que, ao usar papel reciclado, sejam criados mais trabalho e renda,
relacionados à reciclagem, do que no processo de produção do papel de celulose
virgem e também mais empregos do que na coleta e destinação final do papel direto
para o aterro.

Segundo estudos, uma tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores,
economiza 75% de energia elétrica e polui o ar 74% menos do que se fosse produzido
papel branco novo. Essas e outras informações poderão ser conferidas na “Série
Fundamentos Teóricos e Científicos das Ações”.



A comissão setorial deverá se instruir adequadamente sobre todas as vantagens da
adoção do papel reciclado, para fazer frente aos questionamentos de toda a ordem que
chegarão, vindos dos tomadores de decisão, antes da implantação da ação, bem como
de colaboradores, durante toda a sua vigência.

Processo produtivo de papel branco Papel reciclado

Crédito da imagem: Freepik Crédito da imagem: Freepik

5.7.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento de “Substituição de papel branco por reciclado” deve ser uma
ação pensada pela comissão setorial no âmbito da linha de ação ‘consumo consciente’
de materiais na organização e deve passar pelo diagnóstico do uso de papéis brancos
em todos os setores e a possibilidade de adoção do papel reciclado em seu lugar.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um diagnóstico quantitativo, em conjunto ao setor de compras
(quando aplicável), determinando qual é o quantitativo médio mensal, o gasto
financeiro empregado e a frequência de compra de papéis brancos.

2º passo: Realizar um diagnóstico qualitativo, preenchendo a tabela abaixo e
verificando, para cada setor da organização, qual o principal uso dos papéis brancos, a
quantidade média de folhas utilizada por mês e a possibilidade de substituição por



papel reciclado, anotando os motivos caso algum(ns) setor(es) sinalizem
impossibilidade de substituição.

Setor Uso principal Quantidade média de
folhas por mês

Possibilita substituição por papel reciclado?
Senão, por que?

Caso haja colaboradores/setores que sinalizem impossibilidade de substituição de
papel branco por reciclado, avalie esses casos, analisando, inclusive se há legislações
específicas que justificariam tecnicamente essas situações.

Nesses casos, será necessário manter um controle de determinados
colaboradores/setores que, devido a atividades específicas, têm autorização para
utilizar papel branco na organização, através de uma tabela de controle de exceções,
conforme demonstrado abaixo.

Colaborador/Setor Justificativa técnica para

permanência do uso

Legislação

Relacionada

Quantidade média

mensal de folhas

3º passo: De posse do quantitativo médio de papel reciclado para substituição, realizar
orçamento, em conjunto ao setor de compras (quando aplicável), para aquisição dos
papéis reciclados.

4º passo: Em acordo com os tomadores de decisão e em conjunto ao setor de
compras (quando aplicável), determinar metas e estratégias de substituição gradual ou
total.

5º passo: Realizar um planejamento de divulgação da iniciativa, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal no início da
implantação do processo e na medida em que for identificada necessidade de reforço,
para garantir uma boa aceitação dos colaboradores à iniciativa.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Após aprovada a ação e comprados os papéis reciclados, recolher os papéis
brancos remanescentes e distribuí-los em setor cuja impressão em papel branco seja



obrigatória (quando aplicável). Realizar a substituição dos papéis nos setores
pré-estabelecidos no planejamento.

Não se esqueça de fotografar o processo de substituição de papéis brancos por
reciclados (quando aplicável) para compor o relatório comprovante de execução da
ação.

2º passo: Realizar orientação de facilitadores sobre a mudança.

3º passo: Mobilizar os colaboradores para a mudança, de acordo com o planejado com
o setor de comunicação, se for o caso.

4º passo: Alinhar com o setor de compras para, sempre que houver abertura de
processo de compra de papel, acionar a Comissão Setorial para garantir o maior
percentual possível de papel reciclado.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar quais são os itens a serem observados para uma manutenção de
forma periódica, como:

● Quantitativo de papel branco que ainda será substituído em etapas futuras do
planejamento gradual;

● Alinhamento com o setor de compras para a Comissão Setorial ser acionada
quando ocorrer processo de compra de papel (atente-se para a frequência
média de abertura desses processos);

● Conferir se ainda ocorre a compra ou o uso de papéis brancos em algum setor
da organização e por qual motivo;

● Verificar se ocorreu alguma reclamação sobre a substituição de papel branco por
reciclado, identificando se a atividade fim daquele colaborador/setor foi
prejudicado de alguma forma com a ação. Em caso positivo, incluí-lo na lista de
controle das exceções;

● Verificar se é recomendável a realização de diagnóstico, para identificar
necessidade de sensibilização dos colaboradores;

● Verificar se há alguma outra questão a ser validada, com uma frequência
pré-definida, para manutenção dessa ação.

3º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.

4º passo: De posse dos dados de consumo de materiais, analisar os dados ‘antes’ e
‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito produzido.



Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para “Substituição de papel branco por reciclado”, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação de “Substituição de papel branco por reciclado”, nos espaços de outras
comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.7.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que ilustre a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que
deve ser produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Substituição de papel branco por reciclado (Implantação)

1. Conforme diagnóstico quantitativo realizado, qual era o quantitativo médio mensal, o
gasto financeiro empregado e a frequência média de compra de papéis brancos?
Anexe os comprovantes (notas fiscais e outros documentos) para comprovar os dados
informados.



2. Anexe abaixo a tabela preenchida do diagnóstico qualitativo realizado, informando em
quais setores a substituição foi considerada aplicável e em quais não foi possível a
substituição.

Setor Uso principal Quantidade média de
folhas por mês

Possibilita substituição por papel reciclado?
Senão, por que?

3. Qual o percentual de uso de papéis reciclados e não reciclados na organização antes e
após a ação?

4. Anexe abaixo o planejamento de substituição, informando se a ação foi realizada de
forma total ou através de metas de substituição gradual.

5. Anexe abaixo os orçamentos realizados para compra de papel reciclado.
6. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos papéis reciclados.
7. Comente como ocorreu a efetiva execução do processo de substituição e se houve

alguma intercorrência. Se possível, anexe fotos do processo.
8. Ficou faltando algum quantitativo de papel branco que ainda será substituído em

etapas futuras do planejamento gradual?
9. Como foi a reação dos colaboradores diante da ação? Houve alguma reclamação

relacionada? Comente.
10. Foi necessário criar uma tabela de controle de exceção de colaboradores/setores que,

devido a atividades específicas, têm autorização para utilizar papel branco na
organização? Se sim, anexe a tabela preenchida abaixo.

Colaborador/Setor Justificativa técnica para

permanência do uso

Legislação

Relacionada

Quantidade média

mensal de folhas

11. Ainda ocorre a compra ou o uso de papéis brancos em algum outro setor da
organização não pertencente à tabela de controle de exceções? Por qual motivo?

12. Foi identificada alguma outra questão a ser validada, com uma frequência
pré-definida, para manutenção dessa ação? Comente.

13. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.

5.7.5. Ação processual para manutenção da “Substituição de papel branco
por reciclado”

A manutenção na ação para substituição de papel branco por reciclado é de suma
importância; pois, pode ocorrer a desmobilização, esquecimento ou rotatividade dos
colaboradores envolvidos, retornando o uso indevido de papel branco. A manutenção



deve acontecer regularmente para controle de qualidade da ação e pode ser de 2
naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatada a volta do uso de
papel branco fora das situações de exceção levantadas (não é o ideal).

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que o
papel branco volte a ser utilizado fora das situações de exceção levantadas,
antes que isso aconteça.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um levantamento para identificar se ficou faltando algum
quantitativo de papel branco a ser substituído de forma gradual desde a ação de
“Substituição de papel branco por reciclado”. Em caso afirmativo, proceder com a
substituição, conforme planejado.

2º passo: Organizações que ainda necessitam utilizar um percentual de papel branco,
devem realizar um diagnóstico quantitativo de uso de papéis reciclados e não
reciclados, validando em conjunto ao setor de compras (quando aplicável), qual é o
quantitativo médio, o gasto financeiro empregado e a frequência de compra de papéis
brancos, para comparar com o diagnóstico quantitativo anterior.

3º passo: Organizações que ainda necessitam utilizar um percentual de papel branco,
devem analisar e atualizar a meta da substituição, aumentando ou diminuindo a
porcentagem de reciclados usados, a depender da demanda da organização.

A Comissão Setorial deve trabalhar para tentar aumentar continuamente a
porcentagem do uso de papel reciclado na organização, estabelecendo sempre cotas
mais abrangentes com relação às anteriores.

4º passo: Caso ocorra um processo de compra de papel, acompanhar e realizar as
intervenções necessárias para garantir o maior percentual possível de papel reciclado.

5º passo: Realizar uma inspeção, verificando:
● Se ocorreu processo de compra de papel no ano vigente e, em caso positivo, se

a Comissão Setorial foi acionada (atente-se para a frequência média de abertura
desses processos e faça alinhamentos junto ao Setor de Compras);

● Caso tenha ocorrido processo de compra de papel no ano vigente, verifique se
foi respeitado o maior percentual possível de papel reciclado;

● Validar, conforme diagnóstico qualitativo da ação de implantação, se ainda
ocorre a compra ou o uso de papéis brancos em algum setor da organização
que não integra a lista de controle de exceções;

● Verificar se ocorreu alguma reclamação sobre a substituição de papel branco por
reciclado, identificando se a atividade fim daquele colaborador/setor foi
prejudicado de alguma forma com a ação. Em caso positivo, analisar se é o caso
de incluí-lo na tabela de controle das exceções;

● Verificar se é recomendável o aumento da divulgação da ação para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão;



● Verificar se há alguma outra questão a ser validada, com uma frequência
pré-definida, para manutenção dessa ação.

● Se foi identificada alguma atualização na legislação sobre exigências quanto ao
uso de papel branco em processos específicos ou se foram identificadas novas
situações de exceções impossibilitando o uso de papel reciclado, atualize a
tabela de situações exceção, conforme modelo demonstrado abaixo.

Colaborador/Setor Justificativa técnica para

permanência do uso

Legislação

Relacionada

Quantidade média

mensal de folhas

6º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

7º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual para manutenção da “Substituição de Papel Branco
por Reciclado”apenas será aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para
fim de certificação, se forem concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas
de levantamento, diagnóstico e inspeção, com comprovantes adequados para
cada etapa, conforme requisitado no relatório comprovante.

5.7.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação “Substituição de papel
branco por reciclado” classificada como Implantação. Assim, será necessário
preencher: a Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que
ocorreu o processo de manutenção, uma breve descrição, o parceiro (caso haja
alguma organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal, que ilustre o processo de manutenção realizado e, o Relatório
Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação:  Substituição de papel branco por reciclado (Processual)

1. Conforme levantamento realizado, ficou faltando algum quantitativo de papel branco
a ser substituído no processo gradual iniciado na ação de “Substituição de papel
branco por reciclado”?



2. Comente como ocorreu a efetiva execução do quantitativo que faltava ser substituído.
Se possível, anexe fotos do processo.

3. Comente sobre o diagnóstico realizado no ano vigente comparado ao diagnóstico
anterior (quantitativo médio, o gasto financeiro empregado e a frequência de
compra). Anexe notas fiscais de compra para ilustrar as análises.

4. Qual o percentual de uso de papéis reciclados e não reciclados na organização no ano
vigente?

5. A Comissão Setorial pretende aumentar o percentual de papel reciclado futuro? Qual
a meta? Ou não há mais margem para aumentar a meta? Comente.

6. Ocorreu processo de compra de papel no ano vigente? A Comissão Setorial foi
acionada? O percentual esperado de papel reciclado foi respeitado? Comente e anexe
notas fiscais, e-mails e outros documentos comprobatórios.

