
 

CONTEÚDO ATRELADO AO LANÇAMENTO DO SISTEMA 5R-INDEX 

MANUAL DE COMPLIANCE PARA A COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 
 

Compliance é um conceito onipresente no discurso e nas práticas de governança, e o termo inglês 

significa, em português, conformidade. Outra definição bastante usada como tradução de compliance é 

aderência. Conformidade refere-se ao cumprimento de normas preestabelecidas para situações de fato e 

é justamente um dado de verificação da aderência dessas situações de fato às tais normas. A não 

aderência significa não-conformidade. 

A história das normatizações é longa. Na administração contemporânea, sob a cultura dos estudos de 

tempos e movimentos e da disciplina “organização e métodos” – bases da administração científica – 

remonta-se ao pós-guerra com o surgimento de uma metodologia denominada “controle total da 

qualidade” (TQC, na sigla em inglês) no meio industrial. O brasileiro Vicente Falconi é referência no tema. 

Posteriormente, o conceito de qualidade total ampliou-se ao comércio e também aos serviços, e foram 

criadas metodologias de avaliação universalmente aceitas em torno de normas internacionais ISO (sigla 

de International Standards Organization). 

Seguiram-se normatizações para a contabilidade, finanças, meio ambiente e trabalho, e, como muitas dessas 

normas coincidiam com leis já existentes ou exigiam nova legislação em diversos países – em virtude da 

globalização dos mercados –, os operadores do Direito (advogados, peritos legais) foram se tornando, na 

prática, os perfis mais envolvidos nos trabalhos de compliance. 

Mas a aplicação dos parâmetros de conformidade e a difusão da ideia de “melhores práticas” não se 

restringem somente ao Direito, aos Controllers financeiros e à Engenharia de controle da qualidade. 

Outras áreas também demandam esse tipo de preocupação, estudo e ação. É o caso da Comunicação 

Organizacional. 

Apesar de já há algum tempo encontrarmos o termo compliance associado à função “comunicação”, o 

mercado carecia de uma normatização – justamente o que a presente obra propõe, fruto de estudos de 

mais de dez anos na busca por bens intangíveis como transparência, conduta ética e governança afeitos 

ao campo teórico-prático da Comunicação, fazendo frente a crises de imagem pública e a questões 

reputacionais cada vez mais presentes na agenda dos gestores – na área pública, no setor privado e nas 

entidades da sociedade civil. 

Partindo de dois pressupostos; (1) sem comunicação não há transparência, e (2) com a presença da 

internet e das redes sociais, a comunicação deixou a periferia das decisões para se colocar no centro das 

preocupações da governança; Manoel Marcondes Machado Neto, professor associado da Faculdade de 

Administração e Finanças da UERJ, lança o seu 14o. livro como um tratado de auditoria funcional da 

comunicação corporativa (pré-lançado no 21o. Congresso Mega Brasil de Comunicação Corporativa), 

concluindo um trabalho iniciado com o livro A transparência é a alma do negócio, em 2012, passando pela 

cocriação, em 2013, da Sociedade Educativa Observatório da Comunicação Institucional (incubadora da 

inovação), e da liderança, desde 2016, de um Grupo de Pesquisa constituído por mais 20 pesquisadores 

especificamente para trabalhar o tema, junto ao CNPq. 

Serviço: Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa (e-book). O livro contém fundamentação 

científica e apresenta protocolo de auditoria, métrica e indicador inéditos, os quais permitem um exame 

de toda e qualquer organização sob 210 quesitos técnicos detalhadamente explicados para diagnose e 

atribuição de score e lançamento – via smartphone, desktop ou tablet – no Sistema Aplicativo 5R-INDEX 

(em nuvem), ao qual a aquisição do livro dará direito de acesso e utilização. 

https://www.youtube.com/watch?v=QzkSVasL3TI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QzkSVasL3TI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=XZc-RssFBFE
https://www.youtube.com/watch?v=ffeGHuIP5qk
https://observatoriodacomunicacao.org.br/
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9056083524307161

