
Rede Paranaense de Compliance

1º Encontro

13/03/2019



Agenda

08:30 - 09:00hs Café de boas-vindas

09:00 - 09:15hs Abertura 
Rodrigo Zani Soares

09:15 - 10:00hs Ética Digital
Irineu Roveda Junior

10:00 - 10:10hs Intervalo

10:10 - 10:55hs Os riscos das investigações internas no Programa de Compliance
Marcos Turbay

10:55 - 11:00hs Perguntas e encerramento



Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2018

 Ferramenta de medição da 
corrupção no mundo.

 Resultados de 180 países.

 IPC desde 1995.

http://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/

http://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/


BRASIL

• 105ª colocação entre 180 países.

• Queda de 9 posições, ano anterior.

• 3ª queda anual seguida.

35/100
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Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2018

• Esforços não tem sido suficientes 

para chegar a raiz dos problemas.

• Sem respostas as causas 

estruturais da corrupção no país.

• Corrupção sistêmica - Reformas 

legais e institucionais (compliance e 

transparência ativa).

B
R

A
SI

L

43 MÉDIA 
GLOBAL



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ARGENTINA

43

32

43 MÉDIA 
GLOBAL

35

40

BRASIL

• Lei da ética no exercício da função 

política / pública. 

• Lei da transparência e garantia de 

acesso a informações dos setores 

públicos.

• Mecanismos de prevenção a 

conflitos de interesse.
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• Esforços não tem sido suficientes 

para chegar a raiz dos problemas.

• Sem respostas as causas 

estruturais da corrupção no país.

• Corrupção sistêmica - Reformas 

legais e institucionais (compliance e 

transparência ativa).

B
R

A
SI

L

Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2018





1ª Palestra

Ética Digital

Irineu Roveda Junior
Superintendente de Áreas Corporativas no Sistema Fiep



ÉTICA DIGITAL



Alexa

Google autônomo

Hololens

Space X

Tesla

Xiaomi

COMO PERCEBEMOS QUE O MUNDO ESTÁ 
MUDANDO!!!



COMO INTERAGIMOS COM ESSE NOVO MUNDO

No trabalho

No carro

Em casa

Nas compras

Nos jogos

Com os clientes

Como consumidores



TODOS ESTÃO DEMANDANDO UMA MÚLTIPLA 
EXPERIÊNCIA

Sensorial

De toque

Visual

Com conexões

Múltiplos Canais

Principalmente ÚNICA



ISSO PORQUE, SÃO BILHÕES DE SENSORES COLETANDO 
INFORMAÇÕES AUTOMATICAMENTE SOBRE:

Quem você é!

Onde você está!

O que você faz!

O que você pensa!



PORQUE ESSA CONFUSÃO DIGITAL

• Inteligência Artificial

• Blockchain

• Computação Quântica

• Inteligência Aumentada

• Mundo Virtual

• Autônomos

• Digital Twin



COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Baseado em estado quântico de 
partículas subatômicas, quantificado 
em Qubits que revolucionará o que 
pensamos a respeito de computador. 

A escala de Qubits é um absurdo, 
100 Q correspondem a todos os 
átomos do planeta terra !!!!







QUANDO TAREFAS HUMANAS SERÃO SUBSTITUÍDAS 
POR MÁQUINAS



QUE FUTURO?

Noosfera

Buraco Negro

Homo whateverus

Simbiótico

Singular

Emoção e pensamento crítico?



Até 2021, aquelas organizações que estão pagando o 
preço do risco do compliance, se forem pegas, 
pagarão 100% mais em custos para se adequar do 
que as concorrentes que adotaram as melhoras 
práticas.

Hype Cycle for Privacy, 2018

“

”



Mas por muitos anos eu operei sem 
qualquer radar ético porque fiquei tão 
impressionado que conseguimos algo 
que realmente funcionava em um 
ambiente onde tanto não funcionava.

