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A Vantagem Ética
Conheça seus clientes e parceiros,
minimize riscos e cumpra
obrigações regulatórias
Notas sobre a nova regulamentação
de prevenção à lavagem de dinheiro
e ao financiamento do terrorismo –
PLDFT no mercado de capitais
Os principais desacertos das
empresas com seus com seus
programas de compliance
Compliance viável que traz valor e
sustentabilidade para a instituição
A Lei Geral de Proteção de Dados Lei 13.853
Reflexões sobre a responsabilidade
social no combate à corrupção e o
ser ético das empresas
O Combate internacional ao trabalho
escravo e ao tráfico de pessoas
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A VANTAGEM
ÉTICA
TO M F OX

A Vantagem Ética oferece processos de negócios mais eficientes e,
por fim, maior lucratividade às empresas que têm processos de compliance mais eficazes.
I. A Ethisphere e as empresas mais éticas do mundo
Na sua lista das empresas mais éticas do mundo
de 2019, a Ethisphere constatou que, nos últimos três anos, as empresas Mais Éticas do Mundo
(WME) superaram seus pares em 10,5%. A Ethisphere chama isso de “O Prêmio Ético”.

DÊ UM PASSO
EM DIREÇÃO
AO FUTURO
O World-Check One acelera o
processo de due diligence de clientes,
simplificando o rastreamento para
lavagem de dinheiro, sanções e
financiamento do terrorismo; permite o
monitoramento detalhado de relações
e redes de Pessoas Politicamente
Expostas (PPEs); e é personalizável
para identificar diversos riscos
específicos associados a terceiros.

THREE-YEAR ETHICS PREMIUM: 10.5%
Performance of the listed 2019 Honorees as compared to the
Large Cap Index from February 2016 to February 2019

2019 ETHX
LARGE CAP INDEX

February
2016

February
2019

Fonte: Ethisphere

No entanto, igualmente importante, como as empresas WME se saíram em relação aos seus pares em outras métricas de sucesso financeiro? Afinal de contas, a valorização do preço das ações reflete o que os investidores acreditam sobre empresas altamente éticas. Qual é o desempenho das empresas WME em métricas operacionais, como
receita, lucro ou retorno sobre os ativos?
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II. O retorno sobre os ativos é melhor

III. ROE de Compliance

O retorno sobre os ativos é o lucro líquido da empresa dividido pelo total de ativos. Essencialmente, ele mede a
eficiência com que uma empresa transforma sua receita em lucro, expressa como uma porcentagem. Quanto maior
essa porcentagem, melhor, e qualquer empresa com um ROA acima de 10% está indo bem.

Em um artigo científico interessante
da The Accounting Review, intitulado “Uma análise dos esforços anticorrupção autodeclarados das empresas”, os autores Paul M. Healy e
George Serafeim analisaram a questão não apenas da rentabilidade das
empresas que tinham programas de
conformidade anticorrupção mais
sólidos, mas também qual era o efeito direto no retorno sobre o patrimônio (ROE) de empresas em países
vistos como apresentando uma alta
incidência de corrupção no âmbito
do Índice de Percepções de Corrupção da Transparência Internacional
(TI-CPI). Embora o artigo fosse muito
matemático, ele gerou alguns resultados muito interessantes.

Return on Assets
Ethisphere Group

Other S&P 500

10.00%

7.50%

5.00%

2.50%

0.00%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: Radical Compliance

Mais especificamente, o retorno sobre os ativos do grupo das empresas WME está se acelerando. Você pode ver
isso nos números de 2018, extraídos do índice S&P.
Portanto, agora temos evidências que apontam na mesma direção: na qual empresas éticas são melhor administradas.
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A primeira conclusão foi que as empresas com boa governança tendiam a ter programas de compliance
mais robustos. Os autores observaram: “Os gerentes de empresas com
supervisão independente e engajada dos conselhos podem levar as
leis anticorrupção e sua aplicação a
sério e adotar/aplicar políticas para
impedir a corrupção”. Por outro lado,
eles observaram que “alguns investidores, conselhos e gerentes podem enxergar a corrupção como um
custo inevitável de fazer negócios
em determinadas partes do mundo,
mas ainda assim defender os esforços anticorrupção na teoria, apenas
como retórica, para reduzir os custos
regulatórios”. Essa boa governança era mais do que simplesmente
o exemplo que vem de cima (tone
at the top). Ela também foi medida
pela independência e supervisão do
Conselho da empresa ao programa
de compliance.

BRASIL RISK SUMMIT 2019

Não é de se admirar que, nos países onde há um baixo risco de corrupção, não houve muita diferença
no crescimento das vendas entre
as empresas com programas robustos de compliance anticorrupção,
e aquelas empresas que figuram
na categoria de programas retóricos. No entanto, em se tratando
do crescimento em países com alta
propensão à corrupção, houve uma
diferença dramática.

robustos. Em segundo lugar, quanto
mais sólido for o seu programa de
compliance, menor será o crescimento das vendas, mas maior será o
retorno total em um país de alto risco. Finalmente, mesmo se uma empresa sustentar um alto crescimento
de vendas em um país de alto risco,
caso ela não tenha um programa de
compliance robusto, as vendas cairão drasticamente e poderão muito
bem levar a um ROE negativo.

Traduzindo isso para a linguagem
de um advogado ou profissional de
compliance, o significado é que há
uma relação negativa entre investimentos e o retorno de uma empresa
sobre esses investimentos em países onde a empresa não tinha um
programa de compliance efetivo.
Isso é verdadeiro mesmo diante do
aumento do crescimento das vendas. Para empresas que tiveram um
crescimento de até 10% em países
de alto risco, quando não tinham
um programa de compliance robusto em vigor, o ROE se situava entre
24 e 30% negativo. Como afirmaram
os autores, “para as empresas, ter
altas pontuações residuais de combate à corrupção e crescimento das
vendas em segmentos geográficos
corruptos é algo positivo e importante… Empresas com altas pontuações residuais que aumentam suas
vendas em segmentos geográficos
de alta corrupção fazem isso sem
diminuir o ROE.

Todas essas informações apontam
para as empresas que estão na lista da Ethisphere das empresas mais
éticas do mundo e para o seu desempenho financeiro. Elas têm um
desempenho financeiro melhor que
a média pois são mais bem administradas. Estão nessa lista porque
têm controles financeiros internos
sólidos, que incluem controles internos de compliance. Para misturar as
metáforas, os controles internos de
compliance robustos não o atrasam,
mas permitem que você avance
mais rápido e com mais segurança
em países de alto risco.

Primeiramente, as empresas que
contam com programas de compliance mais robustos são provenientes de países que têm uma aplicação da lei e monitoramento mais

Portanto, na próxima vez em que
alguma empresa tentar dizer que,
seguindo a lei, um programa robusto de compliance anticorrupção
atrapalha os negócios, você poderá
corrigí-la. Os picos nas vendas em
países de alto risco não se traduzem em crescimento sustentado e,
sem um programa de compliance
efetivo, sua empresa pode de fato
perder dinheiro.
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IV. Sistema de denúncias
O Dr. Kyle Welch, Professor Assistente da George Washington University (GWU), no artigo acadêmico
em coautoria com Stephen Stubben,
Professor Associado da University of
Utah, intitulado “Provas do uso e efetividade de sistemas internos de denúncias” (Relatório), identificou uma
economia corporativa significativa
decorrente do compliance efetivo.
Eles analisaram cerca de 15 anos de
dados anonimizados da NAVEX Global, Inc., patrocinadora desta série
de podcasts. Esses dados eram provenientes dos sistemas da linha de
denúncias da empresa. Algumas das
principais conclusões incluíram que
as empresas com um sistema robusto de denúncias apresentavam maior
lucratividade e produtividade da força de trabalho, conforme medido
pelo retorno sobre os ativos (ROA),
além de haver menos ações judiciais
importantes movidas contra a empresa globalmente e custos de acordos mais baixos, caso uma ação judicial de fato ocorresse. Finalmente,
houve menos comunicações de denunciantes externos para agências
regulatórias e outras autoridades.
Esta série de podcasts aprofundou-se no Relatório. Hoje, apresentamos
os pormenores ao considerar o que
isso significa para os profissionais de
compliance.
O relatório claramente demonstra
o poder de um sistema robusto de
denúncias. Isto não significa simplesmente ter uma linha direta, mas
todo um sistema interno de denúncias, com o envolvimento de toda a
organização. Também significa que
há alguém disponível para atender
o telefone, transmitir a mensagem
e triar o problema. Alguém está lá
para fazer uma investigação, remediar a situação, quando apropriado,
mas também para se comunicar
com o denunciante interno. Ainda
mais importante, tudo isso é feito de
uma maneira muito justa, na qual o
funcionário ou o denunciante interno confiará.

V. O que você pode fazer?
Os diretores de Compliance (CCOs)
obviamente podem usar esse tipo de
informação para demonstrar a eficácia de um sistema interno de denúncias daqui para frente. Ele também
fornece informações acionáveis ao
CCO para prevenir, detectar e corrigir problemas antes que eles se
tornem violações legais plenas. Por
outro lado, a falta de informações
pode levar a questionamentos relacionados ao compliance.
Quais são as implicações para o
Conselho de Administração? Primeiramente, “um envolvimento mais
ativo e mais comunicações são algo
bom, pelo sinal que enviam à alta
administração sobre a cultura corporativa. O segundo aspecto é a informação direta e não filtrada que isso
pode fornecer aos Conselhos de
Administração. Uma das principais
falhas de governança corporativa,
demonstrada pelo grande número
de escândalos corporativos recentes, foi a retenção praticada pela alta
administração, das informações destinadas aos Conselhos. Basta pensar
em como isso poderia ter mudado o
cálculo da Wells Fargo, caso o seu
Conselho de Administração tivesse
sido informado dos relatórios de denúncias de contas criadas de maneira fraudulenta até cinco anos antes
do escândalo irromper publicamente
e o Conselho finalmente obter uma
visão completa. Lembre-se do conselho da Volkswagen, que descobriu
o escândalo dos testes de emissões
ao ler sobre as confissões da empresa nos jornais. Agora o Conselho
pode ter um canal interno, com informações diretas”.

disse anteriormente nesta série, um
dos motivos pelos quais os funcionários fazem denúncias internamente
é que eles desejam permanecer na
empresa. Essa cultura também atrai
mais funcionários, o que não é uma
consideração inconsequente nesta
era da Gig Economy.

