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Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima
Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O presente workshop pretende discutir o papel da compliance como ativo empresarial e
mecanismo de controle de empresas que utilizam dados pessoais em seus modelos de
negocio, tendo em vista a rapida expansao das plataformas digitais, alem de atentar-se para
a atuacao do Poder Publico no acompanhamento dessas empresas, a fim de evitar que
direitos individuais e difusos sejam violados. Para tal, a organizacao ira propor a cada um
dos palestrantes, uma das seguintes perguntas estruturantes de modo a fomentar a
discussao a respeito do tema: (a) Como voce ve a regulamentacao estatal do
processamento de dados realizado por empresas privadas no Brasil? Quais os limites para a
exploracao dessas informacoes? (b) Como implementar praticas de compliance em
empresas que processam dados em territorio brasileiro, uma vez que nao temos uma lei
especifica para a protecao de dados pessoais a exemplo da GDPR europeia? (c) Qual o
papel do Estado nesse processo de fiscalizacao e sancao de empresas que nao cumpram
as diretrizes ja existente relacionadas a protecao da privacidade dos consumidores? Existe
algum modelo multissetorial de regulacao que seria mais eficiente? (d) Como pequenas
empresas, por exemplo, as startups, podem incorporar mecanismos de compliance em seu

orcamento e modelo de negocios sem comprometer o seu crescimento? Deveria existir um
tratamento diferenciado para tais empresas, de modo a proteger os direitos dos usuarios ao
mesmo tempo em que a inovacao e estimulada?

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Com a informatizacao da sociedade, ocorreram algumas mudancas tectonicas que
alteraram, fundamentalmente, a maneira como dados pessoais sao coletados, armazenados
e transferidos. Nessa esteira, precos decrescentes na coleta, processamento,
armazenamento e analise de dados, aliados aos avancos constantes da tecnologia,
diminuiram as barreiras para que instituicoes dos setores publico e privado passassem a
manusear grandes quantidades de dados. Assim, a medida que os individuos se utilizam
dessas novas tecnologias, suas ?pegadas digitais?, informacoes pessoais deixadas na rede,
como e-mails, mensagens, fotos, enderecos e documentos, passam a ser armazenadas em
uma infraestrutura de propriedade do prestador do servico por um periodo indeterminado de
tempo. Essa configuracao nao e apenas conveniente para o usuario, mas tornou-se uma
verdadeira commodity para os negocios na rede que minam e monetizam grandes
quantidades de dados sobre os individuos. Essa ressignificacao dos dados e os valores que
eles passam a ter diante das mudancas tecnologicas e sociais leva os paises a se
adaptarem a essa nova realidade diante de necessidades economicas primordialmente,
dentre outras interacoes necessarias no mundo conectado. Portanto, a construcao de
modelos regulatorios de tratamento e protecao dos dados pessoais passa a ser essencial e
a definicao de privacidade e fundamental, especialmente quando se trata da relacao
consumidor/empresa, marcada pela vulnerabilidade e assimetria de informacoes. Dessa
forma, e essencial entender, no contexto brasileiro, quais os mecanismos ex ante e ex post
que devem ser implementados a fim de estabelecer regras de governanca para o tratamento
adequado de dados pessoais por instituicoes privadas. E preciso discutir, ainda, a
solidificacao da cultura de compliance em relacao a protecao de dados e ciberseguranca nas
empresas a fim de que os direitos a privacidade e a identidade dos usuarios sejam
incorporados by design em seus modelos de negocio.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
O debate sera pautado por quatro perguntas orientadoras sobre o tema, sempre
relacionadas com o contexto nacional - previamente apresentadas aos debatedores e ao
publico. Todos os presentes serao informados a respeito das perguntas orientadoras, que
serao transmitidas em telao disponibilizado pela organizacao do evento. Cada um dos
debatedores respondera a uma das perguntas, elaborada de acordo com o setor que estiver
representando, em sua fala inicial de 15 minutos. Serao permitidas apresentacoes de PPT
de ate 5 slides, que deverao ser enviadas ao menos 2 dias antes da realizacao do painel. A
moderadora e relatora terao a funcao de dinamizar as falas por meio de provocacoes
oriundas da audiencia para fomentar o debate entre os convidados.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Apos a fala dos debatedores havera um momento especifico para a participacao do publico,
que podera encaminhar perguntas e fazer colocacoes sobre o tema proposto. As
intervencoes poderao ser feitas pelo microfone, por escrito o por meio da participacao
remota. As perguntas da audiencia serao direcionadas aos debatedores indicados, sendo

que o tempo limite de resposta se restringe a quatro minutos. Ademais, sera feita divulgacao
previa do evento nas redes sociais do LAPIN, onde o publico podera enviar comentarios e
questionamentos por meio da hashtag #compliancebydesign

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Acredita-se que atraves do workshop sera possivel fomentar a discussao acerca da
importancia da protecao de dados pessoais por meio de praticas de compliance nas grandes
e pequenas empresas que operam na rede. Alem disso, espera-se encontrar alternativas
para a aplicacao da compliance nas empresas que processam dados em territorio brasileiro
e formas de controle e fiscalizacao desse mecanismo pelo Poder Publico, tendo em vista
que a falta de lei especifica brasileira sobre a protecao de dados pessoais nao pode ser
utilizada como subterfugio para que sejam violados direitos e garantias fundamentais dos
individuos e da sociedade como um todo.
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pela UFBA (2012). Pesquisadora do LAPIN, e coordenadora academica da linha de
pesquisa do grupo de Regulacao de Dados. Membro dos grupos de pesquisa do Nucleo de
Direito Setorial e Regulatorios, Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicacoes
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