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OPINIÃO
PME’s: o que preciso 

saber para me 
adequar à LGDP?

De acordo com uma 

pesquisa do Serasa, 75% 

dos brasileiros nunca 

ouviram falar da Lei 

Geral de Proteção de 

Dados (LGPD)
 

O ano que vem é um mo-
mento decisivo para 
a segurança da infor-

mação das empresas, devido 
à LGPD, que entra em vigor 
em agosto de 2020. O assunto 
tornou-se bastante debatido 
pela imprensa, nas redes 
sociais e nos canais especia-
lizados em tecnologia. O que  
me espanta é que mais de 
10% dos entrevistados ouvidos 
pela pesquisa, já tiveram seus 
dados expostos quando foram 
vítimas de fraudes, mas não 
investiram na proteção de suas 
informações. 

Na prática, isso signifi ca que 
compartilhar informações de 
pessoas físicas, como RG, CPF 
e nome completo, com outras 
organizações sem autorização 
dos titulares pode ocasionar 
em uma multa de até 2% do 
faturamento ou R$50 milhões. 
A partir de 2020 será preciso 
informar aos clientes para 
quais finalidades os dados 
serão utilizados e realizar 
uma solicitação prévia para 
coletá-los. 

O setor de marketing é um 
dos que precisam se adaptar 
à LGPD o mais breve possível. 
Sistemas de e-mail marketing, 
por exemplo, precisam incluir 
controle de consentimento e 
oferecer meios que os clientes 
solicitem que seus dados pos-
sam ser apagados. O tempo já 
é curto para se adequar. 

O grande problema é que 
nesta fase muitos serviços 
“milagrosos” são oferecidos às 
PME’s, visto que muitas optam 
por soluções e consultorias 
fi nanceiramente mais acessí-

veis. Acredito que o primeiro 
passo para qualquer gestor é 
avaliar o cenário da sua em-
presa e defi nir as prioridades. 
Começar mapeando possíveis 
falhas no fl uxo de processos, 
serviços, arquivos, assim como 
contratos, é um excelente 
começo.

Além disso, é necessário 
contar com uma barreira entre 
a intranet, onde normalmente 
ficam armazenados dados, 
como planilhas e documentos, 
e a internet.  Por isso, uma 
alternativa é utilizar o fi rewall, 
por meio deste dispositivo de 
rede é possível obter uma ca-
mada extra de proteção.

Os ataques são sempre as 
principais preocupações dos 
gestores de pequenas e médias 
empresas,  porém, é preciso 
estar atento às ameaças inter-
nas. Por isso, como diz o velho 
ditado, “é melhor prevenir do 
que remediar”, ter uma solução 
de segurança da informação 
atualizada nos computadores 
da empresa já é o primeiro 
passo para não ter prejuízos 
físicos e fi nanceiro. 

Porém, acredito muito em 
ações de conscientização 
dos colaboradores, como res-
trições de acessos, evitar o 
compartilhamento de senhas 
com colegas de trabalho, assim 
como não acessar links com 
códigos de promoções falsas e 
correntes por WhatsApp. Toda 
essas orientações podem evitar 
que dados sejam perdidos. 

A adequação à LGPD im-
plicará em novos processos, 
forma de trabalho, mas acima 
de tudo, na educação de novas 
práticas de lidar com a segu-
rança da informação. Esta mu-
dança, sem sombra de dúvida,  
vai trazer mais transparência 
aos negócios, fornecedores e 
parceiros.  

(*) - É Country Manager da ESET no 
Brasil (www.eset.com.br).

Carlos Baleeiro (*)
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News@TI
Startup brasileira vence competição no evento 
The Future Of Logistics

@Semana   passada foi realizado a 2ª edição do Future of Lo-
gistics Tech Summit – importante evento que reúne grandes 

empreendedores e líderes da área de logística espalhados pelo 
mundo, que debateram sobre as infl uências das inovações tecno-
lógicas no setor. O encontro  acontece em Miami e contou com a 
presença da Uello - startup que usa rede colaborativa para reduzir 
custos no frete e agilizar entregas, que foi premiada com o título 
da People's Choice of Best Startup. O evento e o prêmio foram 
realizados pela LAB Ventures - empresa que investe  em startups 
disrusptivas no setor de tecnolocia, que formou uma curadoria e 
selecionou as 10 startups mais inovadoras do mundo em logística 
para competir pelas melhores ideias no setor. A competição foi 
vencida pela  Uello, que foi a única do país a ser convidada (www.
uello.com.br).