A. O CICLO DE VENDAS

Prospecção

Por último, a partir do seu ponto de
vista contábil, o Dr. Welch acrescentou outro motivo, que são as provisões nas demonstrações financeiras.
Quanto mais provisões houver no futuro, maior a chance de manipulação
ou fraude nas demonstrações financeiras. Uma das suas principais conclusões foi que as empresas que não
tinham pelo menos um sistema regular de denúncias tinham maior probabilidade de ter esses problemas.
Isso pode ser fruto da maturidade
das empresas ou simplesmente do
compromisso de fazer as coisas da
maneira certa. Mas, se uma empresa
não conta com um sistema robusto
de denúncias de funcionários, essa
correlação existe.
O ponto principal do Relatório é que
ele é a melhor notícia para todos os
profissionais de compliance no mercado. Você deve estudar o Relatório
e verificar se a sua organização se
qualifica como um “usuário avançado”, conforme definido pelo Dr. Welch e, caso contrário, como pode se
tornar um. Finalmente, na próxima
vez que alguém da sua Equipe de
Liderança Executiva (ELT), alta administração ou Conselho de Administração perguntar sobre custos, mostre este Relatório como uma prova
da redução de custos por meio do
compliance.

Finalmente, um sistema robusto de
denúncias internas de funcionários
representa uma cultura corporativa
ética e funcional. Os funcionários
que podem comunicar problemas,
de maneira justa e sem medo de retaliações, têm mais poder para fazer
a empresa funcionar de maneira mais
eficiente e lucrativa. Como Welch

Execução
do Contrato

Contato

Negociação
do Contrato

Qualificação
Para o Processo
de Licitação

Solicitação de
Proposta (RFP)
ou Oferta

B. PROCURE TO PAY

Requisição
de Compras

Pagamento

Pedido
de Cotação

Recebimento
dos bens

Cotação

Ordem de
Compra

O ponto principal é que há oportunidades na sua organização para encontrar a Vantagem Ética. Procure-as e
implemente sua solução.
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ENHANCED DUE DILIGENCE

CONHEÇA SEUS CLIENTES
E PARCEIROS, MINIMIZE
RISCOS E CUMPRA
OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS
IDENTIFIQUE
OS RISCOS.
TOME UMA AÇÃO!

RO D R I G O LO PE S
Head of Risk – Latim America – Refinitiv

Nas últimas décadas, as atividades de compliance ganharam muita visibilidade. Parte disso deve-se ao U.S.
Patriot Act, uma resposta do governo americano para
coibir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo após os atentados de 11 de setembro de 2001.
De lá para cá, a crise financeira de 2008, uma série de
escândalos de instituições financeiras e de grandes corporações, entre outros acontecimentos, impulsionaram
a aprimoração das legislações para coibir os chamados
crimes financeiros.

Relatórios detalhados sobre a idoneidade e integridade de terceiros.
Nós seguimos um método de pesquisa ético e não invasivo, para
fornecer as informações que você precisa antes de avançar em um
novo negócio.

Ao mesmo tempo em que estar compliance se tornou
mais complexo, o custo de não estar em conformidade ganhou proporções ainda maiores. Desde 2008, as
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multas aplicadas por órgãos reguladores às empresas
financeiras, relacionadas à lavagem de dinheiro e violações de sanções, ultrapassaram US$ 28 bilhões. No
Brasil não foi diferente. Segundo o Ministério Público
Federal, as multas e os pedidos de ressarcimento aos
cofres públicos da Operação Lava Jato ultrapassam
R$ 40 bilhões. Isso sem falar nos custos de reputação.
Para falar sobre as etapas que a empresas têm que cumprir para estar compliance, Rodrigo Lopes, Diretor para
Soluções de Risco para a América Latina da Refinitiv, dá
dicas sobre como acertar em seu programa, usando a
tecnologia a seu favor.
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UM DOS PRINCIPAIS DESAFIOS AOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE É O PROCESSO DE CONHECER SEUS CLIENTES,
PARCEIROS E FORNECEDORES. COMO AS EMPRESAS PODEM CUMPRIR ESSA ETAPA?

VOCÊ PODERIA CITAR COMO ISSO FUNCIONA NA PRÁTICA?
Por exemplo, se tem uma pessoa sancionada com uma mídia negativa relacionada a um crime, ou até pessoas expostas politicamente, que também
estejam envolvidas em escândalos, como a Lava-Jato, a Refinitiv consegue
cruzar essas informações e entregar dados estruturados e resumidos para
que o cliente compreenda com quem ele está fazendo negócios. Desde a
sua concepção, o World-Check tem atendido às normas de Conheça seu
Cliente (Know Your Customer – KYC) e de screening de terceiros das maiores empresas do mundo, simplificando as decisões diárias relativas à integração e ao monitoramento, ajudando as empresas a cumprir a legislação de
combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Apoiamos,
inclusive, diversos órgãos reguladores, tais como bancos centrais e agências de inteligência de diversos países.

Um consenso de mercado sobre processos de due dilligence é de que ele
começa na identificação de clientes, algo que no mercado é conhecido como
Know Your Costumer – ou Conheça seu Cliente. Esse processo começa
com a confirmação de que a pessoa ou empresa e seus representantes são
realmente quem dizem ser, através da validação de identidade, obtenção
de dados cadastrais e investigações iniciais. Para validação de identidade,
por exemplo, a Refinitiv acabou de lançar com um grande parceiro global, a
solução Qual-ID, uma plataforma para a verificação de identidade baseada
na nuvem e facilmente integrável com fluxos sistêmicos de nossos clientes.
Uma outra etapa importante é a triagem de risco, o que inclui a checagem
em listas sanções, de envolvimento com pessoas politicamente expostas,
de mídias negativas, de processos judiciais, dentre outros aspectos. Essa
classificação vai indicar se o potencial relacionamento é de alto, médio ou
baixo risco para a organização.

ALÉM DE SOLUÇÕES, VOCÊS OFERECEM ALGUM TIPO DE
CONSULTORIA PERSONALIZADA?
Após a avaliação de risco, muitas organizações tomam a decisão de fazer
uma diligência mais aprofundada. Neste momento, nós atuamos com nossa
vertical de prestação de serviços, que conta pessoas especializadas para
atender esse tipo de investigação em diversos níveis. A Refinitiv define um
escopo junto ao cliente, com os pontos mais relevantes, e conduz uma investigação de acordo com esses requerimentos. Temos uma abrangência global, o que oferece às empresas brasileiras informações sobre contrapartes
no Brasil e no exterior.

Com base na classificação de risco, as empresas passam para outros procedimentos de análise, para que se possa coletar mais informações, entender
aspectos com relação às fraudes e questões de mídias internacionais e locais, em uma etapa mais aprofundada, conhecida como due dilligence, que
idealmente deve anteceder a conclusão do processo de onboarding, que
é trazer um cliente ou fornecedor para dentro de uma empresa e passar a
fazer negócios com eles.

O QUE SERIA O PRÓXIMO PASSO, APÓS O PROCESSO DE
ONBOARDING?

POR QUE MUITAS EMPRESAS FALHAM NESTA ETAPA INICIAL?
Fizemos uma pesquisa recente sobre crimes financeiros, com mais de 3.000
profissionais de compliance e um dos dados ajuda a explicar a complexidade dessa etapa, uma vez que, em média, os entrevistados têm mais de 4.000
relacionamentos externos e 16% deles afirmaram que têm mais de um milhão
de relacionamentos externos globalmente.

O segundo aspecto deste processo seria o monitoramento contínuo destes relacionamentos, fazendo um controle de monitoramento de mídias, a
verificação de se determinado cliente ou fornecedor não entrou em uma
lista de sanção, se alguém da estrutura societária de empresas parceiras
empresa não possui participação em algum tipo de atividade que possa trazer um risco mais elevado, além de ter um bom sistema de monitoramento
de transações, para entender o comportamento versus o perfil do cliente,
comparando o momento presente com os dados coletados na etapa de KYC
e procedimentos de due dilligence. O processo de due dilligence é fundamental no início do relacionamento, mas é importante também sempre ter
um monitoramento e uma revisão periódica, pois as circunstâncias podem,
de fato, mudar.

E QUANDO HÁ A NECESSIDADE DE APROFUNDAR ESSA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS CLIENTES, FORNECEDORES E PARCEIROS? COMO ISSO É FEITO?
Neste processo de Know Your Customer há uma etapa muito importante,
que é a triagem em relação às sanções, crimes e identificação de pessoas
expostas politicamente, que são requerimentos de órgãos reguladores, e
boas práticas em mercados não regulados. A Refinitiv assessora o mercado
com a plataforma World-Check, que possui o mapeamento destas sanções
internacionais, com mais de 700 listas que abrange todo o mundo, fornecendo informações confiáveis para apoiar as empresas a cumprirem com as regulamentações e identificar potenciais crimes financeiros. Ao todo, hoje, há
informações publicamente verificáveis, avaliadas e estruturadas sobre cerca
de 4.5 milhões de pessoas e organizações.
Um de nossos diferenciais, por exemplo, está no processo de mapeamento
de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), cuja definição varia para cada
país, geralmente baseadas em uma norma local. Na central de pesquisas do
World-Check, os mapeamentos são feitos de acordo com cada uma dessas
regulamentações e, além disso, é possível cruzar as informações de pessoas politicamente expostas com sanções internacionais e outros crimes
financeiros. Com base nisso, entregamos um relatório completo para que
a instituição saiba efetivamente com quem está fazendo negócios, de uma
maneira que permita uma avaliação de 100% de seus relacionamentos, com
um investimento eficiente.
12
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NOTAS SOBRE A NOVA
REGULAMENTAÇÃO DE PREVENÇÃO
À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO –
PLDFT NO MERCADO DE CAPITAIS
ALEXANDRE PINHEIRO
DOS SANTOS
Professor de Direito Empresarial e do Mercado de
Capitais, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
na Fundação Getulio Vargas. Membro do Gabinete
de Gestão Integrada (GGI) da Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA.
Copresidente do Comitê de implementação da Convenção
de Genebra sobre Valores Mobiliários Intermediados
(Geneva Securities Convention). Primeiro Coordenador do
Termo de Cooperação da CVM com o MPF. Ex-advogado
da Bolsa do Rio. Procurador Federal. Ex-Procurador-Chefe
da CVM. Superintendente Geral da CVM.

