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OPINIÃO

Reconhecimento 
facial e proteção

de dados pessoais

Os sistemas de 

reconhecimento 

facial são cada vez 

mais utilizados para 

diferentes serviços

Desbloqueio de smar-
tphones, carros au-
tônomos, formas de 

pagamento (China), vigilância 
policial, vigilância privada para 
segurança, câmeras de trânsi-
to, marcação em fotos e posts 
em mídias sociais, embarque 
em aeronaves, dentre outros 
exemplos que poderiam ser 
citados. Parece um sonho, 
onde basta um sorriso para 
que muitos serviços estejam 
a nossa disposição, em um 
mundo seguro e confi ável.

Recentemente, foi noticiado 
que o estado de São Paulo 
pretende adotar a tecnologia 
de reconhecimento fácil nas 
linhas de metrô; além disso, 
em outros estados da Federa-
ção, a polícia já usa o sistema 
na tentativa de identificar 
criminosos. Também pode-
mos lembrar do sistema de 
reconhecimento facial da linha 
Amarela (Linha 4) do Metrô 
de SP, que acabou na Justiça, 
por violação da privacidade 
dos usuários.

A privacidade é, sim, o prin-
cipal fundamento para que 
esse sistema não seja muito 
bem visto por muitos. É graças 
ao reconhecimento facial que 
Estados não democráticos es-
tão criando sistemas de “score” 
social (China, por exemplo), 
baseado no comportamento 
dos cidadãos – monitorados o 
tempo todo, de forma quase 
ininterrupta (sobre a vigilância 
incessante, Londres leva isso 
a outro patamar, para não 
falarmos dos EUA e do caso 
Edward Snowden).

Além da violação da pri-
vacidade e, principalmente, 
da necessária adequação da 
utilização desta tecnologia 
às bases legais de coleta e 
tratamento de dados pessoais 
previstas na legislação brasilei-
ra (Lei nº 13.709/2018), outra 
questão merece profunda 
análise. No meio dessa onda 
de “disrupção” e de “inovação 
desenfreada”, o fato é que o 
sistema de reconhecimento 
fácil é absurdamente falho. 

Falho a ponto de ter sido 
recentemente banido na ci-
dade de São Francisco/EUA 
(coração do Vale do Silício e 
sede das mais famosas empre-
sas de tecnologia do mundo). 
O motivo do banimento foi a 
privacidade (do receio com 
um Estado opressivo, na linha 
do que vem acontecendo na 
China), mas também o seu 
mau funcionamento e baixa 
confi abilidade, já comprovados 
em diversos estudos ao redor 
do mundo. 

O Rio de Janeiro – que 
adotou tal sistema – já sentiu 
isso na pele. Logo no segundo 
dia de funcionamento, uma 
mulher foi detida pela Polícia 
Militar e depois descobriu-se 
que havia sido falha do sistema 
de reconhecimento facial.  A 
mesmíssima coisa (falha no 
reconhecimento) ocorreu em 
Nova York, conforme relatado 
pelo The Wall Street Journal. 
Em Londres, um estudo sugere 
que o sistema falhe em 80% 
das vezes. 

O jornal inglês The Indepen-
dent produziu uma matéria em 
abril de 2019 apontando que 
o carro autônomo tem maior 
probabilidade de atropelarem 
negros do que brancos, na 
medida em que o sistema de 
reconhecimento facial não 
identifi cava satisfatoriamente 
que negros eram pessoas. 
Podemos lembrar, ainda, do 
sistema do Google Fotos que 
acabou identificando uma 
pessoa negra como sendo um 
gorila. Trágico e deprimente. 

A BBC, em maio de 2019, 
chegou a reportar que o uso de 
sistemas de reconhecimento 
facial é perigosamente irres-
ponsável. Infelizmente, um 
sistema absurdamente falho 
e problemático está ganhando 
cada vez mais espaço no Brasil, 
colocado em risco a população, 
seja em relação à falha do re-
conhecimento fácil, seja em 
relação à vigilância constante 
e opressora, seja, por fi m, em 
relação à utilização dos dados 
coletados (e sua provável ina-
dequação com a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais).

(*) - É Professor de Direito Civil, 
Direito Digital e Direito da Inovação 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Marcelo Chiavassa de Mello (*)
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News@TI
Startout Brasil está com inscrições abertas 

@Em seu quarto ciclo do ano, o StartOut Brasil, programa 
de apoio à inserção de startups brasileiras nos mais pro-

missores ecossistemas de inovação do mundo que levará até 
20 negócios para uma imersão em Xangai no mês de dezembro. 
De acordo com Caio Megale, Secretário de Desenvolvimento 
da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério 
da Economia, o programa busca mostrar as oportunidades 
de ganhar novos mercados e também apoiar as startups no 
processo de internacionalização. “Esse auxílio do governo se 
faz necessário, pois muitas startups não se veem preparadas 
para fazer negócios em mercados externos e, quando estão, 
carecem de recursos, capacitação e conexões para enfrentar 
esse desafi o. A participação em uma missão de governo ajuda 
essas startups a atrair a visibilidade necessária para a expansão 
de seus negócios e a conexão com parceiros estratégicos”, 
afi rma Megale (https://www.startoutbrasil.com.br/).

100 vagas de emprego em 9 estados 

@A Senior, empresa especialista em softwares para gestão, 
está com processo seletivo aberto para preencher mais 

de 100 oportunidades da companhia. A empresa tem como 
expectativa crescer 30 anos em 3, por meio de investimentos 
em inovações e aquisições, um crescimento que justifi ca a 
necessidade de ampliar seu time de profi ssionais qualifi cados. 
Com 12 mil clientes, no primeiro trimestre a empresa anunciou 
um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano 
de 2018. A expectativa para 2019 é de que a Senior encerre o 
ano com faturamento superior a R$ 420 milhões. Para conferir 
as vagas, e se candidatar, os interessados podem acessar o site 
da Senior. No LinkedIn da companhia também tem informações 
sobre cada uma das oportunidades. (Linkedin: https://www.
linkedin.com/company/senior-sistemas/jobs/) e (Site: www.
senior.com.br/carreiras/).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Profi ssionais raros em TI: por que é 
tão difícil preencher algumas vagas?
Contratar para área de tecnologia é um desafi o constante para os gestores de RH. Isso porque, 
infelizmente, o Brasil não forma profi ssionais na mesma medida que o mercado demanda

Paulo Exel (*)

O fato é que, na última década, o 
volume de dados cresceu expo-
nencialmente, e passou a ser ge-

renciado de maneira totalmente digital. A 
tecnologia, que antes era coadjuvante nas 
empresas, passou a ser uma área estratégica 
e de alto impacto para os negócios. Essa 
transformação fez crescer a demanda por 
profi ssionais e criou um descompasso entre 
a alta procura e a baixa oferta. 

Um levantamento feito pela Manpower 
Group, apontou que o Brasil é o segundo 
país que mais sofre com a escassez de profi s-
sionais qualifi cados, atrás apenas do Japão. 
Cerca de 71% das empresas apontam ter 
essa difi culdade. De acordo com o estudo, os 
profi ssionais de TI ocupam a oitava posição 
no ranking dos mais escassos, estando atrás 
de profi ssionais de nível técnico, artesãos, 
engenheiros, contadores. 

Dentro da área de TI não é fácil listar 
quais são os profi ssionais mais raros, afi nal 
essa demanda varia de acordo com a re-
gião, área, tipo de empresa e mudanças no 
mercado. No entanto, quando observarmos 
o mercado de contratações, conseguimos 
traçar um paralelo entre as demandas que 
estão mais recorrentes e as mais difíceis de 
serem preenchidas.

Pela minha experiência, consigo dizer que 
hoje os profi ssionais mais raros são aqueles 
com perfi l técnico, que 
também tenham capacida-
de analítica e estratégica. 
É o caso de profi ssionais 
com conhecimento em 
análise de dados, que 
consigam não só trabalhar 
com as ferramentas, mas 
que também tenham ex-
pertise para interpretar as 
informações e transformá-las em estratégia 
para a empresa. Ou seja, mais do que as 
habilidades técnicas, as empresas buscam 
pessoas capazes de entender o impacto das 
ações de TI para o negócio.

Outro cargo cada dia mais necessário, são os 
responsáveis pela segurança da informação. 
O vazamento de dados pode comprometer 
a continuidade da empresa. Proteger-se de 
ataques e invasões é uma questão urgente e 
requer uma equipe com profundo conheci-
mento e atualizações constantes, uma vez que 
em pouco tempo as defesas fi cam obsoletas. 
A Europa começou um movimento muito 
forte de proteção de dados, e isso já começou 
a refl etir no Brasil através de subsidiárias 
Européias. No entanto, apesar de ser um 
nicho de atuação que tende a crescer, essa é 
uma área que poucos profi ssionais escolhem.

Com o avanço da velocidade de se criar 
novos produtos e funcionalidades surgiu 

ainda a necessidade por profi ssionais de 
desenvolvimento de softwares capazes de 
criar ferramentas para automatização de 
testes. Imagine um cenário onde um novo 
serviço de tecnologia está sendo disponi-
bilizado. Após a fase de desenvolvimento 
e antes do lançamento, a ferramenta 
precisa ser testada em todas as interfaces, 
botões, navegabilidade, etc. Fazer isso 
manualmente encarece, e muito, a ope-
ração. Surge aí a necessidade de validar 
o código de programação de maneira au-

tomática. Mas para isso, 
precisamos de pessoas 
com expertise em ferra-
mentas e processos que 
vizam automatizar essas 
etapas. 

Acredito que convém 
falar também do pro-
gramador de software. 
Apesar de não ser um 
profi ssional raro, a pro-

cura está cada dia maior, aumentando 
assim a disputa entre os candidatos que 
existem. Mais uma vez, não é a quantidade 
de profi ssionais, mais sim o descompasso 
entre a formação deles e as urgências que 
aparecem no mercado.

Uma vez que são raros e cada dia mais 
necessários, esses candidatos começam a 
fazer exigências e buscam trabalhar para 
empresas as quais acreditam. O propósito 
é a bola da vez nos requisitos para quem 
está sendo contratado. Mas, apesar da mis-
são empresarial estar entre as condições 
especifi cadas por eles, o grande anseio é 
por maior fl exibilidade: seja no horário de 
trabalho, na possibilidade de home offi ce 
ou por um dress code mais informal. Outro 
grande desejo é que a empresa o mantenha 
exposto às novas tecnologias. Eles querem 
trabalhar em ambientes inovadores, que 

forneçam ferramentas e favoreçam seu 
desenvolvimento profi ssional. 

Enquanto recrutador, defendo que os 
profi ssionais negociem sim com as em-
presas que os estão contratando. É uma 
via de mão dupla, onde ambos os lados 
têm muito a ganhar. Mas, faço um alerta 
para que a negociação não se transforme 
em exigências, drenando o interesse e a 
confi ança de quem está com a vaga aberta. 

Algumas atitudes podem prejudicar o can-
didato. Falar de salário, benefícios e bônus 
logo no primeiro contato é uma delas. É o 
início do relacionamento, ambos os lados 
precisam se conhecer. Nessa fase, o candidato 
precisa explorar as oportunidades do projeto 
para o qual está sendo recrutado. Fazer per-
guntas sobre a cultura da empresa, sobre a 
liderança, os desafi os, as responsabilidades 
e o futuro são o caminho mais educado e 
de quem tem verdadeiro interesse por uma 
oportunidade profi ssional. Esperar que a 
empresa mude sua política e cultura só para 
tê-lo na equipe pode passar a mensagem 
de que você é um profi ssional arrogante, e, 
portanto, por mais que seja qualifi cado para 
a vaga, não servirá para fazer parte do time.

Com tanta complexidade, as consultorias 
especializadas no recrutamento de TI são 
grandes parceiras na hora de encontrar os 
profi ssionais raros desse segmento. Isso por-
que elas trabalham em conjunto com a área 
de Recursos Humanos, para defi nir o plano 
estratégico e o diagnóstico de perfi l ideal 
para cada vaga. Outro diferencial que torna 
as boutiques de recrutamento essenciais são o 
networking e o relacionamento contínuo com 
o mercado e com um nicho específi co. Sem 
isso, encontrar os talentos nessa área torna-se, 
cada vez mais, uma tarefa quase impossível.

(*) É formado em Administração de Empresas, 
possui MBA executivo em Gestão de Negócios

e tem certifi cação em coaching. 

Conquest One

Os profi ssionais mais 
raros são aqueles 
com perfi l técnico, 
que também tenham 
capacidade analítica e 
estratégica

Como abrir, formalmente, sua empresa pela internet
Abrir a própria empresa é 

o sonho de muitos brasilei-
ros, mas tornar-se um em-
preendedor requer algumas 
especifi cidades. Não dá para, 
simplesmente, começar a 
vender mercadorias ou pres-
tar determinado serviço, sem 
formalizar seu negócio.

Dentre diversos passos ne-
cessários para isso, é preciso 
ter uma ferramenta tão útil 
quanto indispensável: o Cer-
tifi cado Digital ICP-Brasil, nas 
suas versões e-CPF e e-CNPJ. 
É relativamente comum as pessoas associarem esta tecnologia 
apenas ao envio de informações à Receita Federal do Brasil (RFB), 
mas por meio dela é possível muito mais. Veja como o Certifi cado 
Digital é fundamental para iniciar e operar o seu negócio:

1) Abertura de empresas

Para que o negócio seja, realmente, formalizado como empresa, 
é necessário realizar um registro na Junta Comercial do estado, 
o qual já pode ser feito digitalmente em várias localidades do 
país (PI, SP, RS, MS, MG, PR, BA, CE, PB, GO e MT), por quem 
tem Certifi cado Digital. O principal benefício é a comodidade 
e a agilidade da tramitação dos processos realizados no meio 
eletrônico e a possibilidade de fazer a solicitação 24 horas por 
dia e sete dias por semana.

"Para abrir uma empresa pode ser usado qualquer tipo de 
Certifi cado e-CPF, seja armazenado no token – uma espécie 
de pen drive-, computador, cartão inteligente ou nuvem, co-
nhecido como remoteID", explica Leonardo Gonçalves, diretor 
comercial da Certisign. Segundo o executivo, o Certifi cado é 
o que garante a autenticidade das informações e, por isso, 

ele é exigido pelas Juntas nos 
processos on-line.

2) Envio de informações à 

Receita Federal

Abriu o seu negócio? Pronto. 
Agora você tem um CNPJ e 
precisará de um outro tipo de 
Certifi cado para operar a sua em-
presa, o e-CNPJ. É por meio dele 
que serão enviadas as entregas 
fi scais relativas a sua companhia.

3) Emissão de Notas Fiscais 

Eletrônicas

Com o mesmo Certifi cado e-CNPJ, que você enviará as en-
tregas fi scais, é possível emitir a Nota Fiscal Eletrônica –NF-e 
e a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e de forma auto-
matizada para você ter o controle do seu caixa e se manter em 
dia com o Fisco.

4) Assinar documentos digitalmente

Com o e-CPF e o e-CNPJ em mãos você pode agilizar sua 
rotina pessoal e profi ssional com poucos cliques. Isso porque 
com ambos os Certifi cados você pode assinar documentos pela 
internet, sem papel e sem caneta. "Por exemplo, você pode fi rmar 
parcerias com empresas ou contratar fornecedores de outros 
estados sem se preocupar com a logística para a formalização 
do contrato. Toda tramitação é feita de forma eletrônica com 
validade jurídica - assegurada pela legislação-, por meio do uso 
do Certifi cado Digital e um portal de assinaturas".

Funciona assim: com o Certifi cado Digital e-CNPJ, você pode 
assinar contratos concernentes à empresa propriamente dita, 
enquanto que o e-CPF permite a formalização de documentos 
relacionados ao seu dia a dia de pessoa física.
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