5 PONTOS FUNDAMENTAIS DE

COMPLIANCE

DIGITAL

para o seu Programa de Compliance

POR RODRIGO AMARAL

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ALTEROU DEFINITIVAMENTE A FORMA
COMO VIVEMOS, TRABALHAMOS E
NOS COMUNICAMOS.
Inúmeras são as inovações que permitem a geração, a troca e
o armazenamento de informação, em grande variedade,
velocidade e volume.
Entusiasta ou não dessa revolução tecnológica, certamente
você tem instalado em seu smartphone aplicativos para se
comunicar por meio de mensagens instantâneas, ver rotas
alternativas

para

desviar

do

trânsito

congestionado

ou

compartilhar experiências em uma rede social.
Provavelmente, os dados corporativos da companhia em que
você trabalha estão armazenados em diferentes ambientes:
servidores da empresa ou em nuvem, notebooks, celulares,
tablets, smartwatchs, pen drives e aplicações de Internet,
corporativas ou muitas vezes particulares.

Fato é que, nos dias atuais, WhatsApp e Facebook, por
exemplo, são ferramentas utilizadas, ao mesmo tempo, para
marcar o jantar com a família e fechar grandes negócios.
Sem dúvida, o modo como trabalhamos mudou.
Trilhar o caminho da conformidade nesse mundo digital é um
grande desafio e exige do Compliance Officer a aquisição de
novos conhecimentos, porquanto impõe diariamente novas
questões éticas

e legais, com as quais não estávamos

acostumados.
Esse e-book tem por objetivo apresentar ao leitor os cinco
principais pontos do Compliance Digital para ajudar a
esclarecer o tema e disseminar a cultura da conformidade
no ambiente digital.
Boa leitura!
POR RODRIGO AMARAL, SÓCIO FUNDADOR DA A&M ADVOGADOS *

• MBA em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito (EPD);
• MBA em Direito Eletrônico pela Escola Paulista de Direito (EPD);
• Pós-Graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET;
• Pós-Graduado em Direito Tributário Empresarial pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP;
• MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV);
• Membro da Associação Brasileira de Jurimetria – ABJ

PONTO 1

CONHEÇA AS LEIS
APLICÁVEIS À TECNOLOGIA
Por influência do avanço tecnológico, as leis existentes estão em constante
evolução e novas leis estão sendo criadas para adaptar o mundo analógico
a toda essa inovação. A INTERNET NÃO É UMA TERRA SEM LEI!

SÃO VÁRIAS AS NORMAS QUE PODEM SER CITADAS NESSE CONTEXTO:
O MARCO CIVIL DA
INTERNET

DECRETO
REGULAMENTADOR
DO MARCO CIVIL DA INTERNET

(Lei n.º 12.965/2014)
Lei que estabelece princípios,
garantias, direitos e deveres para
o uso da Internet no Brasil.

(Decreto n.º 8.771/2016)

LEI GERAL DE
PROTECAO
DE DADOS

REFORMA
TRABALHISTA

(Lei n.º 13.709/2018)
Lei está baseada nos direitos
fundamentais de liberdade e de
privacidade, como a livre iniciativa e o
desenvolvimento econômico e
tecnológico do país

Define procedimentos para
guarda e proteção de dados por
provedores.

(Lei n.º 13.476/2017)
Regula o trabalho fora das
dependências do empregador,
com a utilização de tecnologias
da informação e comunicação.

.

Assim, além das leis aplicáveis ao negócio, é importante que o Compliance
Officer conheça também as normas específicas aplicáveis ao ambiente digital, pois certamente impactarão nos trabalhos que desenvolverá em sua
área de atuação.
AFINAL, QUAL EMPRESA NÃO USA RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A
EXECUÇÃO DE SEUS NEGÓCIOS?
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PONTO 2

ENTENDA OS LIMITES
DOS CONTROLES INTERNOS
E DEFINA REGRAS CLARAS
limites impostos pela Justiça do Trabalho, a fim de avaliar até que ponto
a empresa pode controlar as atividades do empregado por meio do uso
de recursos tecnológicos pessoais ou
corporativos.
Deve ainda preocupar-se em estabelecer regras internas que comuniquem de forma prévia e transparente
os empregados sobre a existência dos
controles internos que monitoram os
Usualmente, tais mecanismos contemplam o uso de ferramentas de tecnologia, com funcionalidades que permitem o monitoramento de e-mails e
demais comunicações corporativas

recursos tecnológicos da empresa,
bem como formalizar documentação
hábil a comprovar o conhecimento do
trabalhador a respeito das regras
existentes.

em tempo real, a auditagem de regis-

O controle interno feito de forma ina-

tros eletrônicos das operações, entre

dequada pode ensejar a responsabili-

outros.

zação da empresa por violação da pri-

Ocorre que a aplicação de referidos
controles ocorrerá no contexto de uma
relação de trabalho, de modo que o
Compliance Officer deve conhecer os

vacidade do trabalhador. Por sua vez,
a ausência de regras claras pode invalidar o controle implementado perante o Poder Judiciário.
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PONTO 3

ACOMPANHE AS
DISCUSSÕES SOBRE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS
DE ACORDO COM A NOSSA
LEGISLAÇÃO, É CONSIDERADO
“DADO PESSOAL”:

Novos modelos de negócios usualmente
exploram dados pessoais e registros eletrônicos dos usuários da Internet. No Bra-

Qualquer dado relacionado à pessoa

sil, já existem parâmetros legais para a

natural identificada ou identificável,

coleta, o uso, armazenamento, compar-

inclusive números identificativos,

tilhamento e exclusão de dados pessoais

dados locacionais ou identificadores

no ambiente on-line.

eletrônicos, quando estes estiverem
relacionados a uma pessoa (Decreto

Além das leis setoriais já existentes sobre

n.º 8.771/2016).

o assunto (Código de Defesa do Consumidor, Cadastro Positivo, Lei Geral de Te-

É CONSIDERADO “TRATAMENTO
DE DADOS PESSOAIS”:
Toda operação realizada com dados

lecomunicações, Marco Civil da Internet,
entre outras), há discussão legislativa intensa no Brasil sobre proteção de dados

pessoais, como as que se referem a

pessoais e, muito provavelmente, tere-

coleta, produção, recepção, classifi-

mos legislação específica e ampla sobre o

cação, utilização, acesso, reprodução,

tema em nosso país.

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armaze-

No âmbito internacional, a União Euro-

namento, eliminação, avaliação ou

peia aprovou nova legislação denomina-

controle da informação, modificação,

da General Data Protection Regulation

comunicação, transferência, difusão

(GDPR), que entrará em vigor em 25 de

ou extração (Decreto n.º 8.771/2016).

maio de 2018, estabelecendo limites
bastante restritivos sobre coleta e tratamento de dados pessoais de cidadãos
europeus.
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LEGISLAÇÕES DESSA NATUREZA
ACARRETAM IMPACTOS NA ATUAÇÃO
DO COMPLIANCE OFFICER, POIS
ENTRE OS TRABALHOS QUE
DESENVOLVE PROVAVELMENTE
ESTARÁ O TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS DE EMPREGADOS, DE
FORNECEDORES E DE TERCEIROS.
A DECISÃO SOBRE EM QUAL PAÍS
ALOCAR O CANAL DE DENÚNCIAS DE
EMPRESA MULTINACIONAL PASSARÁ
POR ESSE TEMA, POR EXEMPLO.
É IMPORTANTE ESTAR ALINHADO
COM O QUE HÁ DE MAIS RECENTE
NO ASSUNTO!
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PONTO 4

PRESERVE ADEQUADAMENTE
AS PROVAS ELETRÔNICAS
Em um mundo amplamente interconectado, todos os
atos das pessoas podem ser registrados por dispositivos
eletrônicos: imagens capturadas por câmeras de filmagem,
catracas que coletam biometria, consultas a um sistema
informatizado ou postagens em redes sociais.
VIVEMOS EM UM VERDADEIRO BIG BROTHER!

Assim, naturalmente, as provas eletrô-

Ainda, é muito fácil uma pessoa se

nicas ganharam grande relevância em

passar por outra no ambiente digital.

investigações de toda sorte. A operação Lava-Jato é um bom exemplo
disso: durante a investigação, várias
empresas tiveram seus servidores e
dispositivos corporativos apreendidos
para análise pelas autoridades.

Assim, o Compliance Officer deve ter
conhecimentos sobre como preservar provas eletrônicas produzidas no
escopo de investigações internas, de
modo a garantir a certeza de autoria
e a garantia de veracidade do conte-

No Brasil, as provas eletrônicas são ad-

údo, para posterior utilização em me-

mitidas em processos administrativos

didas disciplinares, administrativas ou

e judiciais para demonstrar de forma

judiciais.

fidedigna a verdade dos fatos.

A preservação adequada de provas

No entanto, é necessário ponderar

eletrônicas pode ser essencial para a

acerca da sua eficácia probatória, por-

defesa dos interesses da empresa.

quanto em razão da peculiaridade do
suporte digital de armazenamento, é
possível a aplicação de recursos técnicos que alterem o seu conteúdo.

PONTO 5

USE A TECNOLOGIA A
FAVOR DO COMPLIANCE
O mercado oferece atualmente várias ferramentas tecnológicas
que podem ser utilizadas pela área de compliance. Inclusive, você
já deve ter ouvido falar em Big Data, mas o que isso significa?
Em Tecnologia da Informação, o termo

Imagine uma investigação interna em

“Big Data” se refere a um grande volume

que são coletados e cruzados todos

de dados, que podem ser obtidos de di-

os dados publicados na Internet (re-

ferentes fontes (sistema corporativo, site,

des sociais, diários oficiais, quadros so-

rede social, por exemplo), em formato

cietários, por exemplo) para descobrir

estruturado (organizados em uma ta-

qual o relacionamento entre empre-

bela, por exemplo) ou não estruturado

gados suspeitos de atos de corrupção

(publicados em um blog, por exemplo).

e agentes públicos de determinada

A análise desses dados, de forma au-

localidade.

tomatizada, pode revelar informações

Certamente, essa investigação interna

que agreguem valor para a estratégia

seria mais rápida, a análise dos dados

corporativa. A empresa saberá como

mais precisa e a tomada de decisão

agir diante de uma determinada situ-

sobre como proceder para combater

ação, pois estará baseada em informa-

esse tipo de conduta mais assertiva.

ções concretas.

CONTATO

ENDEREÇO

+55 (12) 99105 0165

www.amaralmonteiro.com.br

