
Com o cenário de pandemia e quarentena, o ambiente de trabalho migrou para dentro das casas,
sendo que algumas empresas estavam mais preparadas e outras não.  Muitos cuidados passaram
a ser necessários, não só no aspecto tecnológico, mas no comportamental (o lado humano do
cybersecurity), pois sabemos que muitas vezes é o comportamento humano que coloca em risco a
segurança das informações.
A revisão dos processos internos, políticas da empresa, contratos de trabalho e treinamentos, são
medidas necessárias para lidar com este novo cenário, uma vez que o trabalho remoto (home
office) deixou de ser opcional e se tornou essencial.
Apesar de algumas empresas já estarem avançadas com a adequação à LGPD, alguns processos
mapeados devem ser revistos, com a mudança do físico para o trabalho remoto.   Os arquivos
passaram a ser salvos em outros locais, diferente dos que foram anteriormente mapeados.
A pandemia trouxe uma aceleração da transformação digital, forçando a adaptação das empresas.
A tecnologia vai continuar sendo impulsionada depois da Covid-19, com desenvolvimento de
medidores de temperatura, geolocalizadores e novas tecnologias de comunicação, e cada vez
mais as reuniões serão virtuais e os emails não mais suficientes.
As reuniões nos ambientes virtuais pressupõem um alinhamento maior. Importante que as
empresas desenvolvam orientações e treinamentos sobre regras para estes encontros, como
possibilidade de gravação, “prints” de telas ou divulgar conteúdo confidencial, por exemplo. NDA’s
(non-disclosure agreements) devem ser revisados para contemplar todas as novas situações a que
as empresas estão sujeitas.
A pandemia também trouxe mais interações com o setor público e o aumento de
videoconferências com este público requer cuidados, como orientações aos seus funcionários e
escolha de ferramentas tecnológicas adequadas e seguras.   Garantir que o conteúdo seja
classificado como sigiloso, assim como limitar o acesso à reunião virtual são recomendações
necessárias neste momento.  Sobre este tema, a ICC Brasil desenvolveu um Guia de Conduta para
Relações Público-Privadas,  que está sendo atualizado para contemplar essas novas formas de
interação.
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    Compliance em tempos de pandemia e os cuidados em um ambiente de trabalho
altamente digitalizado, foi o tema do quarto Webinar, que contou a participação de Thiago
Sombra, sócio do Mattos Filho Advogados e secretário executivo da Comissão de Economia
Digital da ICC Brasil, Tamara Malara, diretora de Governança, Riscos e Conformidade da
Renova Energia, Pedro Carazato, vice-presidente de cyber risks da Kroll.   O debate foi
moderado por  Roberta Codignoto, Sócia da Pró Integridade e membro do conselho
consultivo da Comissão Anticorrupção da ICC Brasil.

Principais destaques:

Assista o webinar na íntegra aqui.

BRIEFING

Este informativo tem o simples objetivo de destacar alguns pontos do webinar da ICC. O webinar e este informativo não
devem ser considerados estudo aprofundado ou exaustivo da matéria abordada, nem recomendação jurídica ou de outra
natureza por parte da ICC, participantes do webinar e dos escritórios e instituições de que fazem parte. 

http://iccbrasil.org/media/uploads/2019/04/24/icc_guia-de-conduta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6h4M5UDtbuY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=M8OAwWpQXpY