MARCUS VINICIUS
DE CARVALHO
Inspetor da CVM. Responsável pelo Núcleo de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento
do Terrorismo – PLDFT da Superintendência Geral
da Autarquia. Representante da CVM no Conselho
da Unidade de Inteligência Financeira. Também
representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA e na
delegação brasileira no GAFI/FATF.1

O novo ato regulamentar acerca de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – PLDFT no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários CVM, que oportunamente substituirá a Instrução CVM 301/99, será resultado dos
trabalhos decorrentes do Edital de Audiência Pública CVM/SDM 9/16, em linha com
o amplo processo de articulação com os principais supervisores dos atores e atividades abrangidos pelo disposto no art. 9º da Lei 9.613, de 1998, e considerando-se, inclusive, o que foi colhido nas interações com os participantes do processo
público de interlocução acima referido.

1

As opiniões acadêmicas e de cunho pessoal expressadas no presente artigo não vinculam e não guardam qualquer outra relação
com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) ou a Advocacia-Geral da União (AGU).
2

A Instrução CVM 612/19 entrará em vigor em 01/09/2020.

3

Plano de continuidade de negócios.
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O objetivo central do normativo de
que se trata é viabilizar a aderência
das regras referentes ao assunto regulado à estrutura atual das 40 Recomendações do GAFI/FATF.
Entre os principais aprimoramentos
almejados e ora sob avaliação está
a inserção da Abordagem Baseada
em Risco como principal ferramenta
de governança no âmbito dos regulados, com novo delineamento do
papel do diretor responsável pelo
cumprimento dos comandos normativos incidentes.
A ideia central é a de que a atuação do executivo acima referido
viabilize a plena implementação da
política de PLDFT da instituição, inclusive no que diz respeito à efetividade do gerenciamento de riscos à
luz das diretrizes aplicáveis. Nessa
esteira, aquele profissional deve
desempenhar papel de destaque
no processo de elaboração da avaliação interna de risco, diagnóstico
periódico e que evidenciará se os
resultados da aplicação das regras,
procedimentos e controles internos
da organização foram adequados
à finalidade de identificação, análise, compreensão e mitigação dos
riscos de lavagem de dinheiro ou
financiamento do terrorismo (LDFT).
Nesse contexto, um dos grandes
desafios do diretor aqui enfocado é
o de zelar para que a prestação de
contas sobre os resultados alcançados não tenha como foco apenas
o período da elaboração formal do
relatório respectivo. Com efeito,
considerando a sensibilidade e o
caráter dinâmico do assunto, assim
como a quantidade de dúvidas ou
demandas que podem surgir, interna ou externamente, aquele profissional deve ser permanentemente
rápido (sem açodamento), claro e
preciso no que diz respeito ao tema
da accountability.
E partindo-se da premissa de que o
diretor responsável deve capitanear
o processo de geração de indicadores de efetividade como elemento
comprobatório de que os riscos de
LDFT foram de fato mitigados, não
teriam valor, por exemplo, rotinas institucionais teoricamente adequadas
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no que diz respeito ao tratamento de
riscos que não fossem acompanhadas da condição de apresentação,
tempestiva, assertiva e didática, de
elementos aptos a evidenciar que a
pessoa obrigada diluiu o potencial
ofensivo de ameaças detectadas e
corrigiu, no tempo útil, pontos ensejadores de vulnerabilidades.
Naturalmente não é missão do diretor responsável atingir a utopia
do risco zero – algo que seria draconiano, mas sim, conforme o apetite de risco institucional, trabalhar
permanentemente para, ao menos,
mitigar os riscos de LDFT, não apenas por meio do constante monitoramento de todas as variáveis que
poderão causar impacto negativo
nas linhas de negócios da instituição, mas também atuando de forma proativa no sentido de sempre
demonstrar (fazendo-se compreender), para todos os interessados no
seu trabalho, dentro e fora da organização, que ele está sendo desempenhado a contento.
Nessa esteira, ainda que no organograma da pessoa obrigada exista
uma área apartada em relação à função de Compliance, com foco exclusivo no monitoramento de eventos
relacionados à PLDFT, é possível
racionalizar e otimizar no tocante a
recursos (humanos, tecnológicos e
outros) da instituição, por meio de
articulação e prestação de contas
abrangendo assuntos contemplados
na regulamentação da CVM e que
guardem relação com a efetividade
de controles internos como um todo.
Nesse sentido, pode ser citada a
Instrução CVM 505/11, que estabelece normas e procedimentos a serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários em
mercados regulamentados de valores mobiliários, e que foi recentemente alterada pela Instrução CVM
612/192. Entre outros pontos, foram
aprimorados o conteúdo e a forma
como deve ser apresentado o relatório de controles internos, assim
como foram detalhados pontos relacionados ao tratamento de riscos
operacionais (riscos de eventos de
qualquer natureza que possam provocar a interrupção da execução de

atividades3 em decorrência da interrupção de processos críticos) e de
falhas relacionadas à segurança da
informação associadas a processos,
sistemas ou infraestrutura de tecnologia da informação.
Cabe lembrar ainda, neste ponto,
a dinâmica de prestação de contas
prevista na Instrução CVM 539/13,
que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos,
serviços e operações ao perfil do
cliente. A propósito, é especialmente importante, no particular e na
partida, que as políticas internas de
suitability contemplem comandos
destinados: (i) a obter as informações mínimas para a identificação
do perfil do cliente, (ii) a classificar os
produtos em categorias, tendo em
vista a adequação ao perfil do cliente, (iii) a vedar recomendações quando houver incompatibilidade entre a
categoria de produto e o perfil do investidor, (iv) a vedar recomendações
nos casos em que os custos diretos
e indiretos associados aos produtos,
serviços ou operações impliquem
ônus excessivo e inadequado ao
perfil do cliente e (v) à recomendação de produtos complexos.
Por fim, vale mencionar também
o tratamento dos controles internos no âmbito das Instruções CVM
521/12, que dispõe sobre a atividade
de classificação de risco de crédito no âmbito do mercado de valores mobiliários, 558/15, que dispõe
sobre o exercício profissional de
administração de carteiras de valores mobiliários, 592/18, que dispõe
sobre a atividade de consultoria de
valores mobiliários, e 598/18, que
dispõe sobre a atividade de analista
de valores mobiliários.
Enfim, o novo marco regulamentar
de PLDFT no mercado de capitais
certamente se beneficiará, em qualquer cenário, de articulação entre os
órgãos internos na governança da
organização que assegure visão sistêmica em relação a riscos em geral
e prestação de contas de forma tempestiva, racional e completa a todos
os interessados nos âmbitos privado
ou público.
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OS PRINCIPAIS
DESACERTOS DAS
EMPRESAS COM
SEUS PROGRAMAS
DE COMPLIANCE
I SA B E L FR A N CO

G I U LI A N A BO N I LH A

Sócia coordenadora da área de
Compliance, Investigação e White
Collar do Azevedo Sette Advogados.

Advogada associada da área de
Compliance, Investigação e White
Collar do Azevedo Sette Advogados.

