PLANO DE COMUNICAÇÃO
CBH PARANAÍBA
Conforme Deliberação 17/2009

Introdução
O Plano de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba foi elaborado com base na proposta de Política de
Comunicação Organizacional desenvolvida a partir dos apontamentos
feitos pelos membros do GT Comunicação, tendo como base a
existência de uma área de Comunicação para coordenação dos
projetos afeitos a esta temática. Como um “documento vivo”, expressa
o planejamento ideal para atender às necessidades, possibilidades e
prioridades de Comunicação do CBH - Paranaíba, com foco nas
necessidades de seus públicos de interesse por um determinado
período, devendo ser reconsiderado na medida em que novas
exigências forem verificadas.
O Plano de Comunicação é um diagnóstico da comunicação da
instituição, apontando os riscos e oportunidades e enfatizando
sugestões de melhorias. Apresenta a situação real e estabelece as
estratégias, considerando metas a curto e médio prazo.
Tem como principal objetivo garantir maior visibilidade às ações de
comunicação promovidas pelo CBH-Paranaíba no âmbito da bacia
hidrográfica – aqui entendidas como ações de relacionamento interno
ou externo – nos públicos de interesse do comitê e difundir a
compreensão de que tais ações necessitam do envolvimento de todos
os membros do comitê.
A Gestão da Comunicação Organizacional considera como ponto
chave a cultura da organização. Desta forma, a Comunicação tem

importância fundamental uma vez que se torna o meio condutor pelo
qual a organização constrói/desconstrói e perpetua a sua imagem.
A Cultura organizacional constitui-se no elemento norteador das
organizações, é o conjunto de crenças e valores específicos da
instituição, representa os aspectos de identidades que torna a
organização única.
“As organizações necessitam, então, perpetuar
esses conjuntos de pressupostos que representam
sua imagem e identidade, utilizando-se dentre outras
estratégias

da

Gestão

e

da

Comunicação

Organizacional. Sendo assim, falar de comunicação é
referendar as práticas comunicacionais enquanto
acontecimento de cultura”.
(BALDISSERA,2000)
Planejar

a

Comunicação

Organizacional

é

considerar

as

dimensões de comunicação e também os fluxos pelos quais as
mensagens são transmitidas, aliando sistematicamente a coleta de
informações com os públicos, implementando ações estratégicas,
controlando-as e analisando os resultados. O resultado não será
eficaz

sem

um

planejamento

comunicação bem definidas.

estratégico,

com

políticas

de

O planejamento
O Planejamento é a tomada de decisões que direciona esforços
para o cumprimento de metas, ordenando ideias e estabelecendo
métodos e prazos a fim de alcançar uma realidade pretendida. Ele
determina cursos de ação mais apropriados e caminhos a serem
traçados

com

vistas

ao

estabelecimento

de

priorização

dos

diferenciais de cada instituição. Trata-se uma operação dinâmica que
antecipa mudanças por meio das indicações de estratégias, que
determinam cursos de ação e caminhos a serem traçados com vistas
ao estabelecimento de diferenciais frente à concorrência.
A intervenção na instituição x público pressupõe um pensar antes
de agir, um plano de ideias, um “planejamento”, se traduz em metas
que visam à efetivação da comunicação. É preciso definir: O que dizer,
a quem dizer,de que forma e o resultado pretendido.
Para Kunsch (2006,p.179), as organizações “(...) frente a todos os
desafios da complexidade contemporânea, necessitam planejar,
administrar e pensar estrategicamente a sua comunicação”.
A comunicação tem como diretriz o diálogo e o entendimento na
relação organização x público. No estabelecimento de relacionamento
favorável,

a

organização

assegura

credibilidade,

legitimidade, agregando valor e diferenciação.

aceitação

e

“Planejar e conhecer e entender o contexto; é
saber o que se quer é como atingir os objetivos; é
saber como se prevenir; é calcular os riscos; e buscar
minimizá-los; é preparar-se taticamente; é ousar as
metas propostas é superar-se de maneira contínua e
constante. Planejar não é só vislumbrar o futuro, mas
é também uma forma de assegurar a sobrevivência e
a continuidade dos negócios.

(CHIAVENATO;SAPIRO,2003,p.9-10)

A Comunicação
A comunicação no CBH Paranaíba tem importância fundamental
para a Gestão da Organização e de seus resultados. Todas as ações
serão adequadas às estratégias da organização como um todo. Não
há como atingir um resultado efetivo sem considerar o planejamento
conjunto, além de pontuar as diversidade de instituições que compõem
o CBH Paranaíba, há necessidade de ações integradas. A variação na
composição da instituição é um fator restritivo para o desenvolvimento
de algumas metas. Há

3 estados (GO, MG, MS e o DF), o fator

distância e o número de reuniões está ligado ao planejamento
estratégico. O levantamento de dados de todos os municípios da bacia
irá contribuir na definição das metas.

