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1. RESUMO 

O principal objetivo deste projeto é exemplificar como a comunicação pode auxiliar na 

implementação de um Programa de Compliance. Apresentamos um caso com uma 

empresa multinacional do setor alimentício1, a qual tinha a necessidade de estimular o 

uso do seu Canal de Denúncias e estabelecer a cultura de denúncia em sua 

organização, transmitir os pilares do programa de forma atraente e gerar adesão em 

seu Código de Conduta, prezando pela criação de engajamento no processo e 

transmitindo confiança a respeito da utilidade, do anonimato e da importância das 

denúncias para a organização como um todo. A metodologia utilizada para a 

elaboração do plano de comunicação foi a pesquisa documental, baseada na análise da 

teoria de relações públicas de Margarida Kunsch e na análise de conteúdo dos 

materiais organizacionais. É possível concluir que por meio das estratégias de relações 

públicas e ações de comunicação que se baseiam no contexto interno e externo da 

organização, a empresa é capaz de implementar e sustentar seu projeto, gerando 

conhecimento e engajamento do público interno. 

Palavras-chave: Relações Públicas. Comunicação Interna. Compliance. Ética. 

Denúncia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O plano de comunicação a seguir fez parte da 4a edição do Desafio de Comunicação e 

Ética da Faculdade Cásper Líbero e tem como case uma multinacional do setor 

alimentício. O projeto visa, além de desenvolver a capacidade intelectual dos alunos, 

trazer insights para a empresa no processo de comunicação de seu Programa de 

Compliance, o qual foi criado com o objetivo de aprimorar o desempenho interno em 

sua operação no Brasil por meio da redução de transgressões e promoção da cultura 

de compliance. O Programa, que busca proteger a sustentabilidade da empresa como 

um todo, é voltado para mais de 20002 funcionários (distribuídos nas fábricas, 

escritórios e vendas), e já existia mundialmente; foi adaptado para lançamento no país 

                                                           
1 Os dados relativos à organização citada nesse trabalho foram ocultados por solicitação de confidencialidade. 
2 Número fictício, próximo ao real. 



 

com a elaboração de Código de Conduta com políticas e objetivos específicos, 

condizentes com a cultura local.  

Entretanto, previamente ao lançamento do programa, ainda haviam alguns pontos de 

reluta dos colaboradores, sendo um deles relacionado ao Canal de Denúncias, um dos 

principais meios capazes de garantir o sucesso do Programa de Compliance, uma vez 

que sem a colaboração dos funcionários, torna-se difícil a identificação de 

transgressões. Sendo assim, o desafio apresentado pela empresa consistia em 

estimular a cultura de denúncia, de forma que houvesse confiança interna no programa 

e na sua utilidade, prezando pelo anonimato para que o denunciante não se sentisse 

intimidado e com medo do processo de investigação. Além disso, havia uma 

preocupação da organização de que as pessoas soubessem a finalidade do Canal de 

Denúncias, uma vez que muitos achavam ser para o envio de reclamações.  

 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos do projeto são, por meio da criação de um plano de comunicação, fazer 

com que os pilares do Programa de Compliance sejam transmitidos de forma atraente 

aos funcionários; tornar a cultura da denúncia parte da própria cultura organizacional da 

empresa; esclarecer o objetivo e funcionamento do Canal de Denúncia; e fazer com 

que haja adesão das políticas do Código de Conduta. A criação de engajamento no 

processo e transmissão de confiança a respeito da utilidade, do anonimato e da 

importância das denúncias tornam-se essenciais para o sucesso do plano. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi utilizada a pesquisa documental, baseada na 

análise da teoria de relações públicas de Margarida Kunsch em sua obra “Planejamento 

de Relações Públicas na Comunicação Integrada”. De tal forma, entende-se que: 

Para as relações públicas, exercer a função estratégica significa 
ajudar as organizações a se posicionar perante a sociedade, 
demonstrando qual é a razão de ser do seu empreendimento, isto 
é, sua missão, quais são os seus valores, no que acreditam e o 
que cultivam, bem como a definir uma identidade própria e como 
querem ser vistas no futuro. Mediante sua função estratégica, elas 
abrem canais de comunicação entre a organização e os públicos, 
em busca de confiança mútua, construindo a credibilidade e 



