
PROGRAMAS DE  
COMPLIANCE E O COVID-19

1
E como ficam os Programas de Compliance no cenário de COVID-19?

Não temos dúvidas que a pandemia, apesar de previamente anunciada, atingiu todos, até certa 
medida, completamente desprevenidos. O aumento diário do número de casos de infectados 
confirmados pelo COVID 19, além de assustador, certamente traz diversos impactos na rotina de 
todas as empresas que precisaram, da noite para o dia, adotar as mais variadas medidas para 
mitigar a transmissibilidade da doença e proteger seus empregados. 

O Brasil foi atingido pelo COVID 19, e o governo anunciou medidas extraordinárias para tentar 
diminuir os impactos gerados por esse vírus, medidas estas que deverão ser enfrentadas por 
todos. Trata-se de uma mudança radical na realidade dos brasileiros e, sem a menor sombra de 
dúvidas, sofremos um impacto econômico cujas dimensões ainda não podem ser determinadas. 
Mas e agora? Considerando que todos precisaram adotar medidas tão rápidas para a administração 
dessa situação, será que estávamos preparados? Será que os controles internos até então 
adotados estão sendo suficientes para um momento como este? Independente da resposta, fato 
é que as empresas precisam estar atentas!

2
Quais os novos desafios que podem emergir deste novo cenário?

O emergencial e inevitável cenário de work-from-home environment, ou home-office, além da 
excepcionalidade da situação que vivemos, decantou fragilidades nos Programas de Compliance, 
pois a maioria, e em alguns casos a integralidade dos trabalhadores, não possui a preparação 
necessária e adequada para reduzir os riscos de exposição da empresa, até então prevenidos e 
contidos pelos Programas de Compliance. Fica claro que o quadro atual é completamente diferente 
e que não há como não nos preocuparmos com os novos riscos gerados por esse cenário. 

É preciso refletir alguns aspectos novos que se apresentam. Existiam políticas de home office 
implementadas? Os trabalhadores estavam adaptados a tal realidade? O colaborador poderia 
recusar-se a aderir a esse novo regime? O empregado poderia recusar-se a cumprir quarentena? 
Esse empregado que por ventura se recusa a aderir ao regime ou mesmo a quarentena, estaria 
em desacordo com os Programas de Compliance, e de certa forma poderia a empresa repreende-
lo? E como ficam os controles referentes a contatos com órgãos públicos? O que fazer na 



hipótese do empregado informar ter sido infectado ou mesmo na hipótese de apenas manifestar 
os sintomas do vírus? E a confidencialidade dos dados e informações confidenciais? A empresa 
tem condições estruturais para oferecer o home office a seus funcionários e ao mesmo tempo 
garantir a integralidade de seus processos de segurança da informação? O compartilhamento de 
dados pessoais de funcionários dentro da organização é legítimo? Talvez poucos já estivessem 
adaptados, mas considerando principalmente a maturidade dos Programas de Compliance no 
Brasil e nossa cultura, um pouco atrasada no uso das tecnologias e apegada ao contato humano, 
muitas medidas precisam ser adotadas e adaptadas para conter os antigos e os novos riscos 
gerados por fatores imprevisíveis. 

É fato que esta crise global está ensejando a tomada de medidas emergenciais que afetam não 
só a realidade atual, como também causarão profundas mudanças na vida das pessoas e das 
empresas e na forma como as relações profissionais se desenvolverão interna e externamente.

3
Quais as medidas que devem ser tomadas pelas empresas em um primeiro momento?

O dinamismo com que estamos vendo as mudanças seja no ambiente de trabalho seja no ambiente 
pessoal, em razão da COVID, certamente traz apreensão, mas é fundamental que as empresas e 
os respectivos responsáveis pela condução dos Programas de Compliance tenham serenidade 
neste momento.

Definitivamente, as tecnologias precisam ser grandes aliadas neste momento, para manter 
a continuidade de todas as atividades, inclusive do Programa de Compliance. Os riscos que as 
companhias estavam expostas não apenas continuam existindo, como novos foram gerados.  
É necessário que as empresas identifiquem prontamente seus gargalos, estabeleçam novas 
políticas internas, comuniquem e treinem seus empregados para trabalharem sob novas premissas 
de segurança (em plataformas remota e/ou online, é claro), ou seja, mantenham, mais do que 
nunca, seus Programas de Compliance dinâmicos e ativos de forma eficiente para que os impactos 
da COVID 19 sejam os menores possíveis. 


