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Resumo 

Na comunicação há uma crescente preocupação com o homem e a responsabilidade social e o seu 

entorno. A combinação do tema agregado ao trabalho dos profissionais comunicadores remete a um 

futuro promissor e irreverente. Este relato de experiência vem do resultado da proposta do Projeto 

Pedagógico do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Metodista de São Paulo denominado 

Projeto Integrado quando os alunos desenvolvem na prática ações que aproximam todos os públicos de 

interesse, onde se ampliam possibilidades reais na comunicação social. O tema proposto foi coleta 

seletiva de resíduos sólidos e a agência Trivium (grupo de alunos) propuseram a coleta de celulares 

usados e com o apoio da Coopermiti (cooperativa de reciclagem) a ação aconteceu de forma a envolver 

toda a comunidade da Universidade e denominou-se: “Não me esqueça na gaveta quando outro celular 

chegar. Recicle”, onde obtiveram resultados significativos com uma comunicação participativa, 

dialógica e transformadora. 
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 A comunicação é um instrumento de integração, instrução, troca mútua e 

desenvolvimento entre as pessoas em quaisquer atividades realizadas. Com o passar dos 

tempos, se exige cada vez mais das peculiaridades e capacitações do ser humano, sendo a forma 

como nos comunicamos a ferramenta mais importante no processo de expansão das 

organizações em todo o mundo. 

A sustentabilidade não afeta somente o meio ambiente, mas também a sociedade em 

geral e a economia, os três juntos formam o tripé da sustentabilidade, que é extremamente 

importante e precisa estar equilibrado, pois estão em interconectados. 

Quando se trata de sustentabilidade, fala-se muito sobre o descarte correto de papéis, 

plásticos, vidros e metais, deixando de lado, outros resíduos, que muitas vezes são prejudiciais, 

não só ao meio ambiente, como à saúde pública. Produtos eletrônicos e outros resíduos que 

contêm substâncias tóxicas, que, ao serem descartadas incorretamente, podem contaminar solo, 

ar e água, que de forma indireta afetam a própria população.  

 

Metodologia 

Desde 1973 quando surgiu o primeiro aparelho celular, e se tornou um equipamento 

fundamental para a vida de muitas pessoas. A tentação de trocar o aparelho celular por um mais 

novo e moderno é enorme. Mas essa troca desenfreada pode causar prejuízos à saúde e ao meio 

ambiente quando não realizada de maneira sustentável e consciente. Isso porque um aparelho 

celular contém diversos componentes.  

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)5, dos 118 

elementos químicos presentes na tabela periódica, o celular contém 43 deles, como o mercúrio, 

o cádmio e o chumbo, que são metais tóxicos (descubra os componentes tóxicos presentes nos 

aparelhos eletrônicos e os riscos que eles trazem à saúde). 

Além dos metais tóxicos, o celular também é composto por carcaça, placa de circuito 

impresso, bateria e chip. A carcaça é feita de polímeros plásticos, podendo ser de policarbonato 

(PC), poliamida (PA), blendas de policarbonato (PC) e acrilonitrilabutadieno estireno (ABS, na 

sigla em inglês). Há ainda a placa de circuito impresso (PCI), que são microprocessadores com 

funções de memória (é o "cérebro" do celular). Cerca de 24% dos materiais presentes nessa 

placa são cerâmicos, como a sílica, alumina, mica e titanato de bário, 12,7% são polímeros e 

                                                           
5 https://nacoesunidas.org/agencia/onumeioambiente/, data de acesso 19 de junho de 2017 

https://nacoesunidas.org/agencia/onumeioambiente/
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63,3% são metais. Segundo um estudo, os principais metais encontrados são: cobre, ferro, 

alumínio, estanho, tântalo, gálio, ouro, prata, cromo, mercúrio, cádmio, zinco, níquel e chumbo. 

Segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM)6, o descarte incorreto dos 

materiais eletrônicos pode prejudicar a saúde e o meio ambiente, provocando a poluição do solo 

e da água; quando incinerados, podem emitir gases tóxicos. 

Quando o celular é descartado em postos de coleta, passa por uma série de processos: 

os aparelhos são desmontados e a carcaça, bateria e a PCI são separados, cada um desses 

componentes tem um destino específico. 

O Brasil é um dos líderes no descarte de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

(REEE) – segundo estimativa da ONU, uma cidade como São Paulo produz cerca de 5,5 mil 

toneladas de resíduos eletrônicos por ano. Os motivos para isso se devem à divulgação 

incipiente de programas de reciclagem e de postos de coleta, bem como à falta de tecnologia 

para a reciclagem desse tipo de resíduo7.  