7. Houve alguma reclamação em relação a substituição do papel branco por reciclado?
Comente.

8. Foi necessário atualizar a tabela de controle de exceções de colaboradores/setores
que, devido a atividades específicas, têm autorização para utilizar papel branco na
organização? Se sim, anexe a lista atualizada abaixo.

Colaborador/Setor Justificativa técnica para

permanência do uso

Legislação

Relacionada

Quantidade média

mensal de folhas

9. Ainda ocorre a compra ou o uso de papéis brancos em algum outro setor da
organização não pertencente à lista de controle de exceções ? Por qual motivo?

10. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação
(se for o caso).

5.7.7. Referências

SINTEMAMT. Papel reciclado: por que usar papéis reciclados? Sindicato dos
Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato
Grosso. 2016. Disponível em:
<http://www.sintemamt.org.br/noticias/exibir.asp?id=887&noticia=Papel_reciclado_Por_
que_usar_papeis_reciclados>. Acesso em: 08 abr. 2020.

SETOR RECICLAGEM. Reciclagem industrial de papel. Disponível em:
<https://www.setorreciclagem.com.br/reciclagem-de-papel/reciclagem-industrial-de-pap
el/>. Acesso em: 08 abr. 2020.

Consumidor Moderno. Vantagens e desvantagens do papel reciclado. Disponível
em:<https://www.consumidormoderno.com.br/2015/08/10/vantagens-e-desvantagens-d
o-papel-reciclado/>. Acesso em: 08 abr. 2020.



6. Ações Gerenciais

No contexto da certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações categorizadas
como “Gerencial”, têm o objetivo de gerar indicadores de medição para o SIGA,
visando criar uma base de dados para análise da efetividade das ações realizadas. Na
modalidade “Materiais”, a princípio, há três opções de indicadores: consumo de “Copo
Descartável”, consumo de “Papel A4” e “Diagnóstico comportamental”. Planos de ação
com objetivos mais específicos podem demandar indicadores personalizados, que
devem ser previamente planejados e acordados com a Comissão Gestora.

6.1. Indicadores de consumo de “Copo Descartável”

6.1.1. Objetivo

O objetivo deste indicador é medir e registrar o consumo de copos descartáveis
utilizados na organização, possibilitando acompanhar, ao longo do tempo, o consumo
per capita, calculado através da divisão do consumo mensal de copos pelo número de
colaboradores que atuaram presencialmente na edificação e/ou o número de visitantes
do mês, visando a redução do consumo desses materiais.

6.1.2. Conceito

Indicador de consumo de “Copo Descartável", dentro do contexto da nova proposta do
Programa AmbientAÇÃO, é um indicador de consumo mensal de copos descartáveis
na organização e cuja unidade de medida se dá em unidades. Desta forma, é possível
comparar cenários, analisar os indicadores, identificar padrões de comportamento e
averiguar se as ações desenvolvidas tiveram algum efeito na prática.
O indicador de consumo de copo descartável deve ser cogitado pela comissão setorial
que atua em uma organização que, devido a fatores intrínsecos a sua atividade, não
consegue substituir 100% dos copos descartáveis por copos reutilizáveis, conforme
recomendado pelo Programa AmbientAÇÃO. Em caso de organizações cuja atividade
finalística envolva um grande volume de público flutuante que possa impactar no
cálculo de consumo per capita, considere avaliar, junto a Comissão Gestora, outro
indicador que melhor se adeque à realidade local. Nesses casos, pode ser interessante
medir separadamente o consumo de copos descartáveis de visitantes e de
colaboradores para que o cálculo de consumo per capita seja mais fidedigno.
Vale ressaltar que quando a organização lança no SIGA o consumo de copos, é
possível gerar automaticamente um cálculo de impactos socioambientais decorrentes,
através de um infográfico dinâmico, semelhante ao demonstrado abaixo.



A funcionalidade “Calculadora de Impactos Socioambientais” permite o cálculo simples
através da digitação da quantidade economizada de copos descartáveis. Contudo, o
efetivo lançamento e registro acumulado desses dados em dias, meses e anos
possibilita a geração de infográficos mais robustos e detalhados, que podem ser
utilizados na promoção das ações na organização parceira.

Recomenda-se que este indicador seja aplicado em conjunto com a ação de
substituição de copos descartáveis, que tem em seu planejamento, orientações para
prever um estoque de copos reutilizáveis para confraternizações e visitantes, bem
como ações educativas para incentivar a adesão colaboradores e evitar que eles
comprem copos descartáveis.

6.1.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases
do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo deve passar pelo alinhamento com os setores envolvidos para garantir o
acesso às informações sobre o consumo mensal de copos descartáveis e sobre a
quantidade média de colaboradores que atuaram presencialmente na edificação
durante os meses em que ocorreu a medição de forma sistematizada. O planejamento
ainda deve prever a frequência e logística de lançamento.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.



Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: A recomendação base do Programa AmbientAÇÃO em relação aos copos
descartáveis é sempre averiguar a possibilidade de substituição de 100% dos copos
descartáveis por copos reutilizáveis, pelo menos em relação aos colaboradores da
organização. Apesar de, geralmente, demandar um custo inicial para tal ação, seu
custo-benefício se justifica em pouco tempo e os impactos socioambientais são
significativos.

Assegurada a impossibilidade de substituição de 100% dos copos descartáveis por
copos reutilizáveis, conforme recomendado pelo Programa, o registro e controle das
unidades consumidas torna-se uma ação essencial para garantir a redução ou o
consumo mínimo deste material.

2º passo: Realizar um diagnóstico, verificando e mapeando no ambiente local onde
são disponibilizados os copos descartáveis, qual setor realiza a compra e a gestão das
unidades, bem como se já existe um processo de abastecimento e com qual
frequência.

3º passo: Definir, dentro da comissão setorial, um responsável pelo lançamento do
indicador no SIGA. Recomenda-se que haja uma pessoa específica para lançar esse
indicador, que deve ser acompanhado mensalmente e de forma bastante criteriosa,
pois trata-se de um indicador que pode perder facilmente seu processo de controle sem
a devida supervisão. Contudo, todos os integrantes da comissão setorial devem ter
conhecimento do processo e assumir este papel na ausência do responsável.

4º passo: Entrar em contato com o setor de almoxarifado ou outro setor semelhante
responsável pelo controle e gestão do consumo de copos descartáveis na organização
e solicitar um responsável técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua ausência,
para apoiar no processo de controle de abastecimento de copos descartáveis. Este
responsável deverá consolidar mensalmente uma tabela/planilha com o controle de
copos descartáveis utilizados e encaminhá-la à comissão setorial. Esta tabela/planilha
deve conter, no mínimo, a data, hora e número de copos descartáveis fornecidos, bem
como o setor beneficiário e o nome do responsável pelo abastecimento. Esta
tabela/planilha mensal deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do
setor de almoxarifado ou outro setor semelhante responsável.

Caso já exista um processo de controle de abastecimento com uma frequência
pré-definida ou sob demanda, recomenda-se sempre a adaptação ao processo de
controle já existente, evitando criar processos isolados. Assim, a tabela/planilha pode
ser produzida a partir de planilhas, sistemas de controle de estoque e outros recursos
já utilizados pelo setor responsável. De toda forma, a comissão setorial deve se inteirar
de como será feito o registro e controle das unidades disponibilizadas, pois,
posteriormente, irá consolidar os dados recebidos.

Em caso de organizações cuja atividade finalística envolva um grande volume de
público flutuante que possa impactar no cálculo de consumo per capita, considere
registrar separadamente o consumo de copos descartáveis de visitantes e de
colaboradores para que o cálculo de consumo per capita seja mais fidedigno.



O lançamento no SIGA deve ser realizado na frequência e no prazo acordados no
Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não ser aprovados pela
Comissão Gestora. Vale ressaltar que a frequência mínima para alcance da estrela
“Materiais”, com o indicador “Copo Descartável” é mensal.

5º passo: Entrar em contato com o setor de recursos humanos da organização e
solicitar um responsável técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua ausência,
para apoiar no processo de controle de colaboradores ativos. Este responsável deverá
consolidar mensalmente uma tabela/planilha com o controle de frequência dos
colaboradores e encaminhá-la à comissão setorial. Esta tabela/planilha deve conter, no
mínimo, o nome do colaborador, alguma identificação única (e-mail, telefone ou outro
dado), bem como informar os dias efetivos que o colaborador trabalhou
presencialmente na edificação, no mês corrente, desconsiderando os que se
ausentaram por qualquer tipo de afastamento, viagem de negócios ou teletrabalho. O
documento deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de
recursos humanos.

Recomenda-se sempre a adaptação ao processo de controle já existente, evitando
criar processos isolados. Assim, a tabela/planilha pode ser produzida a partir de
planilhas, sistemas de ponto e outros recursos já utilizados pelo setor de recursos
humanos.

6º passo: Em caso de organizações cuja atividade finalística envolva um grande
volume de público flutuante que possa impactar no cálculo de consumo per capita e
cuja comissão setorial tenha definido registrar o consumo de copos descartáveis de
visitantes, entrar em contato com o setor de controle de visitantes da organização e
solicitar um responsável técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua ausência,
para apoiar no processo de controle de visitantes. Este responsável deverá consolidar
mensalmente uma tabela/planilha com o controle de visitantes e encaminhá-la à
comissão setorial. Esta tabela/planilha deve conter, no mínimo, o nome do visitante,
alguma identificação única (e-mail, telefone ou outro dado), bem como informar a data
em que o visitante esteve presente na edificação. O documento deve ter a assinatura
do responsável técnico ou suplente do setor que controla os visitantes da organização.

Recomenda-se sempre a adaptação ao processo de controle já existente, evitando
criar processos isolados. Assim, a tabela/planilha pode ser produzida a partir de
planilhas, sistemas de ponto e outros recursos já utilizados pelo setor que controla os
visitantes da organização.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Mensalmente, alinhar com o setor de recursos humanos o envio da
tabela/planilha com o controle de frequência dos colaboradores. Conferir os dados e
solicitar atualização em caso de alguma inconformidade.

2º passo: Em caso de organizações cuja comissão setorial tenha definido registrar o
consumo de copos descartáveis de visitantes, alinhar mensalmente com o setor
responsável o envio da tabela/planilha com o controle de visitantes. Conferir os dados e
solicitar atualização em caso de alguma inconformidade.



3º passo: Mensalmente, consolidar os dados informados na tabela/planilha, calculando
o total de colaboradores ativos.  Para mais informações, clique aqui.

4º passo: Mensalmente, consolidar os dados informados na tabela/planilha de
visitantes, calculando o total de visitantes no mês.

5º passo: Mensalmente, alinhar com o setor responsável pelo controle e gestão do
consumo de copos descartáveis o envio da planilha de controle.

4º passo: Mensalmente, lançar no SIGA os indicadores: quantidade mensal consumida
de copos descartáveis e quantidade de colaboradores ativos, bem como o relatório
comprovante desses dados, conforme modelo padrão disponibilizado.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se os procedimentos de lançamento foram realizados conforme os
prazos acordados no Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não
ser aprovados pela Comissão Gestora.

3º passo: Acompanhar as variações de consumo. Caso ocorra variações
significativas, verificar a regularidade e a estabilidade dessas variações, pois, pode ser
um sinal para realizar uma manutenção no processo de controle de copos descartáveis
ou no processo de controle de frequência de colaboradores ou no processo de controle
de visitantes. Neste caso, acione o setor responsável.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuros lançamentos,
seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma resistência dos setores
envolvidos ou se os dados enviados foram pouco acurados/funcionais, adapte
os processos e documentos visando atender as necessidades locais, com
formas de registro mais integradas aos processos já vigentes.