 

valorizando a dimensão social da organização, enfatizando sua 
missão e seus propósitos e princípios, ou seja, fortalecendo seu 
lado institucional. (KUNSCH, 2003, p. 103) 

Além disso, a análise de conteúdo foi outra metodologia empregada para estudo dos 

materiais institucionais da organização, de modo a se obter maior profundidade e 

conhecimento dos temas que a circundam. O segundo método é essencial por ter a 

abordagem na interface da Linguística e da Psicologia Social, contribuindo para um 

plano de comunicação que de fato possa ser implementado (Severino, p.122). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do projeto, foi necessário compreender e considerar as 

características internas da organização e do ambiente em que ela está inserida, a fim 

de traçar a estratégia de comunicação que melhor se adequasse ao seu contexto e que 

seja capaz de atingir os objetivos propostos. 

Em relação às características internas da empresa, o entendimento do funcionamento 

de seu Canal de Denúncia foi essencial para a execução do projeto. Ele opera por meio 

de relatos que podem ser feitos diretamente ao gestor, à área de Recursos Humanos 

(RH) e à área de Compliance; por envio de e-mail para o time de Compliance local; e 

por registro formal da denúncia de forma anônima ou não, no canal oficial de denúncia, 

que funciona online e globalmente. A denúncia feita pelo sistema do site vai para a 

matriz da empresa e se for considerada pertinente, é encaminhada para o Brasil. Em 

relação ao número de denúncias que o canal costuma receber, até agosto de 2016 

foram recebidas dez3 pelo site - entretanto, as mais relevantes foram feitas de forma 

pessoal para o departamento. 

Os casos de denúncias podem ser classificados de acordo com a sua relevância em 

três tipos e de acordo com o impacto que este pode causar à organização, tratando-se 

de pouco, médio e muito relevante. 

Foi necessário considerar também seus princípios organizacionais que evidenciam seu 

modo de agir, a fim de oferecer um plano de comunicação alinhado com seus objetivos 

como organização. Por fim, foi importante entender a situação da comunicação 

estabelecida com seu público interno para compreender o que já estava sendo feito e 

                                                           
3 Número fictício, próximo ao real. 



 

quais canais poderiam ser aproveitados no plano de comunicação. Foram identificados 

os seguintes canais: intranet; newsletter enviada por e-mail semanalmente aos 

funcionários; materiais impressos: colocados pelo escritório e pelas fábricas com 

informativos; televisões corporativas e mural: colocados em áreas de convivência com 

informativos. Os funcionários das fábricas e dos centros de distribuição não têm acesso 

à e-mail e à Intranet, recebendo os informativos de forma impressa. É válido ressaltar 

que uma parte significativa do total de funcionários trabalha nas fábricas, representando 

uma parcela significativa e que deve ser considerada na construção de estratégias de 

comunicação interna. 

Já em relação ao ambiente em que está inserida, o setor de produtos alimentícios é 

delicado, já que um alimento vencido ou com algum problema em sua fabricação pode 

fazer com que o consumidor final tenha sua saúde comprometida. A Pepsi, dona do 

Toddy, por exemplo, enfrentou uma séria crise de imagem em 2011 quando uma 

parcela da sua produção do Toddynho foi contaminada por produtos de limpeza e 

causou mal-estar nos consumidores. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) é a responsável por regulamentar o setor e exigir a qualidade do produto final, 

e é de responsabilidade das empresas cumprir todas as normas e atuar conforme as 

exigências - caso contrário, fica impossibilitada de atuar. De tal forma, o controle em 

todas as etapas é essencial para que não haja erros e transgressões nos processos, 

evitando riscos morais, legais e operacionais que poderiam danificar a qualidade de 

seus produtos e, consequentemente, a imagem da empresa. 