Com base nestas informações e em outros dados, a agência Trivium decidiu abordar 

especificamente o descarte correto de celulares, uma vez que é pouco discutido e divulgado, 

mas que gera muito impacto e prejuízos à natureza quando descartado incorretamente. 

Neste Projeto Integrado foi abordado não só o tema sustentabilidade, mas também a sua 

relação com a publicidade, como a mesma pode influenciar os atos de uma sociedade em geral, 

e sobre os perigos do descarte incorreto de aparelhos eletrônicos, enfatizando especificamente 

os aparelhos celulares usados. 

A partir do tema escolhido, foi elaborada uma pesquisa quantitativa por meio de um 

questionário realizado pela própria agência (via internet) e com a análise destes resultados foi 

identificado que o maior público-alvo seria os próprios alunos da universidade, então foi 

montada uma campanha de divulgação, e promoveu-se uma ação de descarte de celulares dentro 

da universidade, com o intuito de coletar o máximo possível para o descarte ecológico e ainda 

com o objetivo de conscientizar e informar o público sobre o assunto abordado. 

 

A próxima etapa da agência foi pesquisar a comunidade local (uma exigência de uma 

das disciplinas do semestre), se as pessoas possuíam conhecimento sobre campanhas que 

                                                           
6 http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/4E1B1104/DiagGer_REE_MG_FEAM_EMPA.pdf, data de 

acesso 19 de junho 
7 http://www.ecycle.com.br/component/content/article/48-eletronicos/139-o-que-fazer-com-o-aparelho-de-celular-

antigo.html, data de acesso 19 de junho de 2017. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/4E1B1104/DiagGer_REE_MG_FEAM_EMPA.pdf
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/48-eletronicos/139-o-que-fazer-com-o-aparelho-de-celular-antigo.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/48-eletronicos/139-o-que-fazer-com-o-aparelho-de-celular-antigo.html
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falassem sobre o descarte correto desses aparelhos e onde descartá-los, como não encontramos 

essas informações, foi necessário realizar uma pesquisa quantitativa por meio de um 

questionário realizado pela internet. Conforme os gráficos abaixo. 

 

Figura 1: Frequência de troca de celular. 

 

Fonte: Agência Trivium, novembro 2016. 

 

 

Figura 2: Veiculação sobre descarte de celulares. 

 

 

Fonte: Agência Trivium, novembro 2016. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Importância da divulgação de descarte de celulares usados 
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Fonte: Agência Trivium, novembro 2016. 

 

O Projeto Integrado como experiência prática 

Com o objetivo de incentivar o descarte correto de celulares a agência Trivium idealizou 

uma ação que consiste em espalhar caixas de coleta de celulares na Universidade Metodista de 

São Paulo, localizada no Rudge Ramos em São Bernardo, com o intuito de coletarmos o 

máximo possível de celulares para o descarte ecológico e de conscientizarmos os estudantes, 

professores e funcionários sobre o tema, que aconteceu de novembro a dezembro de 2016. Na 

segunda parte da campanha, intitulada “Não guarde. Recicle” a ação aconteceu nos demais 

campi da universidade: Planalto e Vergueiro, que aconteceu de fevereiro a março de 2017. 

A Coopermiti, empresa especializada no ramo, localizada no Bairro Casa Verde em São 

Paulo, foi escolhida como parceira da campanha por ser uma cooperativa sem fins lucrativos 

conforme Lei 5.764/71, que atua como uma central de triagem de resíduos eletroeletrônicos 

(lixo eletrônico, lixo tecnológico ou e-lixo) pioneira no Brasil a ser conveniada com a Prefeitura 

do Município de São Paulo.  

No período de 9 de novembro a 9 de dezembro de 2016, foram colocadas duas caixas 

coletoras, no Centro de Convivência, no campus Rudge Ramos da Universidade Metodista, 

local escolhido pela maior circulação de pessoas da instituição. Nesse período a divulgação foi 

realizada nas salas de aula, explicando para os alunos os problemas do descarte incorreto e 

convidando-os a colaborar com a campanha. Além disso, foi encaminhado um e-mail marketing 

para todas as pessoas da universidade informando sobre a campanha e seu período de duração, 

contendo o link da página do facebook da ação, com informações, tira dúvidas e comentários 

podiam ser enviados e obtidos sobre a campanha. Ainda para as mídias digitais, foi produzido 

um comercial de 30 segundos, hospedado no youtube, que era divulgado através do facebook. 

