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OPINIÃO
Ele quer viver

200 anos
A imortalidade sempre 

povoou os sonhos dos 

egípcios antigos, bem 

como dos alquimistas 

e de boa parte das 

civilizações

Este é um tema que 
sempre exerceu gran-
de fascínio em toda 

a humanidade, concedendo 
margem para histórias fan-
tásticas que já assistimos no 
cinema ou nos enveredamos 
nos livros. Até pouco tempo, 
viagens deliciosas como essas 
fi cavam restritas às prateleiras 
das livrarias ou nas séries da 
Netfl ix. Entretanto, futuro-
logistas garantem que não 
se trata de fi cção científi ca: 
está próximo o dia em que o 
homem será imortal, ou me-
lhor, o primeiro ser humano a 
viver infi nitamente logo estará 
entre nós! 

Isso é possível porque o 
anseio de proporcionar que as 
pessoas vivam com qualidade 
de vida, livres de dores e outros 
desconfortos próprios da velhi-
ce já levaram especialistas em 
genética a desvendarem alguns 
dos mistérios que nos levam 
à morte, criando mecanismos 
para evitá-los.

Na Universidade de Nor-
thwestern, nos Estados Uni-
dos, cientistas aprenderam a 
apagar a ‘mudança genética’ 
que causa o envelhecimento 
– nas minhocas. Obviamente 
há um grande abismo entre 
elas e nós, humanos, mas a 
conquista da técnica é um 
avanço incrível. 

Outro exemplo é o rejuve-
nescimento de ratos velhos por 
meio da infusão de sangue de 
ratos jovens. Companhias de 
tecnologia instaladas no Vale 
do Silício estão animadas e 
acreditam que o procedimento 
poderia funcionar em pessoas. 
E, obviamente, o conhecido 
Aubrey de Grey de Oxford, um 
dos arautos da longevidade, 
preconiza 700 anos de vida 
há uma década. Muita gente 
se surpreende ao ouvirem his-
tórias concretas como essas. 
Entretanto, antes da genética 
avançar a tal ponto, a longevi-
dade já era objeto de desejo. 

No meu caso, quando che-
guei aos 45, minha qualidade 
de vida era ruim a ponto de 
eu não conseguir brincar com 
meu quinto fi lho recém nasci-
do, quando tentava sentar no 
chão com ele. Eu fazia na época 
as compras no supermerca-
do sentado em um carrinho 
elétrico, pois tinha diversos 
problemas de coluna (e ainda 
tenho, mas nunca mais andei 
de carrinho elétrico…). Quatro 
anos depois, nascia meu sexto 
fi lho e, com ele, uma nova men-
talidade tomou conta de mim. 

Compreendi que era ne-
cessário mudar radicalmente 
meus hábitos, incluindo ali-
mentação saudável, prática 
de exercícios físicos, suple-
mentação alimentar, exames 
médicos, higiene mental etc. 
Hoje, com 70 anos e uma vitali-
dade elogiada por todos, estou 
muito melhor do que quando 
tinha 45. E não hesito em dizer: 
quero viver até os 200.

Claro que a imortalidade 
ainda será objeto de muita 
pesquisa até que isso seja de 

fato uma realidade. Todos nós 
começaremos a acreditar nisso 
no momento em que tivermos 
pessoas vivas rompendo a bar-
reira dos 120, 130, 150 anos. 

Mas a verdade é que o ser 
humano, e isso é uma pena, 
nasceu com um bug em seu 
próprio software, e por isso só 
se engaja com a própria saúde 
no dia em que ele a perde. O 
contrário só acontecerá se o 
processo de conscientização 
sobre saúde começar na infân-
cia, já que tudo tem início no 
processo educacional. Por isso, 
ressalto a importância de se 
criar incentivos concretos que 
façam as pessoas cuidarem de 
si cada vez mais, como prota-
gonistas de sua própria saúde 
e bem-estar, física e mental. 

Além disso, os médicos e ou-
tros especialistas obviamente 
possuem papel importante 
neste cenário de descobertas, 
já que estão sempre ávidos 
pelas novidades que possam 
promover transformação na 
vida de seus pacientes, para 
melhor. Há três anos, minha 
agenda estava muito atarefada 
e por isso decidi fazer mapea-
mento dos meus papéis na vida, 
para defi nir melhor as minhas 
prioridades. Desenhei um 
mapa com objetivo de refl etir 
minha existência enquanto pai, 
avô, cidadão, empresário, es-
critor e muitos outros papéis. 

Depois de meses, achei que o 
mapa estava bem completinho, 
porém eu havia esquecido o 
principal: o papel que tenho 
para comigo. Percebi que se eu 
não cuidar de mim, obviamente 
não conseguirei desempenhar 
os outros papéis. É como apli-
car máscaras de oxigênio no 
avião – só ajudamos o nosso 
próprio filho se ajudarmos 
nós mesmos primeiramente. 
Entendi também que a cons-
ciência da nossa saúde (não 
como doença, mas como bem 
estar e longevidade) precisa de 
um despertar. É de fato uma 
mudança na chave, que pode 
operar milagres. 