● Caso seja notado o esquecimento frequente de medição ou lançamento nos
prazos acordados, é necessário rever este processo e torná-lo mais efetivo e
mais integrado aos processos já realizados pelos responsáveis por essas
atuações.

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar o processo
de controle, gestão e lançamento de indicadores de copos descartáveis de
outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizar este
guia.



6.1.4. Relatório Comprovante

Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final de medição, a quantidade mensal consumida de copos descartáveis, a
quantidade de colaboradores ativos e a quantidade de visitantes (opcional), bem
como anexar o Relatório Comprovante de Execução.

Para saber a quantidade de colaboradores ativos, compile os dados informados na
tabela/planilha enviada pelo setor de recursos humanos, calculando o total de
colaboradores ativos, conforme demonstrado no exemplo abaixo.

Exemplo: Para saber a Quantidade de colaboradores ativos:
1. Multiplique o número total de colaboradores pelo total de dias marcados com

frequência ativa.
2. Multiplique o número total de colaboradores pela frequência total (número de

dias úteis).
3. Divida o número encontrado no item 1 pelo número encontrado no item 2.

Quantidade de colaboradores ativos: 4,27

Para saber a quantidade de visitantes, compile os dados informados na
tabela/planilha enviada pelo setor de controle de visitantes da organização, calculando
o total de pessoas que visitaram a organização no mês em que está sendo realizado o
controle de consumo de copos descartáveis.

Para saber a quantidade mensal consumida de copos descartáveis, compile os
dados informados na tabela/planilha enviada pelo setor responsável pelo controle e
gestão do consumo de copos descartáveis, calculando o total de itens consumidos.

Esses indicadores devem ser lançados no SIGA junto ao relatório comprovante,
conforme modelo apresentado abaixo:



Relatório Comprovante

Indicador(es) de Copo Descartável

1. Anexe abaixo a planilha/tabela enviada pelo setor de recursos humanos. O documento
deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de recursos
humanos.

2. Anexe abaixo a planilha/tabela de colaboradores ativos já consolidada pela comissão
setorial.

3. Anexe abaixo a planilha/tabela de controle de visitantes. O documento deve ter a
assinatura do responsável técnico ou suplente do setor responsável.

4. Anexe abaixo a planilha/tabela de controle de visitantes já consolidada pela comissão
setorial.

5. Anexe abaixo a planilha/tabela enviada pelo setor que controla o consumo de copos
descartáveis. O documento deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente
do setor responsável.

6.2. Indicadores de consumo de “Papel A4”

6.2.1. Objetivo

O objetivo deste indicador é medir e registrar o consumo de papel A4 utilizado na
organização, possibilitando acompanhar, ao longo do tempo, o consumo per capita,
calculado através da divisão do consumo mensal de papel pelo número de
colaboradores que atuaram presencialmente na edificação, visando a redução do
consumo desses materiais.

6.2.2. Conceito

Indicadores de consumo de “Papel A4”, dentro do contexto da nova proposta do
Programa AmbientAÇÃO, é um indicador de consumo mensal de papel A4 para
impressão na organização e cuja unidade de medida se dá em unidades. Desta forma,
é possível comparar cenários, analisar os indicadores, identificar padrões de
comportamento e averiguar se as ações desenvolvidas tiveram algum efeito na prática.
Os indicadores de consumo de Papel A4 devem ser cogitados pela comissão setorial
que atua em uma organização que, devido a fatores intrínsecos a sua atividade, não
consegue substituir a maioria de seus processos que demandam impressão em papel
por sistemas de gestão de documentos e processos eletrônicos, como o SEI, por
exemplo, conforme recomendado pelo Programa AmbientAÇÃO.
Recomenda-se ainda que os indicadores de consumo de papel A4 sejam aplicados em
conjunto com outras ações educativas da mesma modalidade, visando incentivar os



colaboradores a repensar sua necessidade de uso para que suas atitudes possam
refletir nos indicadores.
Vale ressaltar que quando a organização lança no SIGA o consumo de papel A4, é
possível gerar automaticamente um cálculo de impactos socioambientais decorrentes,
através de um infográfico dinâmico, semelhante ao demonstrado abaixo.

A funcionalidade “Calculadora de Impactos Socioambientais” permite o cálculo simples
através da digitação da quantidade economizada de papel A4. Contudo, o efetivo
lançamento e registro acumulado desses dados em dias, meses e anos possibilita a
geração de infográficos mais robustos e detalhados, que podem ser utilizados na
promoção das ações na organização parceira.

6.2.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases
do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo deve passar pelo alinhamento com os setores envolvidos para garantir o
acesso às informações sobre o consumo mensal de papel A4 e sobre a quantidade
média de colaboradores que atuaram presencialmente na edificação durante os meses
em que ocorreu a medição de forma sistematizada. O planejamento ainda deve prever
a frequência e logística de lançamento.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.



Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: A recomendação base do Programa AmbientAÇÃO em relação ao consumo
de papel é sempre averiguar a possibilidade de substituição da maior parte dos
processos que demandam impressão por um sistema de gestão de documentos e
processos eletrônicos. Apesar de, geralmente, demandar um custo inicial para tal ação,
seu custo-benefício se justifica em pouco tempo e os impactos socioambientais são
significativos.

Nesse contexto, é importante destacar que ainda que a organização não consiga
substituir 100% dos seus processos que demandam impressão, é recomendada a ação
de implantar um sistema de gestão de documentos e processos eletrônicos para
garantir que o consumo de papel seja reduzido a apenas situações imprescindíveis.

Assegurada a impossibilidade de substituição da maior parte dos processos que
demandam impressão, conforme recomendado pelo Programa, o registro e controle
das unidades consumidas torna-se uma ação essencial para garantir a redução ou o
consumo mínimo deste material.

2º passo: Realizar um diagnóstico, verificando e mapeando no ambiente local onde
são disponibilizados os copos descartáveis, qual setor realiza a compra e a gestão das
unidades, bem como se já existe um processo de abastecimento e com qual
frequência.

3º passo: Definir, dentro da comissão setorial, um responsável pelo lançamento do
indicador no SIGA. Recomenda-se que haja uma pessoa específica para lançar esse
indicador, que deve ser acompanhado mensalmente e de forma bastante criteriosa,
pois, trata-se de um indicador que pode perder facilmente seu processo de controle
sem a devida supervisão. Contudo, todos os integrantes da comissão setorial devem
ter conhecimento do processo e assumir este papel na ausência do responsável.

4º passo: Recomendamos dois métodos para controle de consumo de papel A4: o
método de relatórios automáticos gerados por impressoras ou o método de controle de
estoque e abastecimento direto do almoxarifado.
O método de relatórios automáticos gerados por impressoras é o mais recomendado,
pois, demanda menos sistematização de processos e simplifica a comprovação do
indicador no SIGA. Contudo, para adotá-lo, é necessário verificar com o setor de
infraestrutura de TI da organização se a impressora possui dispositivo de contagem de
folhas impressas e se a comissão setorial pode ter acesso a esses relatórios. A
depender dos processos internos de gestão, o setor de infraestrutura de TI também
pode optar por definir um responsável técnico no setor para gerar esses relatórios e
encaminhar à comissão setorial em uma frequência pré-definida.

Verifique também se o contador da impressora será resetado mensalmente ou se é
necessário subtrair o número indicado pelo contador no mês atual do número indicado
no mês anterior para obter o número de folhas impressas no mês atual. Neste último
caso, é necessário padronizar o dia do mês em que será gerado o relatório da
impressora.

Não esqueça de verificar também se a impressora possui dispositivo de contagem de
folhas ao invés de páginas impressas, pois, se a impressora estiver configurada para



imprimir em frente e verso (que é o recomendado para poupar folhas), terá que ser feita
a conversão de número de páginas para número de folhas. Todos esses
procedimentos deve ser alinhados com o setor de infraestrutura de TI da organização
previamente.

Caso a comissão setorial tenha executado também a ação de implantar controle de
cotas individuais de impressão, fortemente recomendada pelo Programa
AmbientAÇÃO, é possível aproveitar os relatórios já gerados para calcular o consumo
de papel A4.

O método de controle de estoque e abastecimento direto do almoxarifado já demanda
maior mobilização e sistematização de processos. Contudo, caso não seja possível o
primeiro modelo, esta será a opção mais indicada. Para isso, é necessário entrar em
contato com o setor de almoxarifado ou outro setor semelhante responsável pelo
controle e gestão do consumo de papel na organização e solicitar um responsável
técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua ausência, para apoiar no processo
de controle de abastecimento de papel nas impressoras. Este responsável deverá
consolidar mensalmente uma tabela/planilha com o controle da quantidade de papel
que foi abastecida e encaminhá-la à comissão setorial. Esta tabela/planilha deve
conter, no mínimo, a data, hora e número de folhas fornecidas, o setor ou ilha de
impressão beneficiária, bem como o nome do responsável pelo abastecimento. Esta
tabela/planilha mensal deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do
setor de almoxarifado ou outro setor semelhante responsável.

Atenção: Os responsáveis por executar o abastecimento de folhas nas impressoras
devem ser orientados a observar o consumo médio e fornecer a quantidade de folhas
suficiente para aquele período de medição, evitando abastecer as impressoras com
quantidades muito maiores do que a demanda para que os dados sejam o mais
fidedignos possível.

Caso já exista um processo de controle de abastecimento com uma frequência
pré-definida ou sob demanda, recomenda-se sempre a adaptação ao processo de
controle já existente, evitando criar processos isolados. Assim, a tabela/planilha pode
ser produzida a partir de planilhas, sistemas de controle de estoque e outros recursos
já utilizados pelo setor responsável. De toda forma, a comissão setorial deve se inteirar
de como será feito o registro e controle das unidades disponibilizadas, pois,
posteriormente, irá consolidar os dados recebidos.

O lançamento no SIGA deve ser realizado na frequência e no prazo acordados no
Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não ser aprovados pela
Comissão Gestora. Vale ressaltar que a frequência mínima para alcance da estrela
“Materiais”, com o indicador “Papel A4” é mensal.

5º passo: Entrar em contato com o setor de recursos humanos da organização e
solicitar um responsável técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua ausência,
para apoiar no processo de controle de colaboradores ativos. Este responsável deverá
consolidar mensalmente uma tabela/planilha com o controle de frequência dos
colaboradores e encaminhá-la à comissão setorial. Esta tabela/planilha deve conter, no
mínimo, o nome do colaborador, alguma identificação única (e-mail, telefone ou outro
dado), bem como informar os dias efetivos que o colaborador trabalhou
presencialmente na edificação, no mês corrente, desconsiderando os que se



ausentaram por qualquer tipo de afastamento, viagem de negócios ou teletrabalho. O
documento deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de
recursos humanos.

Recomenda-se sempre a adaptação ao processo de controle já existente, evitando
criar processos isolados. Assim, a tabela/planilha pode ser produzida a partir de
planilhas, sistemas de ponto e outros recursos já utilizados pelo setor de recursos
humanos.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Mensalmente, alinhar com o setor de recursos humanos o envio da
tabela/planilha com o controle de frequência dos colaboradores. Conferir os dados e
solicitar atualização em caso de alguma inconformidade.

2º passo: Mensalmente, consolidar os dados informados na tabela/planilha, calculando
o total de colaboradores ativos.  Para mais informações, clique aqui.

3º passo: Mensalmente, consolidar a quantidade de folhas de papel A4 utilizada,
conforme definido no Planejamento.

4º passo: Mensalmente, lançar no SIGA os indicadores: quantidade mensal consumida
de papel A4 e quantidade de colaboradores ativos, bem como o relatório comprovante
desses dados, conforme modelo padrão disponibilizado.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se os procedimentos de lançamento foram realizados conforme os
prazos acordados no Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não
ser aprovados pela Comissão Gestora.