Devido ao seu porte e aos produtos alimentícios industrializados que oferece, a 

empresa apresenta uma complexa cadeia produtiva realizada diariamente, envolvendo 

etapas de escolha da matéria prima, sua transformação no alimento desejado, o 

embalamento, a estocagem e conservação, a distribuição para as lojas e a chegada ao 

consumidor final. O fato de envolver diferentes etapas e um grande número de pessoas 

pode sugerir que todos esses momentos estão suscetíveis à transgressões, não só no 

processo produtivo como também nas áreas administrativas, que podem afetar seu 

negócio, tais como: sonegação de impostos; fraudes na importação; fornecedores que 

violam algum valor moral (maltrato de animais, trabalho escravo, entre outros); 

funcionários mal-intencionados (podem sabotar propositalmente); adulteração de 



 

dados; pagamento de propinas aos dirigentes; fraudes em aquisições; venda ilegal ou 

irregular de produtos / venda de produtos vencidos por parte dos distribuidores; suborno 

a terceiros (colaboradores). 

Somado a esse ambiente, o tema “denúncias” é sensível no país devido a um 

desconhecimento de sua relevância. A preocupação do funcionário com o anonimato, 

devido ao receio de sofrer algum tipo de retaliação e de ser taxado negativamente pelos 

colegas de trabalho, é um fator que impacta diretamente no sucesso do plano de 

comunicação. Além disso, devido a cultura local, muitas empresas não incentivam essa 

prática ou nem mesmo possuem programas de ética ou compliance estruturados, 

tornando-se um tema pouco explorado no país, o que dificulta ainda mais a 

compreensão de sua importância. Isso se dá também graças às burocracias do sistema 

brasileiro, que de certa forma incita à transgressão e elitiza a Justiça. 

 

6. RESULTADOS 

Considerando o contexto da empresa e o setor em que está inserida, além de como a 

questão da denúncia é vista, foi desenvolvida uma estratégia de comunicação a fim de 

inserir a denúncia em sua cultura organizacional. Para atingir isso, foi proposto um 

conjunto de três ações de comunicação, constituindo um plano com duração total de 

um ano. Os objetivos gerais do plano são: dar visibilidade ao Programa de Compliance 

e ao Canal de Denúncia; estimular a cultura de denúncias e reverter na empresa o 

estigma que as denúncias possuem no Brasil. Para cumprimento desses objetivos, as 

seguintes estratégias foram desenhadas: impactar os funcionários com situações de 

transgressões mais comuns e mais graves; evidenciar temas que podem ser 

denunciados e estabelecer uma comunicação que atinja os públicos dos escritórios, 

campo e fábrica. Essas estratégias serão atingidas por meio das táticas: ação de 

impacto seguida de Semana de Compliance e pílulas de conteúdo e utilização de 

vídeos, infográficos, imagens, cartazes, adesivos e textos, diversificando a forma de 

comunicar, sem cansar o público. 

  



 

6.1. Ações 

6.1.1. Causando burburinho (1ª ação) 

Conceito 

A primeira ação tem como objetivo impactar os funcionários de forma inusitada e 

inesperada, provocando um “burburinho”, inquietação e curiosidade por meio de vídeos, 

que serão passados nas televisões corporativas do escritório e da fábrica; adesivos, 

que serão colados nas mesas e espelhos dos banheiros dos escritórios, dispostos nos 

mesmo lugares na fábrica, além de estarem espalhados nas paredes internas e colados 

no painel dos caminhões dos distribuidores; e cartazes, que serão colocados nos 

murais. Para os representantes comerciais, as imagens serão enviadas via SMS. Cada 

peça trará frases de transgressão que terminarão com reticências, provocando, assim, 

uma reflexão nos funcionários que a receberem. De início, não haverá nada nas peças 

remetendo ao Canal de Denúncias ou à área de Compliance. 

Os conteúdos das sentenças darão visibilidade desde atividades simples que podem 

passar despercebidas pelos colaboradores durante o dia a dia, mas que, na verdade, 

são pequenas transgressões, até grandes violações morais, englobando os três níveis 

de denúncias, para serem posteriormente explicadas na Semana de Compliance. Serão 

escolhidas as transgressões possíveis de serem realizadas em cada área (desde o 

escritório até a fábrica), para que haja uma identificação por parte dos funcionários. 

 

Justificativa 

Essa ação de impacto inicial se faz necessária uma vez que o canal de denúncias da 

organização é pouco conhecido e utilizado pelos colaboradores, além de existir um 

receio coletivo ao ato de fazer denúncias. Assim, a ação contribuirá estimulando a 

curiosidade e a reflexão dos funcionários sobre as transgressões e gerando 

engajamento para a Semana de Compliance que seguirá com a campanha. 