Nos últimos anos, desde o início da operação Lava Jato,
houve um crescimento exponencial da implementação
de programas de compliance, que podem custar às organizações volumosas quantias de investimento. Entretanto, muitas vezes, apesar de planejados, os programas
não atendem os fins aos quais se propuseram, ou seja,
não são eficientes. Por que isso acontece mesmo com
considerável investimento financeiro? Este artigo busca
identificar os principais desacertos das empresas com
seus programas de compliance, analisando o que pode
ser feito para contornar essas falhas e aumentar a efetividade dos programas.
Há mais de seis anos, organizamos um evento mensal
que intitulamos carinhosamente de “Mesa Redonda de
Compliance”, do qual participam diversos profissionais
da área representantes de organizações de ampla variedade de setores e presentes nos mais diferentes países. Eles sempre compartilham muito do seu cotidiano
de compliance e suas contribuições são extremamente
valiosas a todos participantes. Por meio de seus depoimentos, podemos perceber que em muitas empresas os
programas são falhos por diversas razões. Aqui discutimos algumas delas, com base em nossa experiência
convivendo com esses representantes por tantos anos.
Um dos principais desafios que fazem um programa fracassar ocorre quando as empresas optam por criar um
programa de compliance que não leve em consideração
as peculiaridades da própria instituição. O programa de
compliance não é um modelo único que serve igualmente para todas as organizações empresariais. É necessário
avaliar de forma específica e cuidadosa quais são as reais necessidades daquela empresa e quais são os riscos
envolvidos para, somente então, elaborar um programa
adequado e que aborde todos os aspectos relevantes à
corporação. Um programa efetivo para uma determinada
instituição não necessariamente terá o mesmo resultado
em outra organização. Assim, uma empresa que não fez
uma pré-avaliação dos riscos de sua organização e um
estudo detalhado de suas características próprias antes
de conceber seu programa de compliance dificilmente
terá sucesso com a sua adoção.
De fato, com o intuito talvez de economizar ou “cortar
caminho”, a falta da verdadeira intenção de criar-se um
programa personalizado para a instituição, adotando um
programa copiado sem dar atenção às características
únicas de uma organização, aceitando-se o chamado
“programa de prateleira”, é receita fadada ao fracasso.
Essa terminologia é usada para designar um programa
como produto acabado que, entretanto, não possui qualquer aplicabilidade prática, tornando-o oco, sem sentido.
Em muitos casos, o programa é elaborado apenas para
cumprir um checklist dos itens exigidos pela legislação
e não há, por trás de sua criação, uma sincera intenção
de adotarem-se verdadeiras e corretas práticas éticas.
Assim, a empresa elabora um Código de Ética e Condu-
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ta, Manual Anticorrupção e Política de Contratações de
Terceiros, por exemplo, apenas para dizer que eles existem, mas estes dispositivos não são postos em prática,
divulgados ou mesmo atualizados periodicamente. É o
famoso programa “para inglês ver”.
Logicamente, essas políticas e demais procedimentos
preparados pela empresa terão seu valor, já que são um
primeiro passo, mas serão de pouca valia se não forem
concebidos com a intenção de realmente serem cultivados e utilizados. É extremamente necessário que as políticas sejam consubstanciadas por escrito e estejam sempre disponíveis para os colaboradores. Dessa maneira,
os integrantes sabem onde encontrar as informações a
qualquer momento e com facilidade de acesso. Entretanto, mais do que isso, é preciso que elas realmente
sejam aplicadas.
Para isso, um dos fatores de extrema importância durante a implantação do programa é que ele tenha aderência
dos colaboradores da organização – englobando todos
os níveis hierárquicos. Todos os integrantes da empresa
precisam ter a consciência de seus deveres éticos, principalmente a alta administração. Em muitas ocasiões, os
ocupantes dos cargos de liderança cobram de seus funcionários algo que eles mesmos não praticam, ou pior,
em que eles não acreditam. Portanto, é necessário que
essas pessoas, líderes da empresa, tomem consciência
de que o mundo, cada vez mais, não aceita a falta de
ética nos negócios. A liderança deve abrir os olhos para
a importância do tema e entender que não há opção ao
compliance. É um caminho sem volta. Essa fundamental
tomada de consciência servirá de exemplo para os demais colaboradores.
Buscando justamente essa aderência, é essencial que
o programa, bem como a intenção da alta liderança por
trás dele, sejam devidamente comunicados a toda organização e também aos terceiros que a rodeiam. É vital
que sejam realizados treinamentos presenciais com o
objetivo de conscientizar a todos sobre a alma do programa, bem como sobre as políticas e condutas a serem
adotadas. Nesse momento, a linguagem deve ser simples e acessível, de maneira que integrantes de todos os
níveis hierárquicos da instituição se sintam confortáveis
e compreendam integralmente a sua essência.
Nesse sentido, é fundamental que todos na organização
não considerem o programa de compliance como uma
obrigação, ou mais uma regra a ser seguida. É preciso
que os integrantes da empresa entendam os fundamentos e propostas do programa, bem como sua aplicabilidade prática - dessa forma, a probabilidade de que ele
seja cumprido será muito mais alta do que se ele for visto como apenas um conjunto de normas a serem obedecidas. O programa estará fadado ao fracasso se os colaboradores não sentirem sinceridade dos líderes e não
acreditarem verdadeiramente nas medidas propostas.
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Mais uma questão relevante é a existência de um canal de denúncias efetivo na
organização. Por meio dele, qualquer
funcionário pode (e deve) reportar quaisquer irregularidades, desvios de conduta e comportamentos questionáveis dos
quais tiver conhecimento, ou até mesmo
solicitar auxílio para tomada de alguma
decisão. O hotline deve ser completamente anônimo, independente e externo
à organização, de forma que o integrante
se sinta à vontade para revelar quaisquer
informações, sem receio de posteriores
represálias. A inexistência, portanto, de
um canal de denúncias ou mesmo a sua
ineficácia em reportar de forma sigilosa
representa uma grande barreira ao funcionamento do programa.

Além do canal de denúncias, é preciso que haja um constante monitoramento do programa, para verificar se este
está produzindo os efeitos desejados. Nessa lógica, é interessante a utilização de métricas para que esse acompanhamento mostre de forma fidedigna se o programa
está adequado e os funcionários estão se comportando
de acordo com as orientações, medindo o nível de sucesso do programa. Dentro dessa questão, também é
imprescindível a revisão periódica das políticas da empresa, garantindo que elas sejam práticas e estejam sempre
atualizadas e de acordo com a legislação vigente. Ainda,
é importante que os resultados obtidos do monitoramento sejam compilados e analisados, de forma a identificar
quais aspectos podem ser aprimorados.
Seguindo nessa direção, podemos perceber que a ausência de dados sobre o programa é um ponto de alerta. Assim, é extremamente útil que haja um espaço de diálogo
com os colaboradores da organização, sendo essa uma
ocasião em que possam compartilhar o que absorveram
em relação ao programa de compliance. Percebemos
que, muitas vezes, um termo de declaração assinado pelo
funcionário, provando que recebeu o treinamento e tomou ciência das novas políticas, por exemplo, não é uma
medida tão eficaz. O integrante da empresa fica numa posição passiva e se limita a assinar um papel, mas não tem
a oportunidade de demonstrar o que absorveu e eventualmente sanar dúvidas com relação ao assunto.
Outro ponto importante diz respeito às ações de prevenção e detecção de condutas antiéticas e/ou fraudulentas, bem como sua resposta. As ações corretivas são
necessárias para o sucesso do programa, ao demonstrar
que não serão tolerados os comportamentos que não
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estejam em conformidade com a ética, normas e políticas da empresa. Deverão ser claras as sanções às quais
estarão sujeitos os integrantes em caso de violação do
programa de compliance. Além disso, é importante que
a resposta seja imediata, demonstrando a efetividade
do programa.
Todavia, um dos fatores mais importantes para o sucesso
do programa de compliance, se não o mais importante,
que suscita todos os pontos aqui discutidos, é a cultura
da empresa e o sincero engajamento da alta liderança.
Acima já citamos alguns pontos a serem considerados
no momento de sua implementação para garantir seu
sucesso. Fica claro que, sem atenção a esses aspectos,
é muito provável que o programa não logre sucesso.
Trazendo informações sobre empresas brasileiras, cabe
citarmos o estudo realizado em 2018 pela Transparência
Internacional, no qual foi criado um ranking com as 100
maiores empresas e os 10 maiores bancos brasileiros, indicando sua transparência, considerando dois aspectos
como a divulgação do programa anticorrupção e a transparência organizacional . Nesse estudo, a transparência
organizacional considera a divulgação das ramificações
do grupo, ou seja, indicação das subsidiárias, holdings,
associadas etc.
O estudo identificou que as empresas mais transparentes no Brasil à época da pesquisa eram do setor de energia e as menos transparentes, em comparação, eram do
setor de veículos e peças, em especial as montadoras
de automóveis.
Ilustrando apenas com um exemplo a Votorantim Cimentos, segunda colocada no ranking, com média obtida de
10, avaliada como 100% transparente em seu programa
anticorrupção e também na transparência organizacional,
podemos nos questionar o que é feito de diferente nessa
empresa para que ela alcance resultados tão positivos.
Segundo a compliance officer da Votorantim, a empresa,
ao montar o seu programa de compliance, realizou um
levantamento de todas as obrigações legais, administrativas e sociais que deveria cumprir, totalizando mais de
35 mil procedimentos. Ela considerou de vital importância a definição de uma metodologia para avaliar os resultados do programa salientando o envolvimento de todos
os integrantes da empresa no programa, especialmente
os da alta gestão .
Na pesquisa, também foi evidenciada a relação entre
transparência e abertura de capital. Nesse sentido, as
empresas que possuem ações no mercado costumam
receber uma nota superior às demais. Isso pode ser explicado levando em consideração o rigor da contabilidade que envolve as companhias, bem como a avaliação
criteriosa feita pelos acionistas, requisitos que levam a
empresa a primar pela transparência. Importante mencionar que essa não é uma regra, até porque existem
companhias com capital aberto que obtiveram notas
baixas e também constatamos exemplos de companhias
com capital fechado (como a própria Votorantim), que
possuem notas bastante altas.
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Os resultados desse estudo comprovam os pontos que discutimos neste artigo. Com esses
resultados e com a nossa experiência, podemos perceber que um programa de compliance
efetivo deve ser muito bem planejado e executado pela empresa, após uma devida avaliação de seus riscos no mundo da corrupção. Com a observância dos quesitos e pontos de
atenção aqui citados, é possível ampliar-se de forma significativa a chance de sucesso de
qualquer programa, afastando-se de seu fracasso.
Concluindo, é essencial criar-se o programa com sinceridade e boa vontade, acreditar nele
e pautar os caminhos da instituição nos valores do programa reiterando-os cotidianamente.
Entretanto, o sucesso do programa residirá no seu firme monitoramento, na sua avaliação
constante, validação e humilde disposição de promover ajustes e adaptações sempre que
se detectarem deficiências, desacertos ou ineficiências.
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COMPLIANCE
VIÁVEL QUE
TRAZ VALOR E
SUSTENTABILIDADE
PARA A INSTITUIÇÃO
ROG E R I A G I E R E M E K
Global Chief Compliance Officer do Grupo LATAM Airlines e Presidente
das Comissões de Compliance do IASP – Instituto dos advogados de São
Paulo e da OAB/SP – Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo.

Muito se fala de Compliance, nos dias atuais. Mas o grande temor de quem realmente se preocupa com o tema é a existência de pessoas despreparadas, aproveitando-se do modismo do
momento para criar Programas de Compliance “de papel”, sem
aplicabilidade prática e sem processos e procedimentos que
agreguem valor e sustentabilidade à empresa.
Aliás, Compliance e Sustentabilidade estão intimamente relacionados. Defender a existência de um Programa de Compliance efetivo é o mesmo que garantir a sustentabilidade da empresa, garantindo a sua perpetuação no tempo e no espaço, de
maneira íntegra.
E isso é fácil de demonstrar, pois uma empresa ou instituição que
tenha uma Alta Administração preocupada em evitar a corrupção
e tornar essa diretriz clara para todos os empregados e colaboradores, com respeito às leis e às normas internas, que treine e
comunique suas aspirações e valores a todos, interna e externamente, que monitore e realize testes de controles, gerencie os
achados de Compliance e faça o reporte dos resultados a quem
de direito, fechando o ciclo do Programa de Compliance, seguramente tem muito mais chance de continuar as suas atividades de
maneira contínua e profícua.