3º passo: Acompanhar as variações de consumo. Caso ocorra variações
significativas, verificar a regularidade e a estabilidade dessas variações, pois, pode ser
um sinal para realizar uma manutenção ou aprimoramento no processo de controle de
papel ou no processo de controle de frequência de colaboradores. Neste caso, acione
o setor responsável.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuros lançamentos,
seguem algumas dicas:



● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma resistência dos setores
envolvidos ou se os dados enviados foram pouco acurados/funcionais, adapte
os processos e documentos visando atender as necessidades locais, com
formas de registro mais integradas aos processos já vigentes.

● Caso seja notado o esquecimento frequente de medição ou lançamento nos
prazos acordados, é necessário rever este processo e torná-lo mais efetivo e
mais integrado aos processos já realizados pelos responsáveis por essas
atuações.

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar o processo
de controle, gestão e lançamento de indicadores de papel A4 de outras
comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizar este guia.

6.2.4. Relatório Comprovante

Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final de medição, a quantidade mensal consumida de papel A4 e a quantidade
de colaboradores ativos, bem como anexar o Relatório Comprovante de Execução.

Para saber a quantidade de colaboradores ativos, compile os dados informados na
tabela/planilha enviada pelo setor de recursos humanos, calculando o total de
colaboradores ativos, conforme demonstrado no exemplo abaixo.

Exemplo: Para saber a Quantidade de colaboradores ativos:
4. Multiplique o número total de colaboradores pelo total de dias marcados com

frequência ativa.
5. Multiplique o número total de colaboradores pela frequência total (número de

dias úteis).
6. Divida o número encontrado no item 1 pelo número encontrado no item 2.

Quantidade de colaboradores ativos: 4,27



Para saber a quantidade mensal consumida de papel A4, compile os dados
informados pelo setor de infraestrutura de TI ou pelo setor de almoxarifado, calculando
o total de folhas consumidas no mês.

Esses indicadores devem ser lançados no SIGA junto ao relatório comprovante,
conforme modelo apresentado abaixo:

Relatório Comprovante

Indicador(es) de Papel A4

1. Anexe abaixo a planilha/tabela enviada pelo setor de recursos humanos. O documento
deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de recursos
humanos.

2. Anexe abaixo a planilha/tabela de colaboradores ativos já consolidada pela comissão
setorial.

3. Anexe abaixo os comprovantes da quantidade lançada de consumo mensal de papel
A4.

Caso utilize o método de relatórios automáticos gerados por impressoras, anexe os relatórios
gerados pelas impressoras no mês atual. Se o contador não for zerado, é necessário anexar
também os relatórios gerados no mês anterior, indicando como foi consolidado o valor final.

Caso utilize o método de controle de estoque e abastecimento direto do almoxarifado, anexe
a planilha de controle enviada pelo setor de almoxarifado. Neste caso, o documento deve ter
a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor responsável.

6.3. Indicadores de: “Diagnóstico comportamental”

6.3.1. Objetivo

O objetivo deste indicador é registrar opiniões e atitudes dos colaboradores da
organização em relação às questões trabalhadas pelo AmbientAÇÃO no âmbito da
modalidade “Materiais”, visando identificar padrões de comportamento e analisar os
impactos das ações do Programa na conscientização e na mudança de comportamento
dos aferidos.

Vale ressaltar que os indicadores produzidos no "Diagnóstico comportamental”
apenas serão aprovados pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se
tiverem adesão de, pelo menos, 20% dos colaboradores da organização.



6.3.2. Conceito

“Diagnóstico comportamental", dentro do contexto da nova proposta do
Programa AmbientAÇÃO, é um questionário aplicado no início e no final do processo
de certificação aos colaboradores da organização. Esta proposta visa mapear um
cenário comportamental e cultural dos envolvidos antes e depois destes serem
apresentados aos preceitos e às ações do AmbientAÇÃO através da comissão setorial.

Assim, as perguntas do diagnóstico irão se transformar em indicadores, que
poderão ser monitorados ao longo do tempo. Desta forma, é possível comparar
cenários, analisar os indicadores, identificar padrões de comportamento e averiguar se
as ações desenvolvidas tiveram algum efeito na base cultural e comportamental dos
envolvidos. Caso deseje realizar um diagnóstico mais específico com objetivos
vinculados a iniciativas não catalogadas, é possível solicitar à Comissão Gestora o
cadastro de até 10 indicadores personalizados, que podem ser produzidos a partir de
um diagnóstico.

O Indicador “Diagnóstico comportamental” deve ser cogitado pela comissão
setorial que:

● Possui algum tipo de limitação para medir indicadores tradicionais. Por exemplo:
uma organização que não utiliza mais copos descartáveis e que substituiu a
maioria de seus processos que demandava impressão por um sistema de
gestão de documentos e processos eletrônicos, como o SEI, tornando
desnecessário o monitoramento de seu consumo de papel;

● Possui enfoque em ações educativas e necessita medir a efetividade dessas
ações;

● Visa alterar algum comportamento ou cultura organizacional em prol de ações
socioambientais específicas não catalogadas. Exemplo: organização onde os
colaboradores utilizam muita sacola plástica e pretende-se promover a cultura
de uso de sacolas retornáveis;

6.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases
do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo contempla: um diagnóstico sobre a melhor forma de aplicação do formulário,
um estudo sobre como aumentar a adesão, abarcando um número expressivo de
colaboradores, e um planejamento de divulgação com apoio do departamento de
comunicação da organização parceira.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um diagnóstico, verificando junto ao departamento de comunicação
(quando aplicável) se os colaboradores têm facilidade de responder um questionário
digital. Recomenda-se o uso de ferramentas como o Google Forms para criação dos
questionários devido a praticidade em se exportar dados em excel e emitir relatórios de
análise que podem ser utilizados, inclusive, como comprovante do indicador no SIGA.



2º passo: Definir o período de realização do diagnóstico no qual o questionário ficará
disponível para acesso e resposta dos colaboradores. Recomenda-se pelo menos uma
ou duas semanas de duração do diagnóstico para garantir maior adesão.

3º passo: Realizar um planejamento de divulgação do diagnóstico, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 2 semanas de antecedência ao início do período de realização do diagnóstico.
Já durante o período de realização do diagnóstico, recomenda-se o envio de lembretes
a cada 2 dias até o último dia do período.

Recomenda-se que o comunicado contenha: a meta de participantes esperada para
alcance da certificação, a importância desta ação para a organização e o tempo médio
necessário para preenchimento do questionário. Essas informações são vitais para
despertar o sentimento de pertencimento nos colaboradores, auxiliando-os a se
enxergarem como parte do processo, entenderem a importância de sua participação
para o alcance das metas da organização e tomarem conhecimento do tempo
necessário que terão de dedicar para planejarem sua participação.

Possivelmente, para aumentar a adesão, serão necessárias algumas formas de
incentivo aos colaboradores. Seguem algumas sugestões que podem ser acordadas
com os dirigentes:

● Vincular a participação nos diagnósticos ao Plano de Gestão do Desempenho
Individual – PGDI;

● Dispensar os colaboradores no turno em que participarem do diagnóstico;
● Sortear algum brinde aos que participarem do diagnóstico.

4º passo: Elaborar o formulário no Google Forms ou impresso. O formulário base da
modalidade “Materiais” deve conter, no mínimo, o nome e o e-mail para identificação do
participante, além das seguintes perguntas apresentadas abaixo.

Materiais

1. No trabalho, você utiliza copos descartáveis?
a. Sim
b. Não

2. Quantas folhas de papel você costuma utilizar por semana para assuntos pessoais
(sem considerar documentos de trabalho)?

3. Quando precisa imprimir algum documento, você utiliza ambos os lados do papel?
a. Sim
b. Não

4. Quando precisa imprimir algum documento, você configura a impressão para o modo
econômico?

a. Sim
b. Não

5. Você utiliza sacolas retornáveis para suas compras em supermercado?
a. Sim
b. Não

6. Você costuma recusar o uso de canudinho plástico quando solicitam uma bebida?



a. Sim
b. Não

7. Você costuma dar preferência por comprar roupas e outros itens seminovos em bazar
ao invés de novas?

a. Sim
b. Não

8. Ao comprar, você costuma dar preferência por produtos com diferenciais ecológicos,
seja nele próprio (reciclável), seja em seu processo produtivo (menor consumo de
energia elétrica, matéria prima e geração de resíduos?

a. Sim
b. Não

9. Este ano você participou de alguma ação educativa do AmbientAÇÃO com a temática
Materiais?

a. Sim
b. Não

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Realizar os comunicados conforme planejamento de divulgação;

2º passo: Disponibilizar os formulários em meio digital ou imprimi-los em caso de
aplicação do diagnóstico de forma física;

3º passo: Acompanhar as respostas realizadas durante o período de realização do
diagnóstico e, caso esteja ocorrendo pouca adesão, aumentar o número de lembretes
ou buscar outras formas de incentivar a participação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se houve adesão suficiente para garantir a aprovação da Comissão
Gestora aos indicadores produzidos pelo “Diagnóstico comportamental” ou se será
necessário estender o prazo de realização do diagnóstico.

Atenção: Para verificar, confira o número total de colaboradores da organização que
trabalha na edificação em questão (este número consta no cadastro do perfil da
organização no SIGA).

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuros diagnósticos,
seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;



● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuros diagnósticos;

● Se nas etapas anteriores foi necessário estender o prazo de realização do
diagnóstico, foque em aprimorar o processo de divulgação;

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar os
diagnósticos de outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para
atualizar este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação que gerou os indicadores,
conforme modelo padrão disponibilizado.

3º passo: Lançar no SIGA os indicadores e o relatório comprovante, conforme modelo
padrão disponibilizado, para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

6.3.4. Relatório Comprovante

Para comprovar a execução desta ação, exporte a planilha excel do Google Forms ou
compile os resultados do diagnóstico em uma tabela, conforme  demonstrado abaixo:

Nome
do
Participa
nte

E-ma
il

Utiliza
Copos
Descartá
veis no
Trabalho
?

Folha
s por
Sema
na

Impres
são em
ambos
os
lados
do
papel

Modo
Econôm
ico na
impress
ora

Utiliza
Sacolas
Retorná
veis

Recusa
canudin
ho?

Preferên
cia por
comprar
itens
seminov
os?

Preferên
cia por
produto
s com
diferenci
ais
ecológic
os?

Participo
u de
alguma
ação
educativ
a?

Ana ana
@exe
mplo.
com

Sim 5 Sim Sim Não Não Não Não Sim

João joao
@exe
mplo.
com

Não 1 Não Não Não Não Não Não Sim

Luíza luiza
@exe
mplo.
com

Não 10 Sim Sim Sim Não Não Sim Sim

Total 1 16 2 2 1 0 0 1 3

Média 5,3

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento



Com este consolidado será possível obter os indicadores abaixo:

1. Total de participantes: nos dados de exemplo seria 3 respondentes.
2. Total de pessoas que utilizam copos descartáveis no trabalho: nos dados

de exemplo seria 1.
3. Média de folhas usadas por semana: calcule a média simples das respostas,

somando todos os valores da coluna e dividindo pela quantidade de respostas.
Nos dados de exemplo seria 16/3 = 5,3.

4. Total de pessoas que imprimem em ambos os lados do papel: nos dados de
exemplo seria 2.

5. Total de pessoas que utilizam a impressora em modo econômico: nos
dados de exemplo seria 2.

6. Total de pessoas que utilizam sacolas retornáveis no supermercado: nos
dados de exemplo seria 1.

7. Total de pessoas que recusam o uso de canudinho plástico: nos dados de
exemplo seria 0.

8. Total de pessoas que dão preferência por comprar roupas e outros itens
seminovos: nos dados de exemplo seria 0.

9. Total de pessoas que ao comprar, dão preferência por produtos com
diferenciais ecológicos: nos dados de exemplo seria 1.

