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OPINIÃO
LGPD: nova roupagem 
às carreiras atuais e 

do futuro

O desenvolvimento 

da tecnologia e da 

comunicação tem feito a 

diferença

A mudança no comporta-
mento social, a busca 
pela sustentabilidade 

e a quebra de paradigmas 
nas novas gerações já estão 
modifi cando o perfi l social e 
profi ssional das pessoas. Novas 
especialidades e necessidades 
criam desafi os para a formação 
profi ssional, e nos próprios 
métodos educacionais que vão 
sendo vencidos todos os dias. 

No entanto, não vejo com 
bons olhos o movimento opor-
tunista com o qual temos tra-
tado do assunto em nosso país. 
Atravessamos uma crise eco-
nômica que parece difícil de ser 
vencida, e com ela, a questão 
do emprego. Esse ambiente 
perverso cria condições para 
que falsos profetas mobilizem 
jovens (e não tão jovens) para 
novos caminhos, oferecendo 
formação profissional com 
promessas que muitas vezes 
não serão cumpridas. 

Por esta razão, sempre com 
o olhar prático e com foco na 
visão de tecnologia da infor-
mação e comunicação, resolvi 
escrever sobre esse assunto 
para, de alguma forma, ajudar 
a estabelecer um cenário re-
alista das oportunidades que 
certamente estão ou serão 
abertas nos próximos anos, 
mas que difi cilmente serão 
conquistadas se não houver 
uma preparação e posiciona-
mento profi ssional adequados. 
A Lei Geral de Proteção de 
Dados é um assunto que está 
na pauta, mesmo que ainda de 
forma tímida na maioria das 
organizações.  

Por isso decidi iniciar por 
este assunto. Simbioticamente 
relacionada com disciplinas e 
práticas como segurança da 
informação e governança de 
dados, a LGPD colocou holofo-
tes sobre categorias profi ssio-
nais antes consideradas muito 
técnicas e especializadas, que 
antes ocupavam os bunkers 
tecnológicos em empresas ou 
consultorias, mas que a luz 
da privacidade e proteção de 
dados passam a ter um papel 
protagonista e fundamental.  

A exemplo do que já vem 
acontecendo com os hoje 
chamados “Cientista de Da-
dos”, a carreira de segurança 
da informação, por exemplo, 
passou a ser muito valorizada, 
até por conta do aumento de 
ciberataques e crimes digitais 
em todo o mundo. Por outro 
lado, uma outra categoria 
profi ssional passou a ter uma 
importância crucial por conta 
da nova legislação. 

Como se trata de uma ade-
quação à lei, o profi ssional de 
Direito passou também a ser 
protagonista, e o Direito Digi-
tal, que já vinha se tornando 
uma disciplina em ascensão 
também por conta dos crimes 

e ataques digitais, garantiu um 
lugar de destaque em projetos 
de consultoria de governança 
e conformidade, antes só 
destinados a consultores de 
negócios. Isto mostra que não 
somente as profi ssões novas 
têm lugar no cenário, mas as 
tradicionais também poderão 
ganhar uma nova roupagem, 
novos papéis e até novas es-
pecialidades. 

Nesse cenário, a lei prevê 
uma “nova profi ssão”, que tem 
gerado um movimento muito 
grande e tem sido colocada 
como uma grande oportu-
nidade: o encarregado para 
proteção de dados pessoais. 
Trata-se sim de uma oportu-
nidade profi ssional emergente, 
porém, alguns cuidados devem 
ser observados por aqueles 
que desejarem ingressar nessa 
carreira.  Antes de tudo, para 
que você aceite esse desafi o, 
conheça bem qual o papel, as 
características e necessidades 
para exercer essa atividade. 

Existem muitas interpreta-
ções e perspectivas. Pesso-
almente, entendo que é um