 

Desenvolvimento 

A campanha se iniciará com uma intervenção nas televisões corporativas, por ser um 

canal de grande impacto. Serão produzidos cinco vídeos: o primeiro aparecerá no 



 

horário de almoço nas televisões do refeitório, e os próximos aparecerão nos outros 

dias nos períodos da manhã, almoço e tarde. 

Os vídeos aparecerão durante uma semana e ficarão em loop de uma hora em cada 

aparição, com conteúdos diferentes a cada dia. Serão curtos e precisos com 

aproximadamente 15 a 30 segundos, abordando os seguintes conteúdos: uma pessoa 

obtendo vantagem por praticar corrupção; conflito de interesse: fornecedor pedindo 

para cliente abrir os valores da concorrência; funcionários subornando outro para obter 

vantagem; funcionário roubando um material da empresa; funcionário compactuando 

para o não cumprimento do acordo comercial com um parceiro. 

No terceiro dia em que os vídeos estiverem sendo apresentados, os funcionários 

encontrarão adesivos em suas baias e nos banheiros. Ao mesmo tempo, os murais 

também serão utilizados para a colocação de cartazes com outras frases. 

É importante destacar que essa ação acontecerá simultaneamente em todos os 

escritórios e na fábrica, com duração de uma semana, adaptando-se aos espaços e 

canais disponíveis de cada um. 

Imagem 1 - Exemplos de peças da ação 1: adesivo (esq.) e cartazes (dir.). 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

6.1.2. Semana de Compliance (2ª ação) 

Conceito 

A segunda ação da campanha consiste na Semana de Compliance, a qual é voltada 

para a conscientização e trará atividades voltadas para o assunto, atingindo os 

colaboradores do corporativo e fábricas. Seu objetivo é: conscientizar os funcionários 

sobre a importância do Programa de Compliance, os tipos de denúncias, a importância 

de fazê-las e a segurança com o anonimato. Para atrair os colaboradores, as palestras 



 

serão divididas em temas de acordo com as transgressões possíveis de ser realizadas 

em cada área da organização. 

A participação e engajamento dos gestores se faz intrínseca nesse processo para que 

todos entendam a necessidade de participar e se sintam motivados a fazer. 

Entendemos também que para esse evento não ser recebido como mais uma 

obrigatoriedade do meio organizacional, precisaremos trazer temas de interesse e que 

demonstrem a importância do Programa de Compliance para cada indivíduo dentro de 

um todo. 

 

Justificativa 

A Semana de Compliance se faz necessária pois trará explicações dos temas de 

compliance abordados na primeira fase da campanha, de modo a conscientizar todos 

os colaboradores. 

 

Desenvolvimento 

A Semana de Compliance será composta por sete palestras divididas em atividades 

para todos os públicos da empresa, as quais terão dois turnos no período da manhã e 

tarde, de modo a envolver o maior número de colaboradores, e em atividades próprias 

de cada área com dia e horário específico. As palestras acontecerão no escritório sede, 

porém serão transmitidas ao vivo online e nos auditórios das fábricas, além de ficarem 

alocadas na intranet para visualização posterior. 

A primeira palestra de abertura será ministrada pelo presidente em conjunto com a área 

de Compliance para fazer o lançamento da campanha “Coloque um ponto final”, falar 

sobre o processo de denúncia na empresa e sobre o canal, além de tirar as principais 

dúvidas geradas na primeira ação. Nas demais palestras ao longo da semana, o gestor 

de cada área em conjunto com a área de Compliance alertará a equipe sobre as 

principais transgressões e como evitá-las, estimulando a transparência no dia a dia e 

garantindo a segurança no anonimato. No encerramento da semana, um convidado de 

fora trará um case de sucesso para os funcionários, evidenciando a relevância do 

programa em sua empresa e como os processos mudaram após a conscientização dos 



 

funcionários. Por fim, a área de Compliance estará disponível para tirar as últimas 

dúvidas. 