10.Total de pessoas que participaram de ações educativas com a temática
Materiais: nos dados de exemplo seria 3.

Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final em que a pesquisa foi realizada, os indicadores consolidados e anexar o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo.

Relatório Comprovante

Indicador: Diagnóstico comportamental (Materiais)

1. O diagnóstico atingiu a meta de 20% dos colaboradores da organização?
(  ) Sim (  ) Não

2. Anexe abaixo a planilha preenchida com o consolidado de respostas do diagnóstico.

3. Caso tenha realizado o diagnóstico através do Google Forms ou outra ferramenta de
questionários online, anexe prints do consolidado/gráficos gerados automaticamente
pela ferramenta que comprovam cada um dos indicadores lançados:

3.1. Total de participantes;
3.2. Total de pessoas que utilizam copos descartáveis no trabalho;
3.3. Média de folhas usadas por semana;
3.4. Total de pessoas que imprimem em ambos os lados do papel;



3.5. Total de pessoas que utilizam a impressora em modo econômico;
3.6. Total de pessoas que utilizam sacolas retornáveis no supermercado;
3.7. Total de pessoas que recusam o uso de canudinho plástico;
3.8. Total de pessoas que dão preferência por comprar roupas e outros itens

seminovos;
3.9. Total de pessoas que ao comprar, dão preferência por produtos com

diferenciais ecológicos;
3.10. Total de pessoas que participaram de ações educativas com a temática

Materiais.

Caso tenha realizado o diagnóstico através de formulários impressos, anexe os formulários
digitalizados (dados como nome, e-mail e assinatura do participante devem estar visíveis).

7. Ações Educativas

No contexto da certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações categorizadas
como “Educativas” têm o objetivo de promover um processo educativo, incentivando o
questionamento crítico e emancipador do público ouvinte. Geralmente se enquadram
como: campanhas, eventos, palestras, oficinas e ações educativas realizadas de forma
pontual, mas que foram previamente planejadas e estruturadas dentro dos objetivos
propostos no Plano de Ação. Na modalidade “Materiais”, a princípio, há três opções de
ações: “Campanha visual”, “Cine e debate” e “Feira de trocas”.

Todas as ações educativas realizadas pela Comissão Setorial devem ainda
passar por um processo de avaliação do índice de satisfação, que deve ser registrado
no cadastro da ação no SIGA, visando avaliar a qualidade do evento, do ponto de vista
dos participantes, com o fim de promover o aprimoramento contínuo das ações.

7.1. Método de Cálculo do Índice de Satisfação

O método utilizado para medir o índice de satisfação das ações educativas do
Programa AmbientAÇÃO é calculado a partir da média simples das notas avaliativas
sobre a ação registradas pelos participantes.

O método funciona a partir do seguinte questionamento, que deve ser realizado
aos participantes da ação: "Em uma escala de 0 a 10, qual nota você dá para a ação
“nome da ação”, realizada em dia/mês/ano às x horas?". Recomenda-se que este
questionamento especifique o nome da ação, bem como a data/horário de realização
ou outra informação necessária para identificar a ação e apoiar o processo de
validação da Comissão Gestora. A escala também deve conter a referência base para
apoiar o critério de avaliação, onde 0 é péssimo e 10 é excelente.



Este questionamento será parte da Pesquisa de Satisfação, que pode ser
realizada através de um questionário online (indica-se a ferramenta google forms ou
outra semelhante), que deve conter:

● Nome da organização parceira, nome, data e horário da ação e/ou outras
informações básicas para identificação de qual ação está sendo avaliada.

● Dados mínimos obrigatórios preenchidos pelos participantes:
○ Nome completo;
○ E-mail, telefone ou outro meio de contato;
○ Nota avaliativa.



Exemplo de Formulário no Google Forms:

A Pesquisa de Satisfação deve ser encaminhada, de preferência por e-mail, apenas
para os participantes efetivos da ação, em até 24 horas após a conclusão da ação,
abrangendo, pelo menos, 30% dos participantes.
Recomenda-se que o comunicado contenha: o prazo em que a pesquisa ficará aberta
para receber as respostas, o tempo médio gasto para preenchimento do formulário (2
minutos), o percentual mínimo necessário de respostas à pesquisa para conclusão da
ação (30%) e a importância da pesquisa para melhoria de futuras ações. Essas
informações são vitais para contextualizar os colaboradores sobre a proposta,
auxiliando-os a entenderem a importância de sua participação e para tomarem
conhecimento do tempo necessário que terão de dedicar para avaliarem a ação.

Concluído o prazo da pesquisa de satisfação, caso a Comissão Setorial não consiga
atingir os 30% de respostas em relação ao número efetivo de participantes da ação,
deve-se reabrir o prazo para a Pesquisa de Satisfação, acionando os participantes que
ainda não responderam à pesquisa.



Caso a Comissão Setorial identifique o interesse dos participantes em obter certificados
de participação das ações e esteja disposta a produzi-los, a Comissão pode
condicionar a emissão do certificado à resposta da Pesquisa de Satisfação, visando
aumentar a adesão à pesquisa.

Atingido o percentual mínimo de respostas para uma efetiva avaliação da ação, a
Comissão Setorial deve seguir os passos abaixo para calcular o índice de satisfação
e registrar as evidências no Relatório Comprovante de execução da ação:

● Exporte todas as respostas da pesquisa para uma planilha, que deve conter, no
mínimo: o nome completo dos participantes, e-mail, telefone ou outro meio de
contato dos participantes e as notas avaliativas obtidas para a ação;

● Some todas as notas avaliativas obtidas;
● O total da soma de todas as notas avaliativas obtidas deve ser dividido pela

quantidade de respondentes;
● O resultado será o índice de satisfação da ação.

Em resumo, segue a fórmula de cálculo do índice de satisfação da ação:
Soma de todas as notas avaliativas

_______________________________________
Quantidade de notas obtidas

● Para comprovar a execução do cálculo do índice de satisfação da ação, a
Comissão Setorial deve incluir no Relatório Comprovante de execução da ação
um print da planilha final consolidada, conforme exemplo abaixo.

No exemplo acima, a planilha exportada da ferramenta Google Forms gerou
automaticamente o campo de data e hora em que a respostas foi computada.

Para complementar o Relatório Comprovante de execução da ação, a Comissão
Setorial também pode anexar o gráfico consolidado de notas gerado pela ferramenta
de gestão de formulários, conforme exemplo abaixo.



7.2. Ação: “Campanha visual”

7.2.1. Objetivo
A ação “Campanha visual” visa embasar e fomentar a mudança de

comportamento dos colaboradores diante de uma problemática socioambiental, por
meio da definição de objetivos específicos e da divulgação de peças gráficas
educativas e orientativas sobre a temática a ser trabalhada.

Atenção: a ação “Campanha visual” apenas será aprovada e pontuada pela
Comissão Gestora, para fins de certificação, se possuir um ou mais objetivos
específicos e prever o planejamento e divulgação de, pelo menos, 5 peças
gráficas diferentes, em meio físico ou digital, relacionadas ao objetivo proposto.

7.2.2. Conceito
“Campanha visual", dentro do contexto da nova proposta do Programa

AmbientAÇÃO, é caracterizada pela divulgação de peças gráficas educativas em meio
físico e/ou digital, por meio da adesivação de pontos estratégicos na edificação, de
envio de e-mails marketing e/ou da publicação nas redes sociais da organização.

Esta ação educativa deve contemplar um planejamento anual de produção e/ou
divulgação de material educativo como parte de um escopo previamente planejado e
estruturado dentro dos objetivos propostos no Plano de Ação da organização.

Diante de cenários cada vez mais complexos, como o surgimento da pandemia
do Coronavírus, onde grande parte dos colaboradores das organizações passou a
exercer suas funções de forma remota, tornou-se indispensável que as Comissões
Setoriais reinventem suas formas de atuação, adaptando-as para meios digitais. Neste
contexto, esta ação foi adaptada e estruturada para funcionar também com
organizações que aderiram ao teletrabalho.



Este guia foi elaborado visando direcionar a Comissão Setorial sobre como
planejar a estruturação de um calendário de produção e/ou divulgação de materiais
educativos. Esta ação deve ser considerada pela Comissão Setorial que:

● Atua em uma organização onde os colaboradores trabalham presencialmente e
necessita incentivar algum comportamento-chave com uma frequência
constante, pois a organização necessita de apoio e colaboração dos envolvidos
em relação a uma problemática socioambiental específica;

● Atua em uma organização onde grande parte dos colaboradores trabalha à
distância e necessita realizar ações educativas com este público;

● Atua em uma organização que possui redes sociais e deseja utilizar esse meio
digital para promover o conteúdo educativo preconizado pelo Programa.

7.2.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para executar a ação “Campanha visual”. O planejamento do
processo contempla: identificação de problemáticas socioambientais que demandam
alguma mudança comportamental e cultural dos colaboradores; análise do material
educativo disponível no acervo da organização ou disponibilizado pelo Programa
AmbientAÇÃO, que contemple a problemática socioambiental a ser trabalhada;
identificação da necessidade de personalização do material disponível ou produção de
novos materiais; e, um planejamento das melhores formas de divulgação com apoio do
departamento de comunicação da organização parceira (quando aplicável) para
abarcar um número expressivo de colaboradores.

Assim, o “executar” dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar

...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, bem como os aspectos culturais dos colaboradores, visando
identificar, para a modalidade temática em questão, quais serão os objetivos
específicos da Campanha visual, como os colaboradores podem auxiliar no alcance do
objetivo central: promover um consumo mais consciente de materiais, dentro e fora da
edificação.

Considerando o trabalho presencial, na temática materiais, indicamos abaixo alguns
objetivos específicos que podem ser pertinentes, a depender da edificação e dos
processos internos:

● Configurar manualmente impressoras para modo “rascunho” (quando não for
possível a automatização);

● Redução no número de impressões;
● Apoio no processo interno de reaproveitamento de folhas usadas como bloco de

rascunho;
● Substituição/redução de copos descartáveis;
● Redução de consumo de papel toalha;



Diante dos objetivos específicos definidos, analise os ambientes externos e internos da
organização para identificar pontos estratégicos onde pode ser realizada a afixação de
peças gráficas educativas e orientativas para o direcionamento de um ou mais
comportamentos que precisam ser incentivados.

No caso de organizações que atuam em teletrabalho, é possível identificar, como
objetivos específicos, comportamentos que podem ser realizados pelos colaboradores,
de forma direta ou indireta, para promover um consumo mais consciente de materiais,
como:

● Incentivo a reflexão sobre a necessidade de consumo;
● Substituição ou eliminação de canudos descartáveis;
● Substituição de sacolas plásticas de compras por sacolas retornáveis;
● Incentivo a optar, no momento da compra, por produtos mais sustentáveis, cuja

constituição seja reciclável e com o mínimo de embalagem e/ou cujo processo
produtivo demande menos matéria-prima e recursos naturais.

2º passo: Identificar, dentre os materiais educativos dispostos no acervo da
organização ou disponibilizados pelo AmbientAÇÃO na modalidade em questão, quais
se encaixam à problemática a ser trabalhada e seus respectivos objetivos. Caso seja
necessário personalizar o material existente ou produzir novos materiais, deve-se
planejar um cronograma completo de personalização/produção, considerando os
materiais a serem personalizados/produzidos, as pessoas envolvidas e os prazos de
conclusão.

Atenção:
● Materiais educativos disponibilizados pelo Programa podem ser personalizados

e adaptados à realidade local, desde que respeitadas as regras do Manual de
Identidade Visual do AmbientAÇÃO.

● O AmbientAÇÃO também disponibiliza templates para a produção de peças
gráficas no Power Point, com cores específicas para cada modalidade a ser
trabalhada, para que a organização crie artes visuais de forma bastante simples,
sem necessitar um profissional especializado em comunicação visual.

● Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e templates disponibilizados pelo
Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

O material educativo produzido deve abranger:
● A problemática socioambiental abordada, se possível apresentada de forma

numérica ou através de infográficos, cujos dados devem ser devidamente
referenciados e embasados por fontes confiáveis;

● A contextualização e adaptação da problemática abordada à realidade local;
● Um direcionamento ao indivíduo, ou seja, uma orientação sobre como ele pode,

com sua ação individual, contribuir para fazer a diferença diante do cenário
apresentado.

Essas informações são vitais para despertar o interesse na temática, provocando o
sentimento de pertencimento nos colaboradores, auxiliando-os a entenderem a
importância de sua participação e a se enxergarem como parte da solução.

Exemplo de Cronograma de Produção/Personalização de Material:

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


Campanha “ABC” (Materiais)

ATIVIDADES AGO SET OUT NOV DEZ

Peças Gráficas 3 a
7

10
a
14

17
a
21

24
a
28

31
a 4

7 a
11

14
a
18

21
a
25

28
a 2

5 a
9

12
a
16

19
a
23

26
a
30

2
a
6

9 a
13

16
a
20

23
a
27

30
a 4

7 a
11

14
a
18

21
a
25

Peça 001

Peça 002

Peça 003

Peça 004

...

3º passo: Realizar um planejamento de divulgação dos materiais produzidos,
verificando junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores
estratégias de abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio
de e-mails e/ou outro método de abordagem com uma frequência constante e
previamente planejada e organizada, considerando outras campanhas e modalidades
temáticas que estiverem sendo trabalhadas. Os disparos e/ou publicações podem
ocorrer 2 ou 3 vezes por semana, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, a
depender do número de modalidades temáticas trabalhadas e dos objetivos da
comissão setorial.

Exemplo de Cronograma de Divulgação:

POSTAGENS AGO SET OUT NOV DEZ

Peças Gráficas 3 a
7

10
a
14

17
a
21

24
a
28

31
a 4

7 a
11

14
a
18

21
a
25

28
a 2

5 a
9

12
a
16

19
a
23

26
a
30

2
a
6

9 a
13

16
a
20

23
a
27

30
a 4

7
a
11

14
a
18

21
a
25

Campanha “ABC” (Materiais)

Postagem -
Peça 001
Postagem -
Peça 002
Postagem -
Peça 003
Postagem -
Peça 004

Campanha “DEF” (Energia)

Postagem -
Peça 009
Postagem -
Peça 010
...



4º passo: No caso de peças gráficas a serem impressas para afixação em pontos
estratégicos, realizar um orçamento em gráficas especializadas para impressão em
papel adesivo ou couchê 170g.

Prever a quantidade necessária de peças gráficas impressas para sinalizar cada ponto
estratégico envolvido, calculando o valor total para a impressão e compra desses e
outros materiais necessários (papel adesivo, papel couchê, fita dupla-face etc.).

Fazer

...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Em caso de personalização ou produção de novos materiais, executar o
planejamento, reajustando prazos e alocando os envolvidos, conforme necessidade;

2º passo: Enviar os materiais educativos por e-mail ou publicá-los, com base no
planejamento, reajustando prazos e alocando os envolvidos, conforme necessidade;

3º passo: No caso de peças gráficas a serem impressas, realizar a devida impressão e
afixação nos pontos estratégicos identificados na organização, fotografando alguns
desses pontos para compor o Relatório Comprovante de Execução da Ação, que
demanda também o preenchimento da seguinte tabela:

Peça Gráfica Quantidade de pontos sinalizados Fotos de alguns pontos já sinalizados

4º passo: Após o cumprimento de todo o cronograma de publicação/envio de
materiais, bem como da afixação de peças gráficas educativas em pontos estratégicos,
enviar a pesquisa de satisfação da campanha aos colaboradores e consolidar o índice
de satisfação, conforme orientado no Método de Cálculo do Índice de Satisfação deste
guia;

Checar

...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado;

2º passo: Verificar se houve engajamento dos colaboradores nas publicações
(curtidas, comentários e compartilhamentos) e/ou se houve mudanças em direção ao
comportamento esperado, documentando se é necessário mudar a estratégia para
aumentar a visibilidade e/ou engajamento;



3º passo: Consolidar o índice de satisfação, criar o Relatório Comprovante de
Execução da Ação, conforme modelo padrão disponibilizado, e registrar a ação no
SIGA para todas as modalidades relacionadas e vinculadas ao plano de ação da
organização;

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras Campanhas
Visuais, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma adaptação no escopo para
aumentar a visibilidade das publicações ou o engajamento dos colaboradores,
anote a estratégia utilizada e se a mesma teve sucesso para que seja ou não
aplicada em futuras ações;

● Identifique os materiais que geraram mais engajamento e/ou refletiram
mudanças em direção ao comportamento esperado. Essas informações serão
muito úteis para aprimorar futuras ações.

● Se a sua Comissão possui materiais educativos que deseja compartilhar com
outras comissões setoriais, ou sugestões de novos materiais que devem ser
produzidos, ou se a Comissão identificou alguma estratégia ou ação que pode
aprimorar as ações de “Campanha visual" de outras comissões setoriais, por
favor, contacte a Comissão Gestora para atualizar este guia.

7.2.4. Relatório Comprovante
Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final do cronograma de divulgação, o parceiro (caso haja alguma organização parceira
que financiou ou apoiou a iniciativa), o título (nome da campanha ou principal objetivo
específico trabalhado nos conteúdos divulgados), número de participantes (total de
destinatários para os quais os e-mails foram enviados somado ao número de
seguidores do perfil na rede social onde o conteúdo foi publicado) e índice de
satisfação, que deve ser calculado conforme demonstrado no capítulo “Método de
Cálculo do Índice de Satisfação”.

Para comprovar a execução desta ação, utilize o modelo de relatório apresentado
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Campanha visual

1. Indique o(s) objetivo(s) específico(s) da Campanha visual.

2. Foram utilizados materiais educativos do acervo do Programa AmbientAÇÃO nesta
campanha? Se sim, anexe abaixo um print desses materiais em tamanho reduzido.



3. Foi necessária a personalização de materiais educativos do acervo do Programa
AmbientAÇÃO nesta campanha? Se sim, anexe abaixo um print desses materiais em
tamanho reduzido, indicando as alterações realizadas.

4. Foi necessária a personalização de materiais educativos do acervo da organização
nesta campanha? Se sim, anexe abaixo um print desses materiais em tamanho
reduzido.

5. Foi necessário produzir novos materiais para esta campanha? Se sim, anexe abaixo
um print desses materiais em tamanho reduzido.

6. Se foi necessária a personalização de materiais já existentes ou a produção de novos
materiais, anexe abaixo o planejamento de personalização/produção de material.

(Atenção: Caso deseje compartilhar esses materiais para o uso de outras comissões setoriais, você pode
encaminhá-los em alta resolução para a Comissão Gestora, que irá referenciar no próprio material os créditos
de produção à organização parceira.)

7. Foi necessária a afixação de peças gráficas educativas em pontos estratégicos? Se sim,
informe no quadro abaixo, para cada peça gráfica (em tamanho reduzido), quantos
pontos foram sinalizados e anexe fotos de alguns desses pontos.

Peça Gráfica Quantidade de pontos sinalizados Fotos de alguns pontos já sinalizados

8. Anexe abaixo o planejamento de divulgação do material.

9. Houve publicações que geraram mais engajamento e/ou refletiram mudanças em
direção ao comportamento esperado? Comente e, se possível, identifique os materiais
relacionados.

10. Foi necessária alguma adaptação no escopo para aumentar a visibilidade das
publicações ou o engajamento dos colaboradores? Se sim, descreva.

11. Anexe abaixo prints que comprovam o cálculo do índice de satisfação da ação,
conforme Método de Cálculo do Índice de Satisfação indicado no Guia Prático.

12. Anexe abaixo prints que comprovam o número de participantes:

No caso de envio de e-mails marketing, anexe o print dos e-mails enviados (o print deve
conter a quantidade total de destinatários para cada e-mail enviado).

No caso de publicações realizadas em redes sociais, anexe o print das postagens e um print do
perfil, indicando o total de seguidores que ficou exposto ao conteúdo publicado.



7.3. Ação: “Cine e debate”

7.3.1. Objetivo

O objetivo desta ação é exibir um filme ou documentário pertinente à temática a
ser trabalhada e, na sequência, promover um debate com os participantes sobre os
principais pontos abordados, visando construir o conhecimento de forma coletiva e
inclusiva.

7.3.2. Conceito

“Cine e debate", dentro do contexto da nova proposta do Programa
AmbientAÇÃO, é caracterizada pela realização de um evento onde ocorre a exibição
de um filme ou documentário pertinente à temática a ser trabalhada e, na sequência,
ocorre um debate com os participantes a respeito dos principais pontos abordados.
Geralmente esta ação educativa é realizada de forma pontual, mas faz parte de um
escopo previamente planejado e estruturado dentro dos objetivos propostos no Plano
de Ação da organização.

Diante de cenários cada vez mais complexos, como o surgimento da pandemia
do Coronavírus, onde grande parte dos colaboradores das organizações passaram a
exercer suas funções de forma remota, tornou-se indispensável que as comissões
setoriais reinventem suas formas de atuação, adaptando-as para meios digitais. Neste
contexto, esta ação foi adaptada e estruturada para funcionar também com
organizações que aderiram ao teletrabalho.

Este guia foi construído visando direcionar a comissão setorial sobre alguns
títulos pertinentes à modalidade Materiais que podem ser exibidos no evento, além de
dar orientações para a estruturação e condução do debate. A ação “Cine e debate”
deve ser cogitada pela comissão setorial que:

● Deseja realizar uma ação educativa que promova a participação, a inclusão e a
construção coletiva do conhecimento.

● Deseja abordar algum assunto que demande uma reflexão mais profunda sobre
determinada temática.



Títulos Pertinentes à Modalidade Materiais

Título:
Minimalismo: Um documentário sobre as coisas importantes

Sinopse:
Minimalismo trata sobre as coisas que realmente importam para termos uma
vida com mais propósito. Dois amigos de infância mostram na prática como
fizeram a transição de “carreiras de sucesso” para uma vida mais significativa
e feliz. O documentário entrevista pessoas que acreditam que bens materiais
não trazem felicidade, e aborda a questão: menos é mais?

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=gBaXUU8c-Mk
https://www.netflix.com/br/title/80114460

Título:
A História das Coisas - The Story of Stuff

Sinopse:
Curta metragem de 2007, dirigido por Louis Fox, com duração média de 20
minutos, que aborda o consumo exagerado de bens materiais, e mostra de
maneira didática e clara todo o processo que vai desde a extração da
matéria-prima, a confecção do produto, venda, compra e falsa ideia de
necessidade, até o momento de descarte e poluição, e o impacto negativo
que esse consumo causa no meio ambiente.

Disponível:
Legendado: https://www.youtube.com/watch?v=3c88_Z0FF4k
Dublado: https://www.youtube.com/watch?v=2URu0cWVJYs

Título:
A Conspiração da Lâmpada Elétrica - The Light Bulb Conspiracy

Sinopse:
Documentário de 2010, dirigido por Cosima Dannoritzer, que demonstra como
a indústria promove a obsolescência programada, configurando
propositalmente uma duração curta para alguns produtos com o objetivo de
estimular o consumo das versões mais atuais.