Fundepag lança sua própria incubadora de 
conhecimento, Conexão.f

@Ao longo de seus 40 anos, a Fundepag já viabilizou milhares de 
projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação 

para o agronegócio e meio ambiente. Atenta às necessidades do 
setor, adotou uma atuação mais focada em inovação: em 2016, criou 
o seu próprio Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, e agora dá 
um importante passo, o lançamento da nova unidade de negócios 
Conexão.f, a Incubadora de Conhecimento da Fundepag. A Conexão.f 
nasce com a missão de conectar diferentes atores do ecossistema de 
inovação (pesquisadores, empresas, fomento, investidores, gestores, 
consumidores), atuando como incubadora de conhecimento para 
entrega de soluções para o agronegócio e o meio ambiente, gerando 
valor para a sociedade.

TCS fi rma parceria com SENAI

@A Tata Consultancy Services (TCS), líder global em serviços 
de TI, consultoria e soluções de negócios, acaba de anunciar 

uma nova parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) de Londrina, para ações conjuntas com o objetivo de 
formar mão de obra especializada e personalizada na área de TI em 
Londrina e região. O acordo foi fi rmado hoje, 30 de outubro, em uma 
cerimônia de assinatura do contrato entre as empresas no HUB de 
Inteligência Artifi cial do Senai Londrina. Estiveram presentes os 
executivos Tushar Parikh, Country Head do Brasil e Head Latam 
para BFSI na TCS, Parameswaran Ramani, Head do Delivery Center 
da TCS em Londrina, Bruno Rocha, CFO da TCS Brasil e Latam, 
além de Henry Carlo Cabral, Gerente do Senai Londrina, e Victor 
André da Cunha, Coordenador de Educação do Senai Londrina 
(www.tcs.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Como a gestão de dispositivos 
móveis pode ampliar a 

produtividade no Trade Marketing
Em qualquer segmento de atuação do varejo, o primeiro requisito para verifi car se um trabalho de 
Trade Marketing está sendo bem executado é observar se os produtos estão bem posicionados nas 
prateleiras

Vinicius Boemeke (*)

O intuito principal desta área de 
atuação é evitar a ruptura (termo 
utilizado no varejo para situações 

onde o consumidor não acha o produto 
que procura), responsável por prejuízos 
que já chegaram à casa dos R$ 7 bilhões 
anuais no setor varejista, conforme dados 
da Associação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras). O montante perdido é todo 
relacionado às falhas na gestão de estoque.

Com milhões de estabelecimentos no país 
para serem abastecidos e reabastecidos 
sistematicamente, acaba sendo impossível 
as marcas cobrirem toda a extensão de 
lojas com uma equipe própria, o que as faz 
terceirizar este serviço na maioria das ve-
zes. Quanto mais terceirizados, mais difícil 
manter uma padronização dos serviços, e é 
aí que as soluções de gestão de dispositivos 
móveis (conhecido como MDM - Mobile 
Device Management), entram em cena. 
A mobilidade empresarial, combinada à 
gestão de dispositivos móveis, consegue 
trazer grandes benefícios para empresas 
de Trade Marketing, além de remediar 
problemas muito comuns nessa área.

Dentro das terceirizadas, este trabalho 
de Trade Marketing é atribuído a um 
profi ssional que fi ca responsável por for-
necer produtos para determinada região. 
No entanto, um dos grandes desafi os das 
marcas neste cenário é conseguir ter o 
controle sobre o que de fato é realizado em 
serviços – e qual a qualidade do trabalho 
realizado. O monitoramento das visitas 
efetivamente realizadas é fundamental 
para o bom relacionamento da marca com 
o estabelecimento e para garantir a melhor 
performance de vendas.

Não raro os gestores só conseguem identi-
fi car eventuais fraudes nos relatórios depois 
de meses de relatos enganosos, acumulando 
um prejuízo considerável para a atuação da 
marca naquela região geográfi ca. Até mes-
mo a exigência da entrega dos registros de 
geolocalização é uma prova pouco confi ável 

de que o trabalho foi feito, já que existem 
softwares capazes de forjar estes trajetos.

Tecnologias de gestão de dispositivos 
móveis, já disponíveis no Brasil, comba-
tem este gargalo, pois possuem sistemas 
invioláveis de geolocalização, impossíveis 
de serem adulterados. Tanto o gestor 
desse fornecedor de produtos quanto a 
própria marca que contrata os serviços da 
terceirizada têm acesso em tempo real à 
localização do profi ssional e também a to-
dos os trajetos feitos na semana ou no mês, 
possibilitando uma mensuração precisa da 
produtividade de cada membro da equipe.