As atividades buscam atingir públicos de diferentes gerações e interesses, por isso, as 

palestras serão dinâmicas e de curta duração (uma hora) para que todos consigam 

comparecer. O melhor momento para a realização da Semana de Compliance é no 

início do ano, porém evitando os meses de janeiro e fevereiro em que muitos 

colaboradores optam por tirar férias. 

 

Imagem 2 - Exemplos de peças da ação 2: cartaz de divulgação (esq.) e folder com 

programação (dir.). 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

6.1.3. Pílulas informativas (3ª ação) 

Conceito 

Na última fase do plano, a terceira ação consiste em dar continuidade a Semana de 

Compliance para que as mensagens passadas não sejam esquecidas e estejam 

sempre presentes na rotina dos funcionários, estimulando que façam denúncias e se 

sintam à vontade para conversar sobre o tema. 

Para isso, serão produzidas pílulas informativas que contenham informações sobre o 

Código de Conduta, divulgadas mensalmente em diferentes formatos (vídeos rápidos 

de até 30 segundos, infográficos, peças, entre outros). O conteúdo será planejado pela 

equipe de Comunicação Interna em conjunto com a área de Compliance com base nos 

assuntos mais relevantes para o momento, podendo ser alterados caso ocorra algum 

acontecimento que desperte o interesse do público. 



 

 

Justificativa 

O formato de pílulas é uma forma fácil e rápida de se adquirir mais conhecimento sobre 

o assunto. Com conteúdo dinâmico e sucinto, é possível entregar todo o Código de 

Conduta aos poucos para os funcionários conseguirem absorver sem serem 

sobrecarregados. 

 

Desenvolvimento 

As pílulas informativas serão enviadas via newsletter ao e-mail corporativo dos 

funcionários que têm acesso e entregues impressas aos que não têm, além de serem 

expostas nas televisões corporativas e nos murais das fábricas. O conteúdo será 

composto pelos seguintes pilares: introdução, na qual será abordado o tema escolhido 

do mês; explicação, para detalhamento do tema com as regras do programa, como 

funciona e o que pode ser considerado uma transgressão; exemplificação, para 

exposição de história, notícia, ou situação inventada que tenha envolvimento com o 

tema ocorrido naquele mês; e resolução, para mostrar como deve-se agir para fazer a 

denúncia sobre o tema do mês, dando destaque para o Canal de Denúncias. 

Ao todo são 12 pílulas que serão definidas a cada seis meses para garantir a atualidade 

dos conteúdos e relevância para o contexto da empresa. Além disso, a área de 

Compliance terá uma página na intranet para armazenar todo o conteúdo, servindo de 

consulta e memória para os funcionários. 

 

6.2. Mensuração 

Como forma de mensuração de resultados, é indicado a utilização do método ROI 

(Retorno sobre Investimento), desenvolvido por Mitsuru Yanaze, por meio do qual será 

possível observar se o valor investido trouxe resultados positivos (que seria a 

diminuição de transgressões, poupando recursos humanos e financeiros da 

organização). Com isso, será possível defender ou ajustar a ação para o ano seguinte. 

Além disso, para avaliar a percepção dos funcionários sobre as ações, será feita uma 

pesquisa de satisfação com os colaboradores e outra com os gestores antes e depois 



 

da implementação das ações, enviada por e-mail e entregue impressa aos que não têm 

acesso, a fim de mensurar o resultado, comparando-os. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É essencial que a política de compliance seja implementada nas empresas, não só 

visando o lucro, mas sim a ética, confiança e transparência na prática, junto aos órgãos 

reguladores e autorreguladores. 

O presente projeto apresentou que a partir de ações de relações públicas, gerando um 

estímulo interno e incentivando a cooperação natural por parte dos colaboradores, é 

possível uma melhor execução, gerenciamento e manutenção da área de Compliance 

dentro da organização. 

Sendo assim, é possível perceber a importância da área de comunicação na empresa, 

que auxilia por meio de suas estratégias a implementação de projetos, gerando 

conhecimento interno e possível mudança de comportamento, respeitando a cultura 

organizacional da empresa ao desenvolver uma conduta empresarial de combate à 

corrupção para que a empresa se desenvolva plenamente por meio de um ambiente 

transparente, baseados nos princípios da ética e de confiança perante à sociedade. 
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