Disponível:
Legendado: https://www.youtube.com/watch?v=roPG_KSnDxs

Título:
Amanhã - Tomorrow (Demain)

Sinopse:
Demain (ou Tomorrow) é um documentário francês que mostra que cada um
de nós pode realmente contribuir para criar o futuro. O filme tem tom
positivista e otimista, buscando soluções para as crises ecológicas,
econômicas e sociais que atravessam o nosso mundo. Demain acompanha a
viagem de Cyril Dion, Mélanie Laurent e uma equipe de quatro pessoas por
dez países à procura do que poderá provocar o desaparecimento da
Humanidade e como evitar esta catástrofe até 2100. Durante a viagem, Cyril
Dion e Mélanie Laurent encontraram pioneiros que reinventaram a agricultura,
a energia, e economia, a democracia e a educação.

Disponível:

https://www.youtube.com/watch?v=gBaXUU8c-Mk
https://www.netflix.com/br/title/80114460
https://www.youtube.com/watch?v=3c88_Z0FF4k
https://www.youtube.com/watch?v=2URu0cWVJYs
https://www.youtube.com/watch?v=roPG_KSnDxs


Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=w0FxXBV9GqQ

Título:
Oceanos de Plástico

Sinopse:
O documentário “Oceanos de Plástico” de 2016 dirigido por Craig Leeson,
apresenta a descoberta de que os oceanos do planeta estão repletos de
plástico e aponta os impactos da poluição ambiental.

Disponível:
https://www.netflix.com/br/title/80164032

Atenção: Quando o título exibido for comum a mais de uma modalidade temática,
é possível pontuar, com uma única sessão de “Cine e debate”, para todas as
estrelas relacionadas. Para isso, é necessário que a ação seja cadastrada em
todas as modalidades onde o título esteja recomendado no respectivo Guia
Prático da Ação.

Estrutura do Debate
O debate é um diálogo argumentativo, no qual duas ou mais pessoas expõem a

sua opinião sobre um determinado assunto. Nos debates, a argumentação tem grande
importância, pois é através dela que os participantes defendem o seu ponto de vista.

Um debate conta com a figura de um moderador (comissão setorial) e dos
debatedores (colaboradores - sugerimos um grupo de até 20 pessoas), que irão expor
a sua opinião sobre o assunto abordado. O moderador é o responsável por conduzir e
controlar a participação de cada debatedor, de forma que todos possam expor o seu
ponto de vista, garantindo que não fujam do tema principal e que apresentem a sua
opinião sempre respeitosamente. O moderador pode estabelecer um tempo médio de
fala, réplica e tréplica de cada debatedor, garantindo que todos tenham a mesma
oportunidade de participação. Também é seu papel assegurar que todos os
participantes saibam ouvir sem interrupções e respeitar os demais membros da
discussão e as suas ideias, garantindo um clima leve e descontraído.

O moderador deverá ter pleno conhecimento e segurança sobre o tema
proposto, já que será responsável por conduzir as perguntas e “provocar” as
discussões. Para isso, recomenda-se que o moderador prepare um roteiro de
perguntas previamente estruturado, baseando-se nos pontos chave apresentados no
título exibido e adaptando esses pontos, sempre que possível, à realidade local. Não
existe um número adequado de perguntas, porém deve-se levar em consideração a
quantidade de participantes, o tempo de duração da ação e o tempo que cada um terá
para expor suas ideias.

Recomenda-se que a estrutura do debate seja dividida em três partes:
Introdução: momento para dar as boas vindas, onde o moderador deve se apresentar,
solicitar que cada participante se apresente brevemente e explicar as regras do debate
(tempo médio previsto de duração, tempo médio previsto para debate de cada pergunta
e tempo médio previsto para cada participação). Recomenda-se uma média de 15
minutos de debate por pergunta.

https://www.youtube.com/watch?v=w0FxXBV9GqQ
https://www.netflix.com/br/title/80164032


Discussão: momento onde o mediador deve expor as perguntas previstas, controlando
o tempo planejado para o debate de cada uma, permitindo que os debatedores
exponham e defendam as suas opiniões e garantindo que todos sigam as regras
previamente estabelecidas.
Conclusão: momento onde o moderador resume as opiniões expressas, agradece a
presença e participação de todos e finaliza o debate.

7.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para executar a ação “Cine e debate”. O planejamento do
processo contempla: uma análise do melhor título de acordo com os objetivos em tela,
a estruturação do debate e um planejamento de divulgação com apoio do
departamento de comunicação da organização parceira para abarcar um número
expressivo de colaboradores.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, bem como os aspectos culturais dos colaboradores, visando
identificar, para a modalidade Materiais, como os colaboradores podem auxiliar no
alcance dos objetivos propostos.

2º passo: Identificar, dentre os títulos recomendados pelo Programa na modalidade em
questão, se algum se encaixa à problemática a ser trabalhada e seus respectivos
objetivos. Caso contrário, realizar uma pesquisa de filmes e documentários pertinentes,
que melhor expõem as questões que precisam ser trabalhadas.

3º passo: Verificar o melhor formato para execução da ação, a depender se o evento
irá ocorrer de forma presencial ou remota. Sugerimos abaixo alguns formatos:

Formato Características Indicação

Vídeo Completo
+ Debate no dia
do evento

Este formato consiste na exibição
do filme ou documentário na
íntegra no dia do evento, seguido
do debate.

Indicado para eventos
presenciais, onde a comissão
setorial dispõe de estrutura
física para exibição de vídeo e
tempo suficiente para a
exibição do título completo e
pelo menos mais uma hora de
debate;



Vídeo
Resumido +
Debate no dia
do evento

Este formato consiste na exibição
de um compilado resumido de
cenas do filme ou documentário
no dia do evento, seguido do
debate. Neste formato, a
comissão setorial pode indicar
onde os participantes podem
assistir o vídeo completo antes do
evento.

● Indicado para eventos
presenciais, onde a
comissão setorial dispõe de
estrutura física para
exibição de vídeo, mas
possui pouco tempo de
evento (não é suficiente
para a exibição do título
completo e mais uma hora
de debate);

● Indicado para eventos
online onde assistir o vídeo
completo ao vivo pode
prejudicar a qualidade de
som e imagem e provocar
desinteresse.

Apenas debate
no dia do
evento

Neste formato, a comissão
setorial indica onde os
participantes podem assistir o
vídeo completo antes do evento.

Indicado para eventos online
onde assistir o vídeo completo
ao vivo pode prejudicar a
qualidade de som e imagem e
provocar desinteresse.
Caso a comissão setorial não
consiga desenvolver um
compilado resumido de cenas
do filme ou documentário, ela
pode optar por criar alguns
slides dos principais pontos e
apresentá-los antes do debate.

4º passo: Criar um roteiro base de perguntas para a condução do debate, adaptando
os pontos chave apresentados no título exibido à realidade local, conduzindo os
colaboradores a enxergarem sua capacidade de atuação, bem como a importância de
sua ação individual a nível local e global, gerando um sentimento de pertencimento e
promovendo sempre uma gestão participativa e de escuta ativa.

5º passo: Realizar um planejamento de divulgação da sessão, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência à sessão e terminando 1 dia antes da sessão.

Recomenda-se que o comunicado contenha: a quantidade máxima de participantes da
sessão, o tempo médio de duração e a possibilidade de assistir previamente o título em
questão (caso a comissão setorial não disponha de tempo suficiente para exibir o título
completo. Neste caso, podem ser exibidas apenas as principais cenas antes do
debate). Essas informações são vitais para contextualizar os colaboradores sobre a
proposta, auxiliando-os a entenderem a importância de sua participação e tomarem
conhecimento do tempo necessário que terão de dedicar para planejarem sua
participação.



Possivelmente, para aumentar a adesão, serão necessárias algumas formas de
incentivo aos colaboradores. Seguem algumas sugestões que podem ser acordadas
com os dirigentes:

● Vincular a capacitação ao Plano de Gestão do Desempenho Individual – PGDI;
● Dispensar os colaboradores no turno em que participarem da sessão;
● Vincular a sessão a algum benefício, como um sorteio de algum brinde, por

exemplo.

O Programa AmbientAÇÃO disponibiliza peças gráficas semi-prontas para serem
utilizadas como divulgação do evento. Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e
templates disponibilizados pelo Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do
AmbientAÇÃO: http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

6º passo: Verificar junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) a
possibilidade de cobertura jornalística e fotográfica do evento.

Fazer

...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Agendar a sala onde será realizada a sessão, observando o prazo mínimo
de antecedência;

2º passo: Executar o planejamento de divulgação da sessão, solicitando confirmação
de presença dos colaboradores que pretendem participar até o dia anterior à sessão;

3º passo: Acompanhar as confirmações de presença e, caso esteja ocorrendo pouca
adesão, aumentar o número de lembretes ou buscar outras formas de incentivar a
participação.

4º passo: Enviar um lembrete por e-mail aos colaboradores que irão participar da
sessão um dia antes da realização desta, informando o número de pessoas que
confirmaram a presença;

5º passo: Preparar recursos materiais (projetor, notebooks, lista de presença etc), caso
o evento seja realizado de forma presencial;

6º passo: Solicitar que os participantes assinem a lista de presença, caso o evento
seja realizado de forma presencial;

7º passo: Realizar a sessão, conforme planejado;

8º passo: Realizar o debate, conforme planejado;

9º passo: Registrar fotos do evento para posterior registro no Relatório Comprovante
de Execução da Ação. No caso de sessões realizadas à distância, registre prints de
tela onde seja possível visualizar o número de participantes na sala de
videoconferência e, se possível, os nomes dos participantes presentes;

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


10º passo: Enviar pesquisa de satisfação da ação aos participantes, conforme indicado
no “Método de Cálculo do Índice de Satisfação” deste Guia.

Checar

...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado;

2º passo: Verificar se houve adesão dos colaboradores e se é necessário mudar a
estratégia de chamamento para aumentar a adesão dos próximos eventos;

3º passo: Consolidar o índice de satisfação, criar o Relatório Comprovante de
Execução da Ação, conforme modelo padrão disponibilizado, e registrar a ação no
SIGA para todas as modalidades relacionadas e vinculadas ao plano de ação da
organização;

Agir

...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras sessões, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuras sessões;

● Documente as perguntas que geram mais engajamento e discussão e anote o
tempo médio de debate de cada pergunta. Essas informações serão muito úteis
para aprimorar futuras sessões.

● Se você possui sugestão de novos títulos ou identificou alguma estratégia ou
ação que pode aprimorar as sessões “Cine e debate” de outras comissões
setoriais, informe à Comissão Gestora para atualizar este guia.

7.3.4. Relatório Comprovante
Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação (para a ação “Cine e debate” ambas datas serão iguais), o
parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou a iniciativa),
o título que foi exibido (nome do filme ou documentário), número de participantes
que assinaram a lista de presença ou que estiveram presentes na sala virtual (no caso
de eventos online) e o índice de satisfação, que deve ser calculado conforme
demonstrado no capítulo “Método de Cálculo do Índice de Satisfação”.



Para comprovar a execução desta ação, utilize o modelo de relatório apresentado
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Cine e debate

1. Formato de Evento:

(  ) Vídeo Completo + Debate no dia do evento
(  ) Vídeo Resumido + Debate no dia do evento
(  ) Apenas debate no dia do evento

2. Data e duração da sessão: __/__/____ de __h às __h

3. Número total de pessoas que confirmaram presença: _____

4. Número total de participantes: _____

5. Tempo total de duração do debate: ______

6. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da sessão.

7. Anexe abaixo o roteiro de perguntas previsto para o debate.

8. Todas as perguntas entraram efetivamente na pauta? Comente.

9. Quais perguntas geraram mais engajamento/discussão? Comente.

10. Foi necessária alguma adaptação para aumentar a adesão ou aperfeiçoar o processo?
Se sim, descreva abaixo.

11. Anexe abaixo as fotos da sessão “Cine e debate”

12. Anexe abaixo prints que comprovam o cálculo do índice de satisfação da ação,
conforme Método de Cálculo do Índice de Satisfação indicado no Guia Prático.