REFINITIV QUAL-ID
POWERED BY TRULIOO

Como identificar o seu cliente
se você não o conhece?

Uma empresa ou instituição que preserve seus valores e os dissemine a todos os empregados e colaboradores, passa a estes e à
sociedade uma mensagem de seriedade e comprometimento que
tem um efeito bastante positivo perante todos os stakeholders.

Seguro, eficiente e preciso, o Refinitiv Qual-ID é a sua solução
de verificação de identidade digital e triagem de risco.

Atualmente, os consumidores têm buscado produtos de empresas éticas e que deixem clara a sua opção pela integridade e seu
repúdio em relação a toda e qualquer irregularidade.
Isso forma um ciclo virtuoso, pois as empresas disseminam esses
conceitos de correção perante seus empregados, os quais tendem a aplicá-los também em suas vidas pessoais, transformando
o mundo num lugar melhor para viver.
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IMPORTÂNCIA DE UMA ESTRUTURA DE COMPLIANCE QUE SEJA EFETIVA, TANTO NO SETOR PÚBLICO
QUANTO NO PRIVADO

AVALIAÇÕES DO DOJ CADA VEZ MAIS DURAS COM
AS EMPRESAS, POR NÃO DISPOREM DE UM EFETIVO PROGRAMA DE COMPLIANCE

Compliance cabe em qualquer lugar. Em empresas, instituições
não lucrativas, escolas, clubes, partidos políticos, em todas as
esferas de Governo, etc. O importante é que exista, em cada uma
das unidades mencionadas, uma estrutura efetiva de Compliance. Por estrutura efetiva, tem-se um Programa de Compliance
que contemple Tone/Conduct at the Top, Regulatory Oversight,
Policies and procedures, Training and Awareness, Monitoring
and Testng Controls, Compliance Management e Reporting. Em
português: A Voz/Conduta da Alta Direção, Ambiente regulatório, Políticas e Procedimentos, Treinamento e Conscientização,
Monitoramento e Testes de Controle, Gerenciamento de Problemas de Compliance e Reporte.

O Department of Justice (Departamento de Justiça) – DoJ - corresponde ao nosso Ministério Público. Logo, trata-se de um falso
cognato. Pois bem, esse importante órgão governamental americano não tem tido muita paciência com as empresas que estabelecem Programas de Compliance de Papel, sem efetividade.
Várias foram as iniciativas no sentido de ordenar a forma com
que as empresas devem apresentar seus problemas, espontaneamente, ao DoJ. Primeiramente, o Yates Memo, seguido do Pilot Program, todos seguindo na linha de que deve-se fornecer o
maior número possível de evidências do que ocorreu, bem como
individualizar as condutas, permitindo a efetiva responsabilização daquele(s) que deu(ram) causa ao ocorrido.

Tone at the Top significa o apoio efetivo da alta Administração
para a execução do Programa de Compliance, e se traduz na
existência de recursos, pessoas, ferramentas e o que mais seja
necessário para a sua implementação eficaz. Também implica
que cada funcionário ou colaborador saiba exatamente qual o
seu papel dentro da organização, no que tange a Compliance.

Logo, a efetividade de um Programa de Compliance também é
importante para garantir que, uma vez detectada alguma irregularidade, seja possível a remediação da melhor maneira possível
para a organização, garantindo a sua sustentabilidade.

Uma vez conhecidas as atitudes esperadas de todo empregado
ou colaborador, é hora de conhecer o ambiente regulatório em
que a instituição se insere, ou seja, quais são as leis aplicáveis às
atividades executadas em cada setor.

AUSÊNCIA DE INDICADORES OBJETIVOS DE EFICIÊNCIA E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DE COMPLIANCE
COMO FATORES CRÍTICOS

Conhecidas as atividades e a legislação aplicável, deve-se focar
nas leis “internas” da organização, ou seja, nas regras estabelecidas naquele ambiente, que definem as normas de conduta
esperada e desejada, bem como as consequências em face de
seu descumprimento.

É difícil estabelecer-se um conjunto de indicadores que realmente meçam a eficiência do Programa de Compliance. Usualmente,
os indicadores são mais quantitativos do que qualitativos.

Feito isso, é o momento de treinar e comunicar as regras para todos, usando de criatividade, simplicidade, clareza e consistência.

Ademais disso, o fato de ter mais relatos no Canal de Denúncias,
por hipótese, não significa necessariamente que há mais eficiência no Programa. Ao contrário, pode significar que as pessoas
estão incomodadas com o tanto de coisas erradas que vêem na
instituição.

Bem, tendo claras as obrigações de cada um na organização, as
leis aplicáveis, as regras internas determinadas para dirigir a conduta de empregados e colaboradores (ou servidores públicos,
se o caso), as quais são comunicadas e objeto de treinamento
constante, é tempo para monitoramento e testes de controle, a
fim de verificar se tudo o que foi estabelecido, na teoria, tem aplicabilidade prática no dia-a-dia.

A sua diminuição, por outro lado, também não significa nada.
Pode, inclusive, representar a desconfiança dos empregados e
colaboradores (ou funcionários públicos), na ferramenta, duvidando da confidencialidade ou da garantia de anonimato (nos
países em que isso seja permitido – há alguns, como Alemanha,
por exemplo, em que a identificação do denunciante é requisito).

Depois disso, é chegada a ocasião de trabalhar as ocorrências
detectadas, porque certamente haverá! Há que se definir de
que forma serão administrados os casos identificados, se em
comitês, por exemplo, ou com decisões individuais, dependendo do assunto, com suporte em uma matriz de consequências
pré-definida.

Assim, ainda há um farto campo para evolução nesse quesito.
Os custos de um Programa de Compliance também podem ser
um empecilho à sua implantação. Entretanto, é importante reconhecer que é possível fazer mais com menos.

Por fim, há o reporte, que consiste na comunicação do que
foi encontrado de problema e as soluções aplicadas, sempre
com respeito à filosofia do “need to know”, ou seja, somente
aqueles que devam efetivamente ter conhecimento do ocorrido (e adotar ações para evitar a sua repetição) receberão as
informações inerentes.

Um bom exemplo é o Programa de Embaixadores de Compliance. Com ele, é possível, a custo zero, encontrar várias pessoas
bem-intencionadas (empregados ou funcionários públicos) que
podem, de imediato, colaborar na disseminação dos conceitos
estabelecidos, sendo pontos focais de Compliance em suas respectivas áreas de atuação, auxiliando em treinamentos e investigações e no entendimento das novas políticas e procedimentos.

Com isso, tem-se um completo ciclo do Programa de Compliance, garantindo efetividade aos controles estabelecidos.

22
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LEI GERAL
DE PROTEÇÃO
DE DADOS

SANÇÕES E
INVESTIGAÇÃO DE PEP

INTEGRAÇÃO COM
SISTEMAS DE CRM/
SOCIALIZAÇÃO
ORGANIZACIONAL

RECURSO
MULTILÍNGUE

DUE DILIGENCE E
INVESTIGAÇÃO DE
BENEFICIÁRIO EFETIVO

Solução
abrangente
de prevenção à
lavagem
de dinheiro

LEI 13.853, DE
8 DE JULHO DE 2019
FE LI PE DA L B E LLO
Grant Thornton Br

INVESTIGAÇÃO DE
TRANSAÇÃO EM
TEMPO REAL

MONITORAMENTO DE
TRANSAÇÕES

Por que organizações líderes escolhem FinScan
␣

Menor número de falsos positivos graças à mais alta qualidade de dados e
correspondência mais precisa

␣

Totalmente escalável para investigar grandes volumes de dados em curto prazo

␣

Metodologia baseada em melhores práticas para migrar soluções de outros provedores

Contato: Ricardo Gonzalez. Telefone: +1 412-937-7683 ou e-mail rgonzalez@innovativesystems.com | www.finscan.com
24
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A LEIS E SEUS REQUISITOS – OBJETIVO E MOTIVAÇÕES:
Inicialmente sancionada pela lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada
pela MP 869, de 27 de dezembro de 2018, e que posteriormente foi convertida na lei 13.853, de 8 de julho de 2019. Denominada como Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), estabelece requisitos gerais para as operações
de tratamento de dados pessoais, seja por meio físico ou digital, realizadas
seja por pessoas jurídicas ou naturais.
Sancionada no dia 14 de agosto de 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados1
tornou-se mais do que uma lei de alcance Federal com escopo de aplicação
ao poder público e empresas do setor privado. Também representou um
grande avanço do Brasil no que se refere a uma legislação que define regras
para o uso, proteção e transferência de dados pessoais coletados pelas empresas. Conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP),
os requisitos (dispostos em 60 artigos) foram criados como instrumento para
fortalecer a privacidade dos consumidores. Após inúmeras críticas e debates dentro e fora das casas legislativas, a mesma foi revisada na forma de
Medida Provisória (MP 869, dez.2018), posteriormente publicada no D.O.U.
em julho de 2019 como Lei de Proteção de Dados (Lei 13.853).

Para o cidadão brasileiro,
mais controle sobre suas
informações pessoais:
Exige consentimento
explícito para coleta e
uso dos dados;
Tanto pelo poder
público quanto pela
iniciativa privada
Exige que as empresas
apresentem opções
para o usuário
visualizar, corrigir e
excluir esses dados.