Cartazes foram espalhados por todos os prédios do campus também com as informações básicas 

e conscientizando e convidando o público a participar da ação. 

Com a volta as aulas a campanha foi realizada novamente, juntamente com outras ações 
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da universidade para a recepção de calouros. O período da coleta de celulares desta fase foi de 

6 de fevereiro a 31 de março de 2017. Toda a comunicação da campanha ultrapassou de um 

projeto acadêmico e se tornou uma ação efetiva e ampliada para os demais campi da 

universidade (campus Rudge Ramos, Planalto e Vergueiro), contando cada um com uma caixa 

coletora.  

As peças desenvolvidas foram: uma caixa coletora; cartazes; postagem no facebook; e-

mail marketing; três anúncios de página dupla para revista; um anúncio de página inteira para 

jornal; um folheto em forma de celular com as informações da campanha; uma ação de live-

marketing que contaria com duas pessoas fantasiadas de celular para chamar a atenção das 

pessoas para o descarte correto, que aconteceria no Centro de Convivência da universidade;; no 

ambiente digital a ação contaria com um geofiltro do snapchat para as pessoas poderem 

registrar os momentos corretos de descarte e também uma forma de incentivar os amigos a 

apoiarem a causa, descartando no local correto; um aplicativo com geolocalização onde as 

pessoas poderiam encontrar pontos de reciclagem mais próximos e contar com informações 

adicionais. 

 

Resultados da ação: “Não guarde. Recicle” 

 Após alguns meses de campanha podemos perceber que obtivemos um resultado muito 

positivo. Conseguimos impactar diversos alunos, ao passar nas salas conscientizando sobre o 

descarte correto de lixo eletrônico e, consequentemente, para o descarte de todo material 

eletrônico. 

 Esta ação foi muito importante para a instituição e teve proporcionou uma abrangência 

muito maior que simplesmente um trabalho teórico de um projeto integrado: de uma proposta 

de trabalho de alunos do segundo semestre, tivemos a possibilidade que a ação de coleta seletiva 

de celulares fosse efetivamente realizada na prática nos três campi da universidade, com o apoio 

de professores, coordenador de curso e apoio da Coopermiti (cooperativa de reciclagem). 

 Ao todo foram recolhidos quase trezentos celulares, além de diversos fones de ouvidos 

sem uso, carregadores e telefones fixos antigos que foram encaminhados para a Coopermiti. 

  

Considerações Finais 

Laerte Morais descreve a comunicação sob a ótica do empreendedorismo: 

A comunicação é composta de três elementos: Um emissor, um receptor e uma 

mensagem. Uma boa comunicação se dá quando a mensagem flui do emissor para o 

receptor de forma que a compreensão do significado da mensagem pelo receptor seja a 

mesma que o emissor pretendia. Isto deve se dar nos dois sentidos entre os 
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interlocutores. O empreendedor sabe ouvir e interagir de forma positiva com seu 

interlocutor e da mesma forma consegue ser claro na transmissão de sua mensagem. 

Consegue adequar sua linguagem ao nível do outro e tem facilidade em colocar seus 

pontos de vista, normalmente com poucas palavras, de forma objetiva e direta. Graças a 

esta habilidade, o empreendedor consegue chamar a atenção, captar o interesse, 

influenciar as pessoas e assim estabelecer parcerias e ligações importantes para suas 

aspirações8.  

 

Neste projeto, pensou-se na sustentabilidade, publicidade e no meio ambiente, como um 

todo, e a agência Trivium com a proposta de reciclagem de celulares, e acima de tudo na 

conscientização da comunidade no entorno, já que esse tema é pouco veiculado. Por meio de 

pesquisas realizadas pela própria agência e com base em pesquisas divulgadas em sites de 

sustentabilidades e eletrônicos, a agência identificou que o celular tem um grande efeito nocivo 

na natureza e que muitas pessoas desconhecem essa informação assim como os malefícios que 

o mesmo provoca. 

Consideramos que o projeto integrado proposto alcançou seu objetivo inicial ao levantar 

as questões relativas à comunicação, utilizando-se do empreendedorismo social onde se 

enxergou problemas potenciais, ao relacionar fatos e foram propostas soluções. Com a ação de 

coleta de celulares foi impactados o máximo de pessoas possíveis dentro da comunidade da 

Universidade levando-as a questionarem o que acontece com todo este material quando não são 

descartados corretamente. Desta forma enxergamos a importância da publicidade e propaganda 

na divulgação mais intensa de informações de cunho social e ambiental sendo assim possível 

falar em comunicação para inovação e para a promoção da sustentabilidade e da cidadania. 
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