13. Anexe abaixo prints que comprovam o número de participantes:

No caso de evento presencial, anexe o print da lista de presença

No caso de evento online, anexe print da videoconferência, que deve conter o número total
de participantes.



7.4. Ação: “Feira de trocas”

7.4.1. Objetivo

O objetivo desta ação é realizar um evento onde os colaboradores têm a oportunidade
de trocar itens pessoais que não utilizam mais, visando incentivar o consumo
consciente, o desapego e o reaproveitamento de materiais. Esta ação ainda expressa
sua vertente social através da doação dos itens remanescentes da feira a organizações
de catadores ou entidades sociais sem fins lucrativos.

7.4.2. Conceito
“Feira de trocas", dentro do contexto do Programa AmbientAÇÃO, é

caracterizada pela realização de um evento na organização onde os colaboradores
trazem itens pessoas que não utilizam mais para compor os “estandes de produtos” da
feira. Para cada item entregue, os colaboradores recebem uma “moeda social”, que
poderá ser utilizada para adquirir um item da feira. Geralmente esta ação educativa é
realizada de forma pontual, mas faz parte de um escopo previamente planejado e
estruturado dentro dos objetivos propostos no Plano de Ação da organização.

Este guia foi construído visando dar orientações básicas à comissão setorial
sobre como organizar e executar o evento. A ação “Feira de trocas” deve ser cogitada
pela comissão setorial que deseja realizar uma ação educativa participativa que
proporcione interação entre os colaboradores enquanto promove valores relacionados
ao consumo consciente, ao desapego, ao reaproveitamento de materiais e a
responsabilidade social.

Feira de trocas



Crédito das Imagens: Arquivo AmbientAÇÃO

7.4.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases
do processo necessário para executar a ação “Feira de trocas”. O planejamento do
processo contempla: um diagnóstico para identificação do melhor local para a
realização da feira, a estruturação do evento e um planejamento de divulgação com
apoio do departamento de comunicação da organização parceira para abarcar um
número expressivo de colaboradores.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, visando o melhor local para realização da feira.

2º passo: Verificar necessidade de autorização e/ou agendamento do espaço onde
ocorrerá a feira. No caso da Cidade Administrativa, pode ser necessária autorização da
Intendência.

3º passo: Definir o modelo de realização da feira:



Modelo Como Funciona? Vantagens Desvantagens

Tradicional Os itens dos
colaboradores são
recebidos e estocados
na semana anterior à
feira. No dia do evento,
os itens são
transportados e
colocados em
exposição, onde os
colaboradores poderão
escolher os itens
desejados.

● Maior capacidade de
controle e
organização no
recebimento dos
itens.

● Maior tempo de
divulgação (primeiro é
divulgado o período
de recebimento dos
itens e depois é
divulgado o período
de realização da
feira).

● Necessita de caixas e
de um local de
armazenamento dos
itens recebidos antes
da feira.

● Necessita de pessoas
para trabalhar dias
antes da feira (para
receber os itens,
estocá-los e
transportá-los).

● Algumas pessoas
podem tomar
conhecimento da feira
depois do período de
recebimento dos itens
e não conseguirão
participar da ação.

Compilado Os estandes da feira
são montados de forma
a categorizar os
materiais: roupas,
bijuterias, sapatos,
livros, CD’s , etc.

Na parte da manhã, é
realizado o recebimento
dos itens, que já são
dispostos diretamente
no estande de
exposição
correspondente.

Na parte da tarde, os
colaboradores retornam
com as “moedas
sociais” para adquirirem
os itens desejados.

● Não necessita de
caixas ou local de
armazenamento dos
itens recebidos antes
da feira.

● Não necessita de
pessoas para
trabalhar dias antes
da feira (para receber
os itens, estocá-los e
transportá-los).

● Pessoas que
tomarem
conhecimento da feira
até um dia antes de
sua realização ainda
conseguem participar
da ação.

● Dependendo do
número de
participantes, pode
gerar muitas filas e
desorganização no
recebimento dos
itens. Nesse caso,
recomenda-se
receber os itens em
horários separados
por categoria de
materiais ou por
setores da
organização.

4º passo: Definir regras claras em relação aos:

● Materiais que serão aceitos na feira: roupas, bijuterias, sapatos, livros, CD’s ,
etc;

● Critérios mínimos de aceitação dos materiais: recomendamos que não sejam
aceitos itens manchados, quebrados, rasgados, sujos ou faltando peças.

● Proporção de troca: caso a organização deseje fortalecer a vertente social do
evento, recomenda-se que a cada 2 itens entregues para a feira, o colaborador
receba apenas 1 “moeda social”. Dessa forma, garante-se mais itens
remanescentes da feira que podem ser posteriormente doados a organizações
de catadores ou entidades sociais sem fins lucrativos.



5º passo: Definir a data, horário e duração da feira, bem como a organização de
catadores ou entidade social sem fins lucrativos que receberá a doação dos itens
remanescentes da feira.

6º passo: Consulte a comissão gestora sobre as peças gráficas disponibilizadas pelo
Programa AmbentAÇÃO para divulgação do evento e ajuste nas peças gráficas a data,
horário e demais informações sobre a feira que está sendo organizada. Caso prefira, a
comissão setorial pode criar suas próprias peças gráficas personalizadas para a
divulgação do evento.

7º passo: Realizar um planejamento de divulgação da feira, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência ao evento e terminando 1 dia antes de sua
realização.

No caso do modelo tradicional, a estratégia de divulgação deve contemplar dois
momentos, que devem ser amplamente difundidos: o período de recebimento dos itens
e o período de execução da feira.

Recomenda-se que as peças gráficas da feira contenham: a data, horário e duração da
feira, categorias de itens aceitos, período de entrega dos materiais, a organização de
catadores ou entidade social sem fins lucrativos que receberá a doação dos itens
remanescentes da feira e demais regras de funcionamento. Essas informações são
vitais para contextualizar os colaboradores sobre a proposta, auxiliando-os a
entenderem a importância de sua participação e a tomarem conhecimento do tempo
necessário que terão de dedicar para planejarem sua participação.

8º passo: Verificar junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) a
possibilidade de cobertura jornalística e fotográfica do evento.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Solicitar autorização e/ou agendamento do local onde será realizada a feira,
observando o prazo mínimo de antecedência.

2º passo: No caso do modelo tradicional, reservar sala ou outro local para estocagem
dos materiais antes da feira.

3º passo: Executar o planejamento de divulgação da feira;

4º passo: Alinhar as funções de cada pessoa na estruturação do evento: recebimento
dos itens, estocagem, transporte, atendimento dos estandes, etc. No dia do evento,
recomenda-se que pelo menos uma pessoa fique responsável por cada estande da
feira, que deve ser categorizado pelo tipo de material (exemplo: roupas, bijuterias,
sapatos, livros, CD’s , etc). Estandes com mais materiais disponíveis ou com mais
demanda (geralmente roupas e bijuterias) devem ter mais pessoas responsáveis pelo
atendimento para garantir o controle e organização das trocas.



Recomenda-se definir regras claras sobre a experimentação de peças de roupa,
considerando o espaço físico disponível x recursos necessários (“provadores”,
espelhos, etc). Uma regra que recomendamos é que os colaboradores possam levar as
peças para experimentar no banheiro, desde que deixe uma “moeda social” para cada
peça levada.

5º passo: Verificar o estoque de “moedas sociais” dos anos anteriores para reutilização
e, se necessário, confeccionar mais “moedas sociais”, cuja arte gráfica é
disponibilizada pelo Programa AmbientAÇÃO. Recomenda-se a impressão em papel
Couchê com gramatura igual ou superior a 170g;

6º passo: Imprimir ou organizar estrutura para preenchimento digital da planilha de
recebimento de itens e controle de “moedas sociais” disponibilizada pelo Programa
AmbientAÇÃO;

7º passo: Providenciar caixas para armazenar os itens. No caso do modelo tradicional,
serão necessárias mais caixas para armazenar temporariamente os itens antes da
feira. De toda forma é necessário providenciar algumas caixas para armazenar os itens
que sobrarem da feira e que serão doados.

8º passo: Separar todo o material para montagem da estrutura da feira (mobiliário para
estandes, cartazes de divulgação, cabides e araras para expor as roupas, etc);

9º passo: No período planejado, receber os itens, sempre com o cuidado de aceitar
apenas os itens que atenderem os requisitos mínimos pré-estabelecidos e
acondicioná-los no local reservado, categorizando-os adequadamente (exemplo:
roupas, bijuterias, sapatos, livros, CD’s , etc). Não esqueça de preencher a planilha de
recebimento de itens e controle de “moedas sociais” para cada peça recebida;

10º passo: Montar a estrutura da feira;

11º passo: Realizar os atendimentos dos estandes;

12º passo: Registrar fotos do evento para posterior registro no Relatório Comprovante
de Execução da Ação;

13º passo: Desmontar a feira;

14º passo: Enviar pesquisa de satisfação da ação aos colaboradores;

15º passo: Doar os itens remanescentes da feira a organização de catadores ou
entidade social sem fins lucrativos, conforme planejado;

16º passo: Consolidar os resultados (número de participantes, número de itens
recebidos, número de itens doados e número de “moedas sociais” distribuídas) e
divulgar essas informações por e-mail e/ou nas redes sociais da organização.
Recomenda-se também compartilhar fotos do dia em que ocorreu a doação dos itens
remanescentes da feira a organização de catadores ou a entidade social sem fins
lucrativos contemplada.



Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado;

2º passo: Verificar se houve adesão dos colaboradores e se é necessário mudar a
estratégia de chamamento para aumentar a adesão;

3º passo: Criar o Relatório Comprovante de Execução da Ação, conforme modelo
padrão disponibilizado, consolidar o índice de satisfação e registrar a ação no SIGA;

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras feiras, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuras sessões;

● Documente as categorias de materiais que geram mais demanda e
movimentação e anote se o número de atendentes para esses estandes foi
suficiente. Essas informações serão muito úteis para aprimorar futuras feiras.

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar as feiras de
troca de outras comissões setoriais, informe à Comissão Gestora para atualizar
este guia.

7.4.4. Relatório Comprovante

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final do evento (para a ação “Feira de trocas” ambas datas serão iguais), o parceiro
(caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou a iniciativa), o título
(nome utilizado para divulgar a feira na organização), número de participantes
(quantidade de pessoas que entregaram itens em troca de “moedas sociais”) e índice
de satisfação, que deve ser calculado conforme demonstrado no capítulo “Método de
Cálculo do Índice de Satisfação”.

Para comprovar a execução desta ação, utilize o modelo de relatório apresentado
abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Feira de trocas

1.   Data e duração da feira: __/__/____ de __h às __h

2.   Período de Recebimento dos Itens: __/__/____ de __h às __h

3.   Modelo: (  ) Tradicional (  ) Compilado

4.   Número total de participantes: _____

5.   Número total de itens recebidos: _____

6.   Número total de itens doados: _____

7.   Número total de “moedas sociais distribuídas”: _____

8.   Categorias de materiais recebidos:

9.   Anexe abaixo as peças gráficas de divulgação da feira.

10.        Anexe abaixo a planilha de recebimento de itens e controle de “moedas sociais”.

11.        Quais estandes geraram mais demanda/movimentação? Comente.

12. Foi necessária alguma adaptação para aumentar a adesão ou aperfeiçoar o processo?
Se sim, descreva abaixo.

13.        Anexe abaixo as fotos da feira.

14. Alguma organização de catadores ou entidade social sem fins lucrativos recebeu os
itens remanescentes? Comente e, se possível, anexe fotos.

15. Anexe abaixo a divulgação realizada sobre o consolidado de resultados da feira.