É preciso dotar a Comunicação de uma estrutura sistêmica,
integrada,pró- ativa, capaz de responder as demandas e aos enormes
desafios impostos pela modernidade. Adaptar-se aos novos contextos
e recriar formar de comunicação com os públicos prioritários é um dos
desafios. As novas ferramentas são instrumentos que podem auxiliar
no estreitamento de laços com os diversos públicos.
.

Missão, visão e valores
Na busca por melhores resultados é imprescindível que as
organizações se primem pelo crescente nível de exigência. Desta
forma, as organizações se diferenciam apostando em um conjunto
próprio de características, o que considera o cenário competitivo e o
nível de exigência dos cidadãos:

Missão
É tida como o detalhamento da razão de ser da instituição, ou seja,
é o porquê da empresa. Tem-se acentuado o que o orgão produz, sua
previsão de conquistas futuras e como espera ser reconhecida. Ela é a
sua identidade.
.

“A missão expressa à razão de ser de uma
organização e o papel que ela exerce na sociedade e
no mundo dos negócios”. Explicita seus propósitos e

suas realizações, descrevendo seus produtos ou
serviços em que se empenha em produzir e oferecer
(...)
... a missão de uma organização não deve se
restringir aos propósitos com vistas na realização de
negócios e nas estratégias competitivas, mas deve
contemplar os valores, a cultura corporativa, expressa
em padrões e comportamentos dos indivíduos nas
organizações. Só assim terá sentido e razão de
existir.” Margarida K. M. Kunsch – Planejamento das
relações públicas na comunicação integrada
Visão
É a direção desejada, o caminho que se pretende percorrer, uma
proposta do que a instituição deseja ser a médio e curto prazo e, ainda
de como ela espera ser vista por todos.
“A visão organizacional envolve valores, aspirações e
metas da organização, localizando-a em seu presente
e oferecendo um mapa do seu futuro. A visão
compreende então a definição da missão, dos valores
e dos objetivos organizacionais. A determinação
destes três aspectos chaves passam pelos valores
que são considerados válidos para cada organização,
ou seja, envolve a sua cultura organizacional”.
(QUIGLEY; JOSEPH,1994,p.8-15)

Valores
Comunicação é uma ciência social aplicada e, como tal, lida
diretamente com os valores humanos das organizações. Valores que,
se bem expressos, são capazes de motivar, envolver e agregar
pessoas que se identifiquem.
“Os valores expressam as crenças, os atributos
ou as convicções filosóficas dos fundadores e
dirigentes

das

organizações.

Ética,

inovação,

qualidade, segurança, proteção ao meio ambiente,
diversidade

cultural

ou

étnica,

valorização

das

pessoas são exemplos possíveis de valores. Cada
organização opta por determinados valores, de acordo
com o pensamento e a filosofia de seu fundador. O
importante
públicos

é

cultivá-los

para

um

e

maior

fixá-los,

tornando-os

comprometimento.”

Margarida K. M. Kunsch – Planejamento das relações
públicas na comunicação integrada.

Definição da cultura
organizacional CBH –Paranaíba
Aplicando todos os conceitos aqui apresentados e baseando-se no
regimento interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e
em suas atribuições descritas na Lei 9.433, temos a seguinte missão:
Promove a articulação da Gestão dos Recursos Hídricos,
considerando a Bacia do Rio Paranaíba como Unidade de
Planejamento e Gestão, apoiando a consolidação das políticas
públicas afins e os interesses das atuais e das futuras gerações,
promove o planejamento para

melhorias na qualidade e na

quantidade das águas nas áreas de abrangência do CBH Paranaíba.
Zelar

pela qualidade e quantidade dos recursos hídricos

disponíveis na área de abrangência da Bacia do Rio Paranaíba,
bem como integrar a administração desses recursos à gestão
ambiental, promovendo sustentabilidade e qualidade de vida.
Após analisar o ambiente externo e considerar os fatores sociais e,
principalmente, ambientais, que vêm dizimando a oferta de água
disponível para a população, é sugerida a seguinte visão:
Ser referência na missão de zelar pelos recursos hídricos da
região, alcançando também reconhecimento da comunidade
pelas ações socioambientais que promove.
Tendo em vista que os valores são baseados naquilo que a
organização

acredita

e

analisando

internamente

o

ambiente

organizacional que se apresenta, foram elencados os seguintes
valores:
 Busca constante pela ética e transparência na gestão
dos recursos;
 Arbitrar,

em

primeira

instância

administrativa,

os

conflitos relacionados à Gestão dos recursos hídricos;
 Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia;
 Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos
e sugerir as providências necessárias ao cumprimento
de suas metas;
 Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos as acumulações, derivações,
captações e lançamentos de pouca expressão, para
efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de
direito de uso de recursos hídricos, de acordo com os
domínios destes;
 Estabelecer mecanismo de cobrança pelo uso de
recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados;
 Primazia pelo bom relacionamento com membros do
Comitê,

governos,

usuários,

atores

sociais

e

colaboradores;
 Atendimento imparcial aos interesses relativos ao uso
dos recursos hídricos;
 Priorizar o desenvolvimento sustentável nos processos
cotidianos;

 Incentivar o desenvolvimento pessoal dos colaboradores
e da comunidade,
 Promover a participação da comunidade na gestão dos
recursos hídricos.