A LGPD possui como objetivo central mitigar os riscos relativos
à coleta e uso indevido e ou abusivo de dados de clientes e
consumidores, bem como permite viabilizar que novos negócios e tecnologias sejam desenvolvidos em um contexto com
segurança jurídica, com base em importantes fundamentos a
exemplo de:
a. respeito à privacidade;

f. da honra e da imagem;

b. à autodeterminação informativa;

g. ao desenvolvimento econômico
e tecnológico e a inovação;

c. à liberdade de expressão,
de informação;
d. de comunicação e de opinião;
e. à inviolabilidade da intimidade;

A LGPD informa explicitamente que
é de direito do titular dos dados
pessoais obter informações claras,
adequadas e ostensivas a respeito
do tratamento de seus dados. Deve-se destacar que tratamento de
dados engloba a coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, o
acesso, a reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração
de dados pessoais. Segundo a lei,
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Recordamos que dados pessoais
por conceito é toda informação independente do formato e tipo que
pode identificar uma pessoa física,
p.ex.: foto, número telefônico, dados
residenciais, registro pessoal (RG,
CPF, Passaporte) entre outros.
A lei entrará em vigor em agosto
de 2020 e dentro dos 24 meses de
período de adequação as empresas
deverão repensar e se adequarem
como esses dados serão tratados

desde o momento em que os recebe até a disposição final conforme
definido pela lei. O regulamento é
válido para todas as empresas que
coletam, armazenam e tratam informações de clientes no Brasil, independentemente de seu segmento
de atuação, porte ou faturamento.
Sobre sanções e multas, a lei é rigorosa no que se refere a punição
sobre o descumprimento de seus
requisitos.

PENALIDADES CONSIDERADAS:
Para aqueles negócios que registram informações dos
clientes sem sua autorização, ou que os repassem, armazenem sem necessidade comprovada, ou que tenham esses
dados vazados de alguma forma, variam de advertências a
multas diárias de até R$ 50 milhões

COMO ESTAR EM CONFORMIDADE:
As organizações devem realizar uma análise de risco contextual de modo a identificar quais atividades em seus
processos de negócios requerem uma adequação e ou
implementação da Lei. O ambiente de negócio é fator determinante nesta avaliação inicial para que esta “fotografia”
possa representar a realidade com um grau de distorção mínima possível. Deve se considerar os processos, sistemas e
ferramentas para avaliar como os dados pessoais de seus
clientes/usuários são tratados, reforçando a proteção, com
responsabilidade e transparência.

h. à livre iniciativa;
i. livre concorrência e
defesa do consumidor.

AS SEGUINTES PERGUNTAS DEVEM SER ENDEREÇADAS
PARA ANÁLISE DE RISCOS E CONTEXTUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS:
as informações sobre o tratamento
de dados pessoais devem ser claras, objetivas, facilmente compreensíveis e acessíveis ao titular durante
todo o período em que o tratamento
ocorre.
Esta evolução de nossos mecanismos de controle teve como base e
motivações o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (GDPR, na sigla
em inglês) da União Europeia, os
constantes e recorrentes vazamentos de dados pessoais após inúmeros ataques cibernéticos aos bancos

de dados de todos os tipos de organização. E por último motivo, não
menos importante, é o fato de vivermos atualmente em uma economia
cada vez mais baseada em dados
(Big Data, da Internet das Coisas-IOT
e da inteligência artificial), que por
sua vez observa-se uma tendência
ascendente e veloz das empresas
e organizações em geral tomarem
decisões a partir dos dados gerados
por inúmeras fontes (e-mails, mensagens, fotos, posts, transações, fluxos, etc) enviados dos dispositivos
de pessoas físicas.
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•

Identifique onde, como e quando
sua empresa faz a coleta de dados de seus clientes.

•

Sua plataforma online possui Termo de Uso e Termo de Confidencialidade atualizados e transparentes?

•

O cliente deve estar ciente e
aceitar tais termos.

•

Como os dados são armazenados? Estão seguros?

•

Quem acessa os dados de seus
clientes?

BRASIL RISK SUMMIT 2019

•

Contrate profissionais especialistas em segurança da Informação para verificar a atualização
de seus programas de antivírus,
firewall, navegador e outras plataformas digitais que utiliza.

•

Qualifique sua equipe para que
todos estejam inteirados sobre
os procedimentos de segurança.

•

Os principais riscos de vazamentos de dados que sua empresa
pode sofrer estão mapeados?
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TENDÊNCIAS GLOBAIS:

MEGA TENDÊNCIAS DE RISCOS CORPORATIVOS:

De acordo com o último relatório sobre Riscos Globais10 emitido no início de
2019 pelo Forum Econômico Mundial (World Economic Forum) os riscos relativos a fraude e vazamento de dados e ataques cibernéticos, aparecem na
4ª e 5ª posição respectivamente entre os mais prováveis e debatidos pelas
autoridades em segurança e chefes de estado.

INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS
Interrupção da cadeia de abastecimento, incêndios em fábricas, perda de containers em
navios, incidentes cibernéticos.

INCIDENTES CIBERNÉTICOS

THE GLOBAL RISK OUTLOOK FOR 2019

Novas ameças tais como “furacões cibernéticos”e regulações mais rígidas acerca da proteção de dados e privacidade, um ataque cibernético que pode comprometer centenas de
coporações e companhias.

TYPES OF RISKS:
ENVIRONMENTAL

GEOPOLITICAL

SOCIETAL

TECHNOLOGICAL

Top 5 Global Risks in Terms of Impact
CATÁSTROFES NATURAIS

#1

Weapons of mass destruction

#2

Failure of climate-change mitigation and adaptation

#3

Extreme weather events

#4

Water crises

#5

Natural disasters

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

Source: COSO 2017

Top 5 Global Risks in Terms of Likelihood

#1

Extreme weather events

#2

Failure of climate-change mitigation and adaptation

#3

Natural disasters

#4

Data fraud or theft

#5

Cyber-attacks

Source: World Economic Forum - Global Risks Report 2019

CONTEXTO GLOBAL – ECONOMIA DOS DADOS E SOCIEDADE DIGITAL:
Segundo uma publicação realizada pela revista Forbes no 1º trimestre de
20182, o volume de dados gerados pela população mundial é de 2.5 quintilhões de bytes diariamente.
Caminhando na direção da economia e sociedade digital, de acordo com
uma grande pesquisa Global realizada pela Grant Thornton em 20193, a
mesma registrou que atualmente 75% dos CIOs (Chief Information Officers)
de todo mundo consideram que um dos aspectos que mais exige e ocupa
suas agendas está em torno do planejamento, execução e monitoramento
de mecanismos de segurança cibernética. Ainda neste detalhado e técnico
levantamento, conclui-se que 83% dos líderes dos departamentos de tecnologia incrementaram seus investimentos e gastos em segurança digital.

Como exemplo da ascensão e recorrência de discussão do tema relativo a
privacidade e segurança cibernética, é possível observar que estes passaram a ser considerados “Mega tendências”, no capítulo referente a riscos,
estratégia e definição de objetivos relacionados a ESG (do inglês: Meio Ambiente, Social e Governança) da última versão do COSO11 (Comitee of Sponsoring Organizations).
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AMBIENTE DE NEGÓCIOS:

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Dentro dos casos mais emblemáticos e recentes dos acontecimentos de ataque cibernético e sequestro de dados à grandes corporações e organizações públicas estão:

Casos como estes configuram claramente uma nova preocupação não somente no âmbito da privacidade do indivíduo, mas sobretudo em questões
de segurança pública e internacional. Tal cenário vem levando não somente
aos chefes de estados a se debruçarem cada vez mais sobre segurança digital, como também grandes de médias corporações vêm aumentando seus
investimentos em capital humano e financeiro nas áreas de Tecnologia da Informação e Compliance. Estatística essa refletida em um relatório publicado
pela Spencer Stuart8 onde afirma que 20% dos Conselheiros que ocupam as
cadeiras dos Comitês da bolsa de valores S&P 500 em Nova York possuem
formação em tecnologia e ou passaram pela indústria de telecomunicações.

a. Marriott Hotels, 2018 –
Vazamento de +500 milhões
de clientes4;
b. Uber, 2018 – Acesso a mais de
57 mihões de dados pessoais5;

c. Under Armour, Vazamento de
mais de 150milhões de contas6;
d. Parlamento alemão, 2019 Sequestro de dados de centenas
de políticos7.

Por fim observa-se também um elemento crucial na necessidade de uma
reeducação de todos nós cidadãos do século 21 quanto ao uso destes dispositivos conectados a redes. Pois chegou se a conclusão de que existe
uma correlação direta das invasões a bancos de dados em geral devido ao
mal-uso ou inadequado dos próprios usuários segundo o Cyber Crime Journal em 20189.

MAJOR RECENT
DATA BREACHES
BRITISH AIRWAYS
380k
TICKETMASTER UK
400k
FACEBOOK 3 million
GOOGLE+ 500k
UBER 57 million

UNDER ARMOUR
150 million
MARRIOTT
500 million

REFERÊNCIAS:
1) Lei Geral de Proteção de Dados - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13853.htm
2) Pesquisa Forbes 2018 - https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-wecreate-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#37050e6660ba

FEDEX BONGO 119k

3) CIO Survey 2019 – Grant Thornton. https://www.grantthornton.com/insights/CIO-survey-2019.aspx/
4) Vazamento de dados Marriot - https://www.bbc.com/news/technology-46401890
5) Acesso a dados Uber -https://www.nytimes.com/2018/09/26/technology/uber-data-breach.html
6) Ataque cibernético Under Armour – https://www.cnbc.com/2018/03/29/under-armour-stock-falls-aftercompany-admits-data-breach.html

DIXON CARPHONE
10 million

7) Sequestro de dados Parlamento Alemão - https://www.telegraph.co.uk/news/2019/01/04/hundreds-germanpoliticians-hacked-massive-data-leak/
8) Spencer Stuart – Board Index: https://www.spencerstuart.com/~/media/ssbi2017/ssbi_2017_final.pdf
9) Cyber crime Journal - https://www.cybercrimejournal.com/HadlingtonVol12Issue1IJCC2018.pdf
10) World Economic Forum – Global Risks 2019 - https://www.weforum.org/reports/the-global-risksreport-2019

Source: CFR, Eurasia Group
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11) COSO 2017 - https://www.coso.org/Pages/default.aspx
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REFINITIV AUTOAUDIT
Libere seu time para atividades
realmente relevantes.
Desenvolvido para as áreas de Auditoria e Controles
Internos, o AutoAuditTM automatiza rotinas manuais e
permite a documentação adequada de todo o ciclo de
trabalho de forma intuitiva e integrada.