“

”

Nigel Oakes, 
fundador da Cambridge Analytics



83% dos americanos entendem 
que as companhias Tech devem 

ser mais regulamentadas 



O país que liderar 
Inteligência Artificial 
vai governar o mundo

“

”
Vladmir Putin, 
Presidente da Rússia



O QUE É?

Ética Digital compreende um sistema complexo de valores 
e princípios morais na condução de interações eletrônicas 

entre pessoas, negócios e coisas. 

Pode ser legal ou Assustador.









Como as máquinas 
afetarão nosso 

comportamento 
e interações! 

(humanidade)

Estamos iniciando 
nossa alfabetização 

digital!

O que acontecerá com 
os nossos empregos! 

(desemprego)

Como será distribuída 
a saúde criada 
por máquinas!
(desigualdade)

Como nos 
comportaremos com 

erros digitais! 
(inteligência estúpida)

PORQUE ÉTICA DIGITAL É UM TEMA TÃO 
COMPLEXO AINDA!



PORQUE ÉTICA DIGITAL É UM TEMA TÃO 
COMPLEXO AINDA!

Como Proteger de 
consequências nefastas! 

(Gênios do mal)

Como eliminar o 
preconceito dos robôs! 

(caso da MSF)

Como se manter seguro em 
relação aos inimigos! 

(Quem são!)

Como definir o 
tratamento humano das 

coisas inteligentes! 
(Direito dos robôs)

Como manter um sistema 
complexo inteligente! 

(Singularidade)



RESPONSABILIDADES E COMPORTAMENTOS

Robôs não tem moral, consciência!

Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas!

Robôs representam seus criadores, quem eles são!

Se for um Pet, uma criança, natureza, etc...



ISAC ASIMOV, 1950

As regras visam a paz entre autômatos e seres biológicos, impedindo rebeliões. 
Tanto que as diretrizes são até hoje respeitadas pelos pesquisadores de inteligência artificial.

Três Leis da Robótica:

um robô não pode ferir 
um humano ou permitir 
que um humano sofra 

algum mal

os robôs devem obedecer 
às ordens dos humanos, 

exceto nos casos em que tais 
ordens entrem em conflito 

com a primeira lei

um robô deve proteger 
sua própria existência, desde 

que não entre em conflito 
com as leis anteriores

1 2 3



SERÁ ???

Eu, Robô, 
filme de 2004 sobre 
um futuro de 2035.

Diálogo com V.I.K.I. (vídeo)



Pessoas inteligentes aprendem com 
seus próprios erros, mas os sábios 
aprendem com os erros dos outros. 

Brandon Mull (Fablehaven)





LGPDR (lei 13.709/18) 
onde os riscos à privacidade 
do indivíduo aumentam 
os riscos da organização. 
Necessário a gestão 
da privacidade. 
(fevereiro de 2020).

Gera oportunidades 
em segurança jurídica, 
novos investimentos 
e fluxo de informações 
entre nações com 
mesmo nível de 
legislação.



Em primeiro lugar, os códigos e as práticas de 
Governança Corporativa não foram 
estabelecidos para lidar com a disrupção. Ao 
contrário são diretrizes de governança definidas 
para cenários corporativos incrementais e, 
portanto, nos momentos de crise extraordinária, 
podem ser de bem pouca ajuda aos 
administradores.

“

”
Sandra Guerra 

Trecho do livro Caixa Preta da Governança



PRECISAMOS REPENSAR OS PRINCÍPIOS DE 
GOVERNANÇA NESSA ÁREA

TRANSPARÊNCIA DIVERSIDADE - INCLUSÃOCONFIANÇA

Fim da doutrina de “uma única versão da 
verdade”, 
podemos ter uma variedade de pontos 
de vista, aliados a contextos diferentes, 
que fazem a mitigação daquilo que 
vemos. Desafio de valores. 

Dworkin



COISAS QUE FAZEM SENTIDO NESSE CONTEXTO

Torne atraente suas “coisas 
tecnológicas”  

(robôs, ia, algoritmos, etc.), 
mas ofereça um outro tipo de processo 

alternativo para quem queira

Mantenha os sistemas 
na versão “beta” 

o maior tempo possível.