Análise do público-alvo
De acordo com a Composição dos Membros do CBH Paranaíba e
considerando que o fortalecimento de cada ação só será possível
com o envolvimento conjunto, segue abaixo a descrição do público
alvo:

Órgãos do Poder Público Federal, Estadual e
Municipal;


Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa;


Organizações da sociedade civil relacionadas à
temática;


Organizações que represente os Usuários

(Abastecimento Urbano e Lançamento e/ ou Diluição de
Efluentes Urbanos;

Organizações que represente os Usuários das
Indústrias e das Mineradoras;

Organizações que represente os Usuários da
Hidroeletricidade;

Organizações que representem os Usuários (Irrigação
e Uso Agropecuário);


Gestores Públicos e administrações municipais;



Comunidades locais;



Órgãos Gestores Estados;



Comitês Afluentes;



Mídia.

As ações serão pontuais e a diversidade de cada público será
atributo relevante na construção das estratégias.

Análise do ambiente interno
A construção de canais de comunicação para os membros do
CBH-Paranaíba é fundamental para o bom convívio profissional, para
melhorar o desempenho do próprio comitê e para viabilizar o
relacionamento com públicos externos. As situações e produtos
adotados pelo CBH-Paranaíba para pavimentar esta relação com seu
público interno deverão observar sempre a interatividade e o estímulo
ao envolvimento da comunidade nos processos de comunicação
desenvolvidos. Os profissionais que colaboram com o comitê são
parceiros fundamentais para o cumprimento de sua missão.
O objetivo é colocar em evidência deficiências e qualidades da
intuição, ou seja, pontos fortes e fracos que irão direcionar a
restruturação do ambiente comunicacional.
 O produto base é responsável pela “vida”, água;
 Atividade de grande relevância;
 Competência e clareza na gestão operacional;
 Planejar qualificação da equipe;
 Não há fonte recursos específica “comunicação”;
 Boa rede de relacionamentos;

 Comunicação interna em desenvolvimento;
 Site restruturado;
 Utiliza as redes sociais recentemente de forma “inibida”;
 Não há um planejamento “conjunto” de ações para
divulgação externa do Comitê.
 Levantamento de projetos em toda a bacia, busca de
recursos compartilhada.

Análise do ambiente externo
O envolvimento da Área de Comunicação do CBH-Paranaíba e de
sua Diretoria com o público externo é fundamental para o sucesso na
divulgação das ações do colegiado.
A análise do ambiente externo permite a uma organização
identificar oportunidades, ameaças e questões estratégicas que
poderão afetar seus fatores-chaves de sucesso. Considerando
fatores:políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais.
 Fatores sociais: Pouco engajamento da sociedade nas
causas ambientais, não há um conceito legitimado sobre a
temática;
 Fatores sociais: A integração da instituição com as
comunidades em que atua ainda é muito pequena, há que se
estabelecerem elos para a inserção do CBH Paranaíba nos
municípios, estímulo ao “pertencimento”(fazer parte do
processo) na Gestão dos Recursos Hídricos, identificação
com a causa;

 Fatores sociais: A população possui pouca informação
acerca dos cuidados em relação à manutenção dos recursos
hídricos. O que gera menor identificação com a causa;
 Fatores políticos: Não há uma preocupação prioritárias com
o orçamento para a Gestão dos Recursos Hídricos, o
engajamento só será possível com investimentos.

Análise do ambiente setorial
Também conhecida por análise operacional, esta análise levará em
consideração os steakeholders, os públicos relevantes para a
organização, no caso do Comitê são os colaboradores, os membros
do Comitê, os usuários, as agências, fornecedores, ONGs e Poder
Público.
 Comitê: deveriam atuar continuamente para a divulgação de
suas ações;
 Membros do comitê: Não utilizam as ferramentas de
comunicação disponíveis;
 Colaboradores: Não há um fluxo para o compartilhamento de
informações;
 Orgãos Gestores: desenvolver ações para um trabalho
conjunto;
 Construção de um Planejamento com os colaboradores;
 Estabelecer parcerias com entidades que representam os
municípios de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito
Federal.