ARQUIVE
AUDITORIAS
e documentos
relacionados

PAINÉIS
PERSONALIZADOS
para visualizar
auditorias e
documentos
relacionados

REVISE o
status e
marcos da
auditoria

BENEFICIE-SE da
integração com o
Microsoft® Office

Navege por áreas de
trabalho PERSONALIZADAS

REFLEXÕES SOBRE A
RESPONSABILIDADE SOCIAL
NO COMBATE À CORRUPÇÃO
E O SER ÉTICO DAS EMPRESAS
A N G E LO C A LO R I
PLD Consultoria

Comunique-se com a empresa
utilizando o MONITORAMENTO DE
QUESTÕES habilitado para a web

Acesse todos os seus
arquivos de auditoria
REMOTAMENTE

Explore modelos de avaliação
de riscos, auditoria e
relatórios que representam as
MELHORES PRÁTICAS

32

EXPORTAÇÃO
de dados, tabelas
e gráficos

Passe o mouse
sobre elementos
gráficos para
ANALISAR
OS DADOS
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Talvez os pequenos lapsos éticos e morais façam parte de um padrão cotidiano do ser humano em geral.
Até mesmo porque estamos falando da complexidade
do comportamento humano e por isso seria impossível
classificar uma criatura tão complexa como simplesmente um ser ético ou não ético. Não somos binários
em comportamento, pelo contrário, voláteis, moldados
por nossas experiências individuais e influenciados pelo
meio em que vivemos, seja no ambiente familiar, seja no
profissional.

verbalmente, sem precisar de assinatura. A origem desta
definição é incerta, mas acredita-se que tenha surgido
da frase germânica “Bei Gott”, usada em juramentos e
que significa “por Deus”.

Nesse contexto, tenho o desafio de abordar em poucas
linhas, a responsabilidade social no combate à corrupção e o ser ético das empresas, temas tão relevantes e
complexos.

Atualmente, cláusulas de toda sorte e propósitos recheiam os contratos firmados entre as partes, que são
concluídos apenas após muitas idas e vindas entre os
departamentos Jurídicos e de Compliance de cada uma
das empresas envolvidas. Além disso, os Códigos de
Conduta Ética, assinaturas de termos de compromisso,
treinamentos, canais de denúncia, controles internos e
monitoramentos para tentar mitigar os riscos de comportamentos não éticos são cada vez mais presentes nas
organizações.

Houve um tempo que negócios eram selados na base da
palavra. No qual a garantia de que as partes honrariam
seus compromissos era o fio do bigode. No Museu da
Língua Portuguesa encontrei uma definição sobre essa
expressão, explicando que o bigode era um símbolo de
homem honrado, que, além de barba, tinha “vergonha
na cara”. Seu significado dava conta de prometer algo

O que teria se perdido entre esses momentos? Se faz necessário refletir as razões pelas quais a ética tem papel
irrelevante nos modelos de negócio modernos. Amartya
Sen argumenta que, durante muito tempo, a economia
era um ramo da ética, mas que seu papel nas principais
teorias econômicas atuais passou a ser, na melhor das
hipóteses, periférico.
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Não teria o distanciamento entre a ética e os modelos
econômicos modernos causado diversos escândalos?
Temos visto, principalmente a partir do final do século
XX, que a corrupção generalizada seguramente foi o
fundamento de diversos escândalos, demonstrando a
crescente onda de comportamentos não éticos. Não os
pequenos lapsos, mas escândalos com potencial devastador, levando empresas à falência e severos impactos
em sua cadeia produtiva, dizimando empregos e economias. Internacionalmente, questões éticas de grandes
proporções foram a questão central de diversos escândalos corporativos conhecidos por todos. A Transparência Internacional, um movimento global independente no
combate a corrupção, em sua publicação “25 CORRUPTION SCANDALS THAT SHOOK THE WORLD” (em tradução livre: 25 escândalos de corrupção que chocaram
o mundo), revela casos recentes de corrupção que assolam diversos países. Interessante perceber que casos
notórios e de grande impacto na história recente, como
por exemplo, Eron, Volksvagen e WorldCom, já fazem
parte do passado. No Brasil vivemos a maior crise de
corrupção de nossa história e o maior caso de desvio de
recursos públicos do planeta. Considerada pelo Ministério Público Brasileiro como a maior iniciativa de combate
a corrupção e a lavagem de dinheiro do Brasil, a Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, iniciada em
março de 2014, contabilizou até o momento pedidos de
ressarcimento (incluindo multas) na ordem de R$ 40,3
bilhões, segundo informações do próprio órgão. A Operação Lava Jato pode até ser considerada a maior, mas
certamente não é o único caso brasileiro. Aqui temos
investigações apontando para esquemas fraudulentos
nas obras do metrô de São Paulo, suposta compra de
votos dos membros de FIFA – Federação Internacional de Futebol e o COI – Comitê Olímpico Internacional
para sermos eleitos país sede dessas competições e
ainda suspeitas sobre o BNDES – Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social e Correios, entre
outros tantos.
Segundo Hans J. Blommestein, as teorias econômicas
expressas em termos matemáticos elegantes são esteticamente agradáveis, enquanto também parecem sofisticadas e científicas, especialmente em comparação com
outras ciências sociais (“mais brandas”) que estudam o
comportamento humano. De fato, o grande desafio dos
modelos econômicos modernos seria conseguir mensurar quão vantajoso economicamente seria reincorporar
os padrões éticos. Possível imaginar então que a ética
só será levada a sério no modelo moderno se conseguir
provar cientifica e matematicamente que gera resultado.

O COMBATE INTERNACIONAL
AO TRABALHO ESCRAVO E
AO TRÁFICO DE PESSOAS
J OS É LEO N E LI O
D E SOUZ A

Contudo, se tanto, a conduta ética vem vendo considerada nas instituições como forma de responder aos requerimentos regulatórios, que por si acabam sendo respostas aos próprios escândalos.
Então, se não é possível mensurar o efeito positivo da ética na economia, talvez seja possível estudar o impacto
dos padrões não éticos na economia das organizações
e do Brasil. Esse estudo não poderá se iludir buscando
modelos já viciados, considerando apenas os impactos
causados pela classe política ou pelos poderosos já endinheirados. Deve sim considerar o impacto do padrão
não ético da cultura brasileira - de forma genérica – que,
não apenas desvia milhões de empresas públicas, mas
impacta a economia e também financia o crime organizado, adquirindo com naturalidade extrema um sinal de tv
a cabo e DVDs piratas, desviando água e luz, fraudando
carteiras de estudantes e passes de ônibus para ter sua
própria vantagem.
Assim, vejo que a responsabilidade social no combate à
corrupção e o ser ético das empresas deve ser, na verdade,
apenas um reflexo da sociedade. Precisamos mudar isso.

PLD Consultoria

As Nações Unidas vêm bradando incansavelmente pela conscientização da comunidade internacional, para que reaja
ante esta realidade que deveria nos assombrar em pleno século XXI.
De acordo com relatório de 2017, da ILO – International Labour Office1 com a Walk Free Foundation,
baseado em estatísticas de 2016, os números são
estarrecedores: 40 milhões de pessoas no mundo
sofrem alguma forma de escravidão contemporânea, tal como tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil, recrutamento forçado de crianças em conflitos armados e casamentos forçados:
•

25 milhões de pessoas sujeitas a trabalhos forçados + 15 milhões de mulheres sujeitas a casamentos forçados.

•

5,4 adultos são vítimas de escravidão contemporânea por 1000 adultos no mundo.

•

4,4 crianças são vítimas da mesma escravidão
por 1000 crianças no mundo.

•

1 em cada 4 vítimas de escravidão moderna são
crianças.

•

71% de todas as vítimas da escravidão moderna
é composta de mulheres e crianças.

•

50% de todas as vítimas de trabalhos forçados
são afetadas por servidão por dívida por parte
de representantes do setor privado.

O mesmo estudo ainda menciona que 89 milhões
de pessoas experimentaram alguma forma de escravidão moderna, por períodos de poucos dias a
até 5 anos.2
1

OIT – Organização Internacional do Trabalho na nomenclatura em
português. Trata-se de Agência das Nações Unidas fundada em 1919,
com o objetivo de promover a justiça social no trabalho. No Brasil, a
OIT passou a ter representação em 1956 (2019 a).
2
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ILO – International Labour Office (2017, p.4).
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E o que se tem feito para combater
essa situação? Entre as inúmeras
convenções propostas pela Organização Internacional do Trabalho,
algumas estão diretamente focadas
no combate ao trabalho escravo,
entre as quais citamos algumas das
que foram ratificadas pelo Brasil:
Convenção 105, de 1957 – sobre a
Abolição do Trabalho Forçado; Convenção 138, de 1973 – sobre Idade
Mínima; Convenção 182, de 1999 –
sobre Sobre Proibição das Piores
Formas de Trabalho Infantil e Ação
Imediata para sua Eliminação e Convenção 189, de 2011 – sobre Conven-

ção e Recomendação sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e
os Trabalhadores Domésticos3.

Esta convenção define como
formas graves de tráfico de
pessoas:

“o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, através de ameaça ou uso da força ou outras
formas de coerção, sequestro, fraude, engano, abuso de poder
ou posição de vulnerabilidade ou da concessão ou recebimento
de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de
uma pessoa que tem controle sobre outra pessoa, para fins de
exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da
prostituição de terceiros ou outras formas de exploração sexual,
trabalho ou serviços forçados, escravidão ou práticas semelhantes à escravidão, servidão ou remoção de órgãos”. United Nations (2004, p.42).

A partir de então, uma série de
acordos internacionais importantes
vêm sendo firmados com a intermediação das Nações Unidas, a fim
de tornar realidade esse protocolo.
Em especial se destaca o Plano de
Ação Global para Combater o Tráfico de Pessoas, adotado pela Assembléia Geral em 2010 e retomado
em setembro de 2017 para garantir
o cumprimento do plano. Tanto a Organização dos Estados Americanos,
quanto a União Européia, vêm adotando ações nesse sentido.

Uma iniciativa que gostaríamos de
destacar a partir desta Resolução
da ONU é a “Trafficking and Violence Protection Act of 2000 – TVPA,
emitida pelo Congresso Americano
e assinada pelo Presidente Clinton,
que estabelece os padrões mínimos
a serem perseguidos para a eliminação do tráfico humano. Com base
nessa lei e seus aperfeiçoamentos
posteriores, o Departamento de Estado Americano publicou em junho
de 2018 o “Trafficking in Persons
Report”, que é um extenso estudo,
envolvendo o tráfico humano e os
compromissos dos países no seu
combate, abrangendo os 5 conti-

Mas os resultados ainda são tímidos,
a considerar os números que apresentamos ao início deste artigo.

3

OIT – Organização Internacional do Trabalho (2019 b).

4

Department of State (2018, p. 38-47).

36

Todavia a Resolução 55/25 da Assembléia Geral da ONU, realizada
em 15 de novembro de 2000, em
Palermo, na Itália, em seu Anexo II
– “Protocolo para prevenir, suprimir
e punir o tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças,
complementando a Convenção das
Nações Unidas contra o crime organizado transnacional”, representa
o principal instrumento em nível internacional para o combate a esses

crimes. Foi assinada por 147 países
membros, tornando-se o seu cumprimento obrigatório a partir de 29
de setembro de 2003. Esta medida
ficou conhecida como “Protocolo de
Palermo”.

Principais critérios para avaliação dos países em relação
ao tráfico humano previstas
no TVPA:

A intenção principal do protocolo
sobre o tráfico de pessoas foi o de
fundamentar o estabelecimento de
infrações em cada país, que pudessem apoiar a cooperação internacional de forma eficiente, seja na investigação, quanto no julgamento de
crimes por tráfico de pessoas.

nentes, entre 1º de abril de 2017 e
31 de março de 2018.4 Está baseado
nas informações das embaixadas
americanas, organizações não governamentais nacionais e estrangeiras, estudos acadêmicos, viagens
de especialistas nas diversas regiões do globo, etc. e pretende ser um
processo de estudo continuado.

Com base nesse levantamento, o Departamento de Estado
classificou os países em 3 níveis e apresenta uma análise
detalhada de cada um, segundo os critérios da TVPA:

•

Promulgação de leis que proíbam
formas graves de tráfico humano;

•

Sanções penais com privação de
liberdade;

•

Medidas pró-ativas para identificação das vítimas;

•

Financiamento do governo local
e ONG’s no suporte sistêmico às
vítimas;

•

Medidas de proteção às vítimas e
remoção quando possam enfrentar represálias e dificuldades;

•

Estrutura que o governo local
provê para assistência jurídica e
de preservação dos direitos;

TIER 1 – Maior nível - Países cujos
governos têm endereçado ações
para atender aos padrões mínimos
estabelecidos pela TVPA.
TIER 2 – Países que não atendem
aos padrões mínimos da TVPA, mas
têm demonstrados esforços para alcançá-los.
TIER 2 “WATCH LIST” – Países que
além de não atenderem aos padrões
mínimos, têm elevadas ocorrências
de casos graves de tráfico humano.
Países que se mantiverem nessa
avaliação, a partir do terceiro ano
serão classificados como Tier 3.
TIER 3 – Países não aderentes e
que não relevam esforços significa-
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•

Até que ponto o governo garante
a segurança e, na medida do possível, o voluntário repatriamento
e reintegração das vítimas;

•

Em que medida garante a segurança e repatriamento humanitário e reintegração das vítimas;

•

Regulamentações que coíbam práticas que possam resultar em tráfico, como confisco de passaportes
de trabalhadores estrangeiros ou
cobranças que criem dependência
econômica excessiva;

•

Esforços governamentais para
reduzir a demanda por turismo
sexual internacional.

tivos para atender aos padrões mínimos da TVPA. Uma consequência
imediata é a de restrição de funding
para esses países, até que mudem
de postura.
SPECIAL CASES – Países envolvidos em guerra civil e outros conflitos
armados ou que tenham sido assolados por desastres naturais intensos.
No quadro que juntamos como ANEXO A pode-se observar o resultado
dessa avaliação, em que temos 39
países em Tier 1; 81 países em Tier
2; 43 países em Tier 2 “Watch List”;
23 países em Tier 3 e 4 países como
Special Cases.
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No Brasil, foi promulgada em 07 de
outubro de 2016 a Lei 13.344/16, que
dispõe sobre o tráfico interno de
pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas, em atenção ao fato
de ser signatário do Protocolo de

Palermo. O Ministério da Justiça e
Segurança Pública coordena o Plano Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, que está em sua
terceira edição (Decreto 9440/2018).
Mas o que mudou com a lei em re-

lação ao compromisso já assumido
pelo Brasil no Protocolo de Palermo?
Segundo Renata Braz, coordenadora geral do Plano Nacional, a mudança veio com a Lei, pois:

ANEXO A – RELATÓRIO SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS – 20187

TIER PLACEMENTS
TIER 1

“...o tráfico de pessoas deixou de ser vinculado apenas à
exploração sexual. A partir do novo texto, desde a cooptação da vítima, o transporte e a exploração da vítima, todas a formas de participação passaram a ser enquadradas
como crime de tráfico de pessoas, bem como as finalidades do crime para a servidão, análoga ao trabalho escravo,
adoção ilegal e o tráfico de órgãos”.5

O Ministério do Trabalho, hoje Secretaria de Previdência e Trabalho,
vem atuando , em parceria com a
OIT – Organização Internacional do
Trabalho para combater o trabalho
escravo. Em seu Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo, publicado em
2011, trabalha no sentido de conscientizar a comunidade de que o
trabalho escravo não está limitado à
restrição de ir e vir, trabalho forçado
ou endividamento ilegal, mas também pelas más condições de trabalho a que o trabalhador está sujeito.
Segundo os organizadores, desde o
início das atividades da Secretaria
de Inspeção do Trabalho, 54.056
trabalhadores foram resgatados de
condições degradantes e R$ 105,3
milhões recebidos pelos trabalhadores a título de verbas rescisórias.6

5
6

Todavia não se tem notícia de expropriação de terras por conta dessas
irregularidades. Os infratores fazem
parte da “Lista Suja” promulgada
pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.
Outra medida importante é a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3876, de junho/2010, que
proíbe a concessão de crédito rural
para pessoas físicas ou jurídicas inscritas no cadastro de empregadores
que já mantiveram trabalhadores em
situações análogas à escravidão.

ARGENTINA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
THE BAHAMAS
BAHRAIN
BELGIUM
CANADA

CHILE
COLOMBIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE

GEORGIA
GERMANY
GUYANA
ISRAEL
ITALY
JAPAN
KOREA, SOUTH
LITHUANIA

LUXEMBOURG
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NORWAY
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA

SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN
UNITED KINGDOM
UNITED STATES OF AMERICA

CROATIA
CURAÇAO
DJIBOUTI
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
ETHIOPIA
GHANA
GREECE
HONDURAS
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRELAND
JAMAICA
JORDAN

KAZAKHSTAN
KENYA
KOSOVO
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
MACEDONIA
MALAWI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MAURITIUS
MEXICO
MICRONESIA
MOLDOVA
MOROCCO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA

NEPAL
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PANAMA
PARAGUAY
PERU
QATAR
ROMANIA
RWANDA
ST. LUCIA
ST. VINCENT &
THE GRENADINES
SERBIA
SINGAPORE
SOLOMON ISLANDS
SRI LANKA

TANZANIA
THAILAND
TIMOR-LESTE
TONGA
TRINIDAD & TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
URUGUAY
VIETNAM
ZAMBIA

ESWATINI
FIJI
THE GAMBIA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA-BISSAU
HAITI
HONG KONG
HUNGARY

IRAQ
KUWAIT
KYRGYZ REPUBLIC
LIBERIA
MACAU
MADAGASCAR
MALAYSIA
MALDIVES
MALI

MONGOLIA
MONTENEGRO
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE

SOUTH AFRICA
SUDAN
SURINAME
TAJIKISTAN
TOGO
UZBEKISTAN
ZIMBABWE

CHINA (PRC)
COMOROS
CONGO, DEMOCRATIC
REP. OF
CONGO, REPUBLIC OF

EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
GABON
IRAN
KOREA, NORTH

LAOS
MAURITANIA
PAPUA NEW GUINEA
RUSSIA
SOUTH SUDAN

SYRIA
TURKMENISTAN
VENEZUELA

ST. MAARTEN

SOMALIA

YEMEN

TIER 2
ço do Departamento de Estado dos
Estados Unidos é uma referência
importante no sentido de inibir negociação com empresas e países de
alguma forma não cooperantes com
o Protocolo da ONU. Operações de
câmbio, negociações internacionais
e locais, terceiros e parceiros devem
ser analisados também por esta ótica. A realidade é a de que as marcas estarão cada vez mais expostas,
quando de alguma forma envolvidas
com questões do trabalho escravo e
tráfico de pessoas.

AFGHANISTAN
ALBANIA
ANTIGUA & BARBUDA
ARMENIA
AZERBAIJAN
BARBADOS
BENIN
BOTSWANA
BRAZIL
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
CABO VERDE
CAMBODIA
CAMEROON
COSTA RICA
COTE D’IVOIRE

TIER 2 WATCH LIST

Basta ao Oficial de Compliance recomendar a aplicação da lista como
um restritivo ao crédito rural para a
inibição dessas práticas? Com certeza é muito pouco. A nossa ação tem
que ser muito mais ampla. O esfor-

ALGERIA
ANGOLA
BANGLADESH
BHUTAN
BOSNIA & HERZEGOVINA
CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC
CHAD
CUBA

Ministério da Justiça e Segurança Pública (2019).

TIER 3

Secretaria de Inspeção do Trabalho (2019). Disponível em: https://sit.trabalho.gov.br/radar/. Acesso em 21 out.19.
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