Inclua essas questões 
no seu código de conduta, 

contrate se necessário

Tenha um conselho 
que trate disso 

(medicina, OAB, etc.)

Seja muito, 
mas muito, 
prudente

Redes neurais 
são difíceis de reverter

Os algoritmos 
precisam ser auditáveis

Permitir reversão, 
desaprender, 

não permita que 
o sistema reaprenda

Construa tolerância 
para a imperfeição e falhas



QUAL O IMPACTO?

Uma colmeia de algoritmos 
diferentes aprendendo e com 
um único objetivo que se 
comunicam e negociam

As decisões surgem de 
baixo para cima e não mais 
de cima para baixo

Decisões mais equilibradas, 
resilientes e com tendências 
não intencionais

Segundo a Forbes, 92% das empresas 
líderes em IA treinam seus líderes em 
ética, contra 48% das outras 
empresas. 63% tem um comitê para 
questões éticas tecnológicas



CONCLUSÕES

Não estamos na era digital, ainda, estamos na fase 
do conhecimento e aprendizado de um mundo digital. Tire um tempo e estude.

Envolva sua equipe, TODOS, eles podem fazer a diferença.

Mais do que criar um capítulo de princípios, 
pense sobre o seu crescimento digital, de forma ética e resolva dilemas.

Não pare com o seu desenvolvimento digital, 
apenas inclua a ética no processo do seu design.

Pense GRANDE, comece pequeno.























2ª Palestra

Os riscos das investigações internas 
no Programa de Compliance

Marcos Turbay
Compliance School



Os riscos das investigações 
internas no Programa 
de Compliance.

Marcos Turbay  | 13/03/2019



Importância do 

Processo Investigativo no 
Programa de 

Compliance.
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Manutenção e 
eficiência do 
programa

© Todos os direitos reservados|   OS RISCOS DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS NO COMPLIANCE54

Compliance e Investigação

Organizações e Líderes 
com Propósitos Éticos

Legislações
Boas Práticas

Código de Conduta

Pessoas
Riscos

Reputação 
Positiva

Integridade
dos Processos

Comunicam  •

Educam •

Inspiram  •

Formam  •

Monitoram  •

Investigam  •

Avaliam  •

Tratam  •

Reconhecem  •  Tratam

Aderem  •  Implantam • Atualizam

Comportamentos
Internos | Terceiros

• Contribuem

• Preservam

•  Garantem

Monitoram  •

Investigam  •

Avaliam  •

Tratam  •

Conformidade
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Recurso de defesa

E
S
P
E
C
I
A
L
I
S
T
A
S

Acesso irrestrito a 

sistemas e bases  internas  

Capacidade de tratar e analisar grande 

volume de dados 

Acesso irrestrito a WEB

Acesso a bases privadas autorizadas

Acesso irrestrito a documentação

Autonomia para entrevistar

Equipe de 

Investigação 

Interna 

capacitada

Método de 

investigação 

Seguro e 

eficiente

1º  Recurso de defesa 2º  Recurso de defesa 3º Recurso de defesa

Compliance Officer

Comitê de Ética/Integridade

Mentoria

de Terceiros 

especialistas

A
U
T
O
R
I
D
A
D
E
S



Competência matricial

|   OS RISCOS DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS NO COMPLIANCE56

Processo investigativo

A
u
d
i
t
o
r
i
a
.
E
x
t
e
r
n
a

Controle Financeiro

Segurança

Gereciamento de  Riscos

Qualidade

Inspeção

Conformidade

Controles 

de Gerência

Medidas de 

controle 

interno

1ª  Linha de defesa 2ª  Linha de defesa 3ª Linha de defesa

Alta Administração

Órgão de Governança/ Conselho / Comitê de Auditoria

Auditoria

Interna

R
e
g
u
l
a
d
o
r

Copyright ©Adaptação da Guidance on the 8th EU Company Law 
Directive da ECIIA/FERMA, artigo 41
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Comitê de Ética e Alta 
Administração demandam 

investigações.
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Causa /Resultado e reputação em jogo

Riscos  
Críticos



RC
RC
Rc
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Demandam investigações

Nível de maturidade /Fórmulas aplicadas:

R= Resultado

C= 

Conformidade
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Risco /Sentimentos nas demandas 

Experimentação

Depressão

Raiva

Imobilização
Negação

• Adaptação
• Aceitação
• Engajamento à nova realidade

Risco para as 

investigações

Barganha
Oportunidade 

para conformidade



Práticas antigas 
contaminam o processo 
investigativo e 

confundem os 

limites da coleta 

de dados.
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Comitê 
de crise

?

© Todos os direitos reservados|   OS RISCOS DAS INVESTIGAÇÕES INTERNAS NO COMPLIANCE62

Programa em risco

CCO

Façam 

o que for preciso!

CEO

Peço para o 

gerente do banco 

em off!

CFO

Alteramos os 

indicadores de 

qualidade!

COO

Consigo as 

senhas!

CIO

Conheço um 

advogado que é 

filho do 

Desembargador!

CLO

Vou pedir a 

informação para 

um amigo da 

polícia!

CHRO



Quando a equipe de 

investigação interna 

não tem maturidade ou 

independência para 

dizer não ao Comitê de Ética 
e à Alta Administração.
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Equipe Interna de Investigação /Requisitos

+Método +Conformidade +Qualidade +Recursos +Independência =Rastreabilidade Maturidade

A ausência destes requisitos retardam o processo de maturidade e causam riscos
pelas  consequências: 

= Ineficiência

= Ilicitude

= Descrédito

= Frustração

= Interferência

= Inexistência

Interferência



Terceirização do 

processo 

investigativo?
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Sh
ad

ow

Desenho de Escopo 

e Análise do Risco

Análise Técnica dos 

Resultados

Aferição da Evolução 

do Projeto

Check de 

Compliance
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Terceiros - Riscos x oportunidades

Equipe 
interna

Terceiro
contratado

Conformidade

Independência

Potencial conflito e 

desgaste para 

equipe

Experiência e 

Ferramentas

adequadas

Gestão Técnica da relação

Ausência de 

ferramentas e 

experiência no tema



Conjunto probatório 

para tratamento dos 
riscos críticos.
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Elementos

Resultado do 
projeto:

Elementos seguros, 
coerentes com o contexto do 
caso e com os os objetivos

de utilização.

Elementos que causam riscos à empresa

Elementos seguros para exposição

In
te

lig
ên

ci
a 

de
 R

is
co

s

Pr
od

uç
ão

 C
on

he
ci

m
en

to
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Custo x benefício /Investigação eficiente



Dicas para a gestão 

técnica de uma 

investigação segura.
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Dica Técnica - Investigação segura

Atos

2018

Fatos

2019

Princípio da Cronologia: Atos e fatos devem produzir significado quando 
validados e estruturados no tempo.
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Gestão - Investigação segura

Demandante da 
investigação

Alta Administração

Diretoria

Independência para o desenho de escopo e 

plano de ação.

Análise dos riscos da investigação.

Análise Técnica dos Resultados.

Análise do demandante e destinação da 

informação.

Normativa para o processo investigativo, em 

conformidade com LGPD.

Aferição da evolução do Projeto.

Comitê de Ética/Integridade

Jurídico

Gestão Técnica da Relação

Investigações 

Corporativas

Para Conjunto Probatório)

Informações para apoio à 

Gestão de Crises

RH

Check de Compliance.

Inteligência de Risco para disseminação.

Confidencialidade Rastreabilidade

Equipe de 
investigação



Perguntas?

Muito obrigado pela presença.

Entre em contato: marcos@complianceschool.com.br  | Acesse: complianceschool.com.br

Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170  |  CIC, Curitiba/PR  | CEP: 81170-150



Planejamento 2019

riscos.compliance@sistemafiep.org.brCases, ideias e 
apresentações



Próxima Reunião

Primeira quinzena de Junho 
(data  a confirmar)

Campus da Indústria

8:30 às 11:00