Análise SWOT
OPORTUNIDADES

CBH Paranaíba

PONTOS FORTES
 Atividade de grande
relevância;
 Competência e clareza na
gestão operacional;
 Recursos disponíveis;
 Boa rede de
relacionamentos;

PONTOS FRACOS
 Comunicação interna e

 A mídia está pautando
fatos que envolvem a
Gestão dos Recursos
Hídricos e se destacam em
Rede Nacional;
 Aumento do interesse
pelas questões sociais;
 Eventos relativos ao meioambiente;

 Utilizar-se da rede de
relacionamento para
divulgar as ações;
 Promover eventos de
educação ambiental;
 Desenvolver meios de
valorização e motivação da
equipe;
 Estreitar o relacionamento
com todas as organizações
que compõem o Comitê;
 Desenvolver um Relatório
de Gestão da Diretoria do
CBH Diretoria e CTPI
 Desenvolver um método
eficiente de

AMEAÇAS
 Racionamento de água;
 Contingenciamento de
Recursos;
 Dificuldades para o
fortalecimento
institucional dos Comitês
Afluentes;
 Recursos para projetos;
 Qualificação para a
elaboração de projetos;
 Conflitos relativos ao uso
da água;
 Intervenção dos órgãos
reguladores.
 Fomentar ações educativas
sobre o uso consciente dos
recursos hídricos;
 Criar formas de incentivar e
divulgar o financiamento de
projetos ambientais;
 Ampliar e otimizar o
relacionamento com os
órgãos gestores;
 Inserir a Temática Ambiental na Mídia.
 Otimizar o uso das redes
sociais para alavancar os

externa falha;
 Site antigo com layout
pouco atrativo;
 Utiliza redes sociais de
forma insatisfatória;
 Não há unidade visual;

endomarketing;
eventos e informar acerca
da organização;
 Padronizar a identidade
visual;
 Planejamento de ações
 Criar
um
blog
com
conjuntas com os órgãos
informações pertinentes à
gestores;
organização;
 Criar um calendário de  Mapeamento dos veículos
ações utilizando-se das
 Não há um trabalho
de comunicação e das
datas
relativas
ao
meio
conjunto com todos os
secretarias de Meio
ambiente.
segmento no planejaAmbiente de todos os
mento de ações;
municípios da bacia
(Planejamento das Ações).

Todas essas informações agrupadas servirão para adaptar as
variáveis internas controláveis, às variáveis externas incontroláveis,
desta forma, poderemos amenizar os pontos fracos, ao passo que
aproveitaremos as oportunidades.

Plano de Ações
As ações do Plano de Comunicação foram
construídas em
consonância com o Programa 1.G do Plano de Recursos Hídricos da
Bacia do Rio Paranaíba ( aprovado no dia 4 de junho de 2013, na
8ºReunião Extraordinária), no qual consta ações de Educação
Ambiental e Comunicação Social.

Comunicacão CBH Paranaíba
A Comunicação no processo de gestão de Recursos Hídricos é uma
ferramenta fundamental para a integração entre os agentes técnicos e
políticos de diferentes entidades para a incorporação da comunidade
e de atores relevantes na Gestão dos Recursos Hídricos.
Ação:
Previsão:
Desenvolver ações de 1º e 2º Semestre
sensibilização
e
educação
ambiental
votada aos recursos
hídricos, de forma a
mobilizar a sociedade
civil, usuários e poder
público para o uso
racional e a proteção dos
recursos hídricos em
consonância com os
objetivos
do
PRH
Paranaíba.
Divulgar as ações do 1º e 2º Semestre
CBH Paranaíba e a
implementação do PRH
Paranaíba, informando e
mobilizando a sociedade
para participar da gestão
das águas.

Metodologia
Participação conjunta
em capacitações dos
órgãos gestores e
entidades afins.

Divulgação de
Reuniões; contatos
com os Represen
tantes do Executivo
em datas prévias e
ações conjuntas que
promovam parcerias

Trabalho conjunto das 1º e 2º Semestre
Ações
do
CBH
Paranaíba(Comunicação)
com os GTs.

Elaboração de calendário 1º e 2º Semestre
de atividades semestral
de todos os órgãos que
compõem
CBH
Paranaíba
(Principais
Atividades).

Desenvolver
ações 1º e 2º Semestre
específicas
para a comunicação e
desenvolvimento
da
Gestão dos Recursos
Hídricos com os Comitês
Afluentes.

na divulgação e até
no estreitamento de
laços com os veículo
de comunicação.
Planejamento
das
Ações
de
Comunicação
em
conjunto com GTs
Capacitação,
Educação Ambiental
e Acompanhamento
das Ações do PRHCBH- Paranaíba.
Entrega
das
informações
nas
Reuniões Plenárias.
O
Planejamento
Prévio irá definir as
ações
do
CBH
Paranaíba e a forma
como poderá ser
desenvolvido
o
trabalho integrado.
Consolidação
da
proposta e definição
de calendário.