Outros pontos positivos deste tipo de 
solução é o bloqueio após o fi m de horário 
de expediente, salvaguardando a empresa 
de eventuais problemas trabalhistas, já que 
o colaborador não conseguirá trabalhar 
fora do horário, e também diminuindo a 
incidência de utilização dos dados móveis 
(internet) para questões pessoais. Por 
fi m, outro benefício extremamente valioso 
para a promoção do Trade Marketing é o 
bloqueio do modo motorista. Assim que 
o profi ssional atinge certa velocidade, o 

uMov.me

sistema identifi ca que ele está com o ve-
ículo em movimento e bloqueia o uso de 
aplicativos que podem distrair a atenção do 
motorista, mantendo apenas os de auxílio 
à navegação como o de rotas, por exemplo, 
prevenindo possíveis acidentes e multas.

Além de auxiliar os próprios colabo-
radores do segmento a utilizarem os 
dispositivos, este tipo de ferramenta 
permite visualização e análise de dados 
– embasando a tomada de decisões mais 
estratégicas. Uma ferramenta de MDM 
aplicada ao Trade Marketing é um recurso 
poderoso que permite, ainda, utilizar fun-
cionalidades e aplicar confi gurações como: 
realizar o inventário online dos aparelhos e 
instalar e atualizar apps de forma remota 
e sistêmica. Dessa forma, as empresas 
podem fazer o controle completo, seguro e 
massivo de celulares e tablets para, assim, 
reduzir custos, aumentar a produtividade 
e automatizar processos do PDV.

(*) É diretor e cofundador da Pulsus
(https://pulsus.mobi/), solução nacional que 

gerencia dispositivos móveis e supera 100 
mil licenças emitidas e mais de 500 clientes, 

como Marilan, Braspress, G4S e Ambev.

Controle da receita e despesas são al-
gumas das principais preocupações das 
empresas, já que infl uenciam diretamente 
no caixa, soberano na gestão fi nanceira. 
Quando falamos de tecnologia, a previsibi-
lidade nem sempre é possível pois existem 
fatores de obsolescência acelerada por 
algum novo requisito de software, neces-
sidade de compra de peças, manutenção 
de TI e diversos investimentos e gastos 
que muitas vezes fogem de um olhar mais 
atento.

Embora possa parecer um problema 
ocasional, até mesmo ‘normal’ quando se 
trata de equipamentos eletrônicos, todo 
CIO, diretor ou gerente de TI, sabe que 
o custo de uma máquina parada é alto, e 
vai muito além do fi nanceiro.

A capacidade de entrega de um servi-
ço ou produto pode ser abalada pela pa-
ralização de um ponto de venda (PDV) 
em uma loja, ou do computador de um 
atendente de call center, arranhando 
a imagem da companhia. Até mesmo 
nas grandes indústrias, a eficiência de 
uma linha de montagem, por exemplo, 
pode ser fortemente impactada por 
paradas inesperadas nos computadores 
que controlam processos críticos de 
montagem e desmontagem de peças, 
movimentação de esteiras etc., colo-
cando em risco a vida de funcionários 
e fazendo que matérias-primas sejam 
desperdiçadas.

Diante desse cenário, é imprescin-
dível para qualquer companhia rea-
lizar um acompanhamento contínuo, 
próximo e tempo real do ciclo de vida 
dos ativos de TI, a fim de planejar – de 

maneira rápida, segura e sem impre-
vistos - a manutenção e até a troca 
desses equipamentos, antes que eles 
apresentem algum problema que possa 
prejudicar o faturamento dos negócios. 
Uma tarefa bastante árdua e onerosa, 
mas com uma solução que tem se po-
pularizado cada vez mais no cenário 
mundial, o Outsourcing.

Por meio da locação de equipamentos, 
de computadores de mesa até ativos de 
frente de caixa, por exemplo, os gestores 
conseguem estabelecer os gastos com 
toda a infraestrutura de TI que sustenta 
as operações de negócios, incluindo mão 
de obra e serviços de suporte, manuten-
ção e substituição das máquinas, seja por 
quebra ou limitação da vida útil, de forma 
mensal. Tudo controlado e acordado pre-
viamente, sem margem para sustos com 
despesas não previstas.

Com todas essas conveniências, o 
outsourcing de TI possibilita o plane-
jamento estratégico dos gastos com a 
infraestrutura de TI no curto, médio e 
longo prazo, já que os gestores e o board 
da empresa podem visualizar todos os 
custos de operação.

Mas, se fi cou interessado, antes de 
começar a buscar por ofertas de ter-
ceirização para seu parque tecnológico, 
verifi que o background do fornecedor, a 
fi m de garantir que você esteja no caminho 
certo para trazer benefícios para os seus 
negócios, e não mais dores de cabeça que 
já tem, por contratar quem não atende 
prazos e te deixa na mão quando mais 
precisa.

Seja inteligente, terceirize sua TI!

(Fonte: Tiago Miranda,
diretor comercial da Microcity).

Outsourcing de TI e o planejamento estratégico
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