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Comunicações, educação e 

treinamento. 

Não sem razão, ouvimos que o processo 

de comunicação sempre é um dos pontos 

mais sensíveis nas empresas. A 

importância daquilo que deve ser 

comunicado, e a forma na qual se procede 

para comunicar são pontos fundamentais 

que alicerçam uma sólida cultura 

organizacional. Uma boa comunicação, 

séria, clara, transparente, cria um ambiente 

favorável, e no qual os colaboradores não 

omitem a sua participação. No campo 

oposto, não comunicar, ou pior, fazê-lo, de 

forma confusa, e gerando duvidas, destrói 

o ambiente de colaboração, e mina a 

credibilidade de qualquer conteúdo.  

Os conceitos acima são suficientes para 

insistir que o processo de comunicação é 

também uma exigência e preocupação dos 

órgãos de gestão, e controle da empresa e, 

por consequência, trata-se de um tema 

ligado as práticas de uma boa Governança.  

Pode chamar a sua atenção a distinção no 

título entre educação, e treinamento, mas 

pretendemos com ela mostrar que um 

sistema de Ética e Compliance deve 

responder sempre a duas perguntas 

básicas: o que, e o porquê fazer algo, e 

também, o como fazê-lo; as duas primeiras 

implicam, não somente, participar, mas 

aderir pela compreensão total de um 

significado. O como fazer algo, uma vez 

compreendido e assumido, como próprio, é 

importante, fundamental, mas no âmbito do 

processual, e sempre a sua eficácia será 

medida como aderência ao cumprimento 

do que deve ser feito e o do porquê. 

                                                
1 Estas realidades dependerão do tamanho da 
empresa, tipo de atividade, níveis de riscos, 
localização geográfica, a própria cultura 

Alguns conceitos iniciais 

O processo de comunicação, os programas 

de formação, as principais áreas de risco 

da empresa e o Código de Conduta devem 

ser absolutamente consistentes entre si.   

Assim como, o Código de Conduta deve 

contar com a participação e 

comprometimento dos órgãos de gestão, e 

controle da empresa, esse mesmo critério 

deve ser aplicado no processo de 

comunicação, e nos programas de 

formação, seja na chamada para os 

mesmos, como na própria participação. É 

uma excelente oportunidade de liderar pelo 

exemplo. 

 

A comunicação deve sempre focar a sua 

atenção nos aspectos essenciais, que 

definem o sistema de ética, e Compliance 

da empresa, facilitando a sua 

compreensão, através de conceitos, 

exemplos, orientações, participação em 

fóruns de discussão, estudos de casos, 

com acesso facilitado de qualquer lugar, e 

por qualquer pessoa da organização.  

A formação, adequada em relação as 

diferentes realidades1, deve facilitar as 

atitudes coerentes com o sistema de ética, 

e Compliance, com o Código de Conduta, 

mostrar canais de consulta, e criar 

confiança para vencer os desafios do 

organizacional, enfim, devem ser processos e 
programas adequados à uma realidade na qual 
todos os colaboradores se sintam identificados.  
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cotidiano, permanentes nas áreas de risco 

detectadas, assim como as novas que 

possam surgir no ambiente social e de 

negócios da empresa.  

A linguagem de ambos deve ser adequada 

para cada família profissional, e para os 

diferentes ambientes no qual a 

organização opera. Neste ponto, aspectos 

de linguagem podem fazer grande 

diferença conforme regiões.  

         

Uma dinâmica permanente. 

Uma organização que investe na 

montagem de programas exitosos de 

comunicação e formação, não pode ficar 

repetindo os mesmos, incessantemente; 

deve sempre adequá-los a novas 

situações, formas e tecnologias 

disponíveis, despertando nas pessoas 

atenção sobre seus conteúdos.  

Embora possamos ver a comunicação, e a 

formação, como duas áreas de 

competência distintas, é evidente a íntima 

relação entre elas no intuito de formar uma 

sólida cultura de ética, e compliance.  

Não mencionada até o momento, mas não 

por isso menos importante, será a 

participação da área de Recursos 

Humanos em todas as etapas do processo 

de comunicação e dos programas de 

formação. 

Em muitas empresas a formação, 

desenvolvimento de talentos, etc., já é uma 

parte de RH, assim como seu envolvimento 

com a comunicação interna é muito claro. 

Enfim, com a existência de uma função 

formal de Ética e Compliance, estas 

atividades são parte essencial de suas 

responsabilidades, assegurando a 

coerência entre as áreas de risco o Código 

de Conduta e a transversalidade dos 

processos, e programas objeto desta nota.  
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