O primeiro passo está dentro 
de cada um de nós, mas obvia-
mente que a tecnologia como 
apoio na manutenção da saúde 
está revolucionando a Medici-
na e poderá nos dar insights 
positivos sobre nossas vidas. 
Big Data, Alarmes, Machine 
Learning, Alertas, Inteligência 
Artifi cial, IoT, Deep Learning 
são algumas das novidades que 
devem transformar a forma 
de se cuidar.  As crianças de 
hoje serão adultos que terão 
uma nova forma de encarar 
a importância de buscar a 
longevidade e até mesmo a 
imortalidade. Não apenas pelos 
recursos, mas pela mentalida-
de e contexto em que já nascem 
inseridas. 

Viver eternamente ou até os 
200 anos ainda é um sonho, 
mas não tão distante assim. 
Você já está preparado para 
esta realidade? Quem está 
no comando de sua vida? A 
resposta depende somente das 
nossas escolhas pessoais, que 
são feitas agora.

Jimmy Cygler (*) 
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Aplicativo ajuda pessoas com transtornos de ansiedade

@O aplicativo Be Okay funciona como um aliado de bolso, que 
cabe na palma da mão e de uso bastante simples. Durante 

o período de crise, é possível ao usuário consultar exercício de 
respiração, ver imagens que tranquilizam – que podem ser sele-
cionadas previamente por ele mesmo – e acionar uma discagem 
rápida para pedir ajuda, entre outros recursos.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) e os contratos de trabalho
Na esteira do que diversos países ao redor do mundo têm feito, o Brasil viu a necessidade de regular o 
mercado de dados e proteger seus titulares, aprovando em 14/8/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados 
(Lei nº 13.853/2019). A Lei promete trazer grande impacto às empresas e à população em geral.

As mudanças trazidas não afetarão 
apenas as grandes empresas de 
tecnologia (Facebook, Samsung, 

Apple etc.), mas também todos os empre-
sários que lidam com dados, em maior ou 
menor medida, seja pelo cadastro de um 
cliente, por manter uma base de dados 
de fornecedores ou pela contratação de 
um funcionário, uma vez que todas essas 
operações são tidas como tratamento de 
dados e, assim, devem ser feitas em con-
formidade à nova lei.

Nos contratos de trabalho, as empresas 
tratam dos dados pessoais de candidatos 
e funcionários, o que não é difícil, se veri-
fi carmos que tratamento de dados é “toda 
operação realizada com dados pessoais, 
como as que se referem a coleta, produção, 
recepção, classifi cação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle 
da informação, modifi cação, 
comunicação, transferência, 
difusão ou extração” (art. 5º, 
inc. X).

Mas isso deve ser feito com 
cautela, em especial no tocan-
te aos dados pessoais “sensí-
veis”, relativos à “origem racial 
ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, filiação a 
sindicato ou a organização 
de caráter religioso, fi losófi co 
ou político, dado referente à 
saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico, quan-
do vinculado a uma pessoa 
natural” (art. 5º, inc. II).

Diferente dos dados pessoais simples, 
para tratar dados sensíveis é necessário 
que haja consentimento expresso do titu-
lar dos dados, neste caso, do funcionário 

(art. 11, inc. I). E esses dados (ainda que 
coletados com consentimento) só podem 
ser utilizados com fi nalidade específi ca e 
destacada, devendo ser imediatamente 
eliminados após o uso.

Quando analisados alguns 
dos documentos comuns em 
departamentos de Recursos 
Humanos (RH), tais quais 
ASOs, atestados médicos, 
laudos, exames, cadastro de 
digitais, nomes de familiares, 
informações de trabalhos 
anteriores (na CTPS), e até 
mesmo registros sobre raça 
e fi liação a sindicatos, deve 
haver crucial cautela.

Enquanto não há juris-
prudência sobre o assunto, 
será importante registrar o 
consentimento expresso dos 
funcionários (titulares dos 

dados) simultaneamente à coleta de dados 
pessoais (art. 7º, inc. I), seja constando na 
fi cha de candidatos ao emprego ou em ter-
mo destacado indicando que o empregado 

anui com a disposição de seus dados para 
a empresa, ou em mecanismo equivalente.

As sanções previstas pela lei são 
graves (art. 52), podendo variar desde 
advertência (inc. I), multa de até 2% do 
faturamento da empresa (inc. II) e multa 
diária (inc. III), até a publicização das 
infrações cometidas pela empresa (inc. 
IV), bloqueio e eliminação de todos os 
dados referentes à infração (inc. V e VI).

Pelas razões expostas acima, é impor-
tante que as empresas se adequem à lei, 
adaptando seus procedimentos, protegendo 
suas bases de dados e tomando consciência 
quanto aos dados pessoais de seus funcioná-
rios, em especial quanto aos dados sensíveis. 
É recomendável que estejam sempre muito 
bem orientadas por advogados de confi an-
ça com adequado conhecimento sobre as 
peculiaridades da proteção de dados, uma 
vez que a LGPD passará a valer em 14 de 
agosto de 2020, quando se encerra seu 
período legal de adaptação (vactio legis).

Diferente dos 
dados pessoais 
simples, para 
tratar dados 
sensíveis é 
necessário 
que haja 
consentimento 
expresso do 
titular dos dados, 
neste caso, do 
funcionário.

Investir em estratégias de marketing 
digital é prioridade hoje para muitas 
empresas, independentemente do porte. 
Mas para startups que desejam escalar os 
negócios é um movimento vital. “A própria 
Adaction é uma startup e sabemos exa-
tamente cada difi culdade que os nossos 
clientes enfrentam, o que nos torna ainda 
mais aptos a atuar para ajudá-los nesse 
processo de escalabilidade”, diz Thiago 
Cavalcante, diretor de Novos Negócios e 
sócio-fundador da Adaction.

Os benefícios de estar online, porém, 
vão além: é a maneira mais efi caz de 
aumentar o tráfego do site, o que automa-
ticamente aumenta a exposição da marca, 
atrai mais clientes e gera mais vendas. 
Segundo a IAB Brasil, órgão regulador 
da publicidade, 74% dos consumidores 
pesquisam na internet os produtos que 
querem comprar. E não se trata de algo 
que demande muito investimento, porque 
o estudo de público-alvo e a criação de 
campanhas de comunicação sob medida 
são muito mais fáceis na internet, além 
de menos onerosas.

“Outra vantagem é poder mudar o curso 
de uma ação no meio do caminho sem 
grandes consequências, caso se perceba 
que os resultados não são os espera-
dos”, completa Cavalcante, para quem 
a internet permite uma segmentação de 
audiência bastante assertiva e com isso 
evita o desperdício de dinheiro com quem 
não é potencial cliente.

Para ajudar as companhias a obter esca-
labilidade, Cavalcante indica 6 estratégias 
de marketing digital para investir:

#Planejamento estratégico e tático

Saber transformar o planejamento 
estratégico em ações táticas, que 

podem ser executadas e mensuradas 
facilmente pela equipe, é o primeiro 
investimento para obter sucesso no 
marketing digital. Há inúmeras técnicas 
ou boas práticas já consolidadas no 
mercado. O desafio é entender qual é a 
melhor delas e saber aplicá-las da forma 
mais assertiva para obter o resultado 
esperado.

#Conteúdo

Justamente pelos resultados positivos, a 
aplicação do marketing de conteúdo cres-
ceu em todo o mundo. Em contrapartida, 
alguns problemas começaram a surgir. 
Com todas as plataformas e dispositivos 
existentes, o volume de informação fi cou 
tão grande que passou a ser chamado de 
“noise” ou “barulho”. A recomendação 
é parar de escrever sobre tudo e criar 
conteúdo relevante para seu nicho.

#Redes Sociais

Antes de aplicar estratégias de marke-
ting digital num negócio, é preciso enten-
der a importância das redes sociais, que 
crescem exponencialmente. Isso porque, 
a partir do momento que se conhece os 

benefícios de um bom posicionamento das 
mídias digitais, o diálogo entre empresa e o 
cliente fi ca mais fl uido e dinâmico. O bom 
planejamento vai mostrar os caminhos a 
seguir e ações táticas bem pensadas são, 
sem dúvida, meios muito efi cientes para 
a construção de uma imagem da marca. E 
podem sim se transformar em ferramentas 
de conversão de clientes.

 #Mídia paga

A mídia paga consiste, basicamente, em 
pagar pela exposição de sua marca e, com 
isso, aumentar visibilidade; gerar mais 
tráfego; segmentar o público de interesse; 
e trazer resultados rápidos. Tudo isso com 
investimento acessível, principalmente 
quando falamos em marketing de perfor-
mance. Uma modalidade que permite que 
o investimento seja feito de acordo com o 
desempenho da ação, apenas quando há 
resultados mensuráveis.

#SEO

SEO é a sigla para Search Engine Op-
timization, que basicamente signifi ca um 
conjunto de técnicas que visam melhorar 
o posicionamento de sites em determi-
nados motores de busca, como o Google, 
por exemplo. Muito se fala sobre sua 
importância, no entanto, ainda há uma 
boa parcela de empreendedores que in-
felizmente desconhecem essa estratégia. 
Em plena Era Digital, o SEO se tornou 
indispensável para qualquer marca que 
deseja criar uma presença sólida na web.  

#Métricas

Mensurar dados para análise é fun-
damental para qualquer empresa. Com 
eles, é possível compararar desempenho 
de campanhas e reduzir erros tornando 
a comunicação cada vez mais assertiva. 
Mas é importante saber interpretar as 
métricas, para poder otimizá-las.

Seis estratégias de marketing digital 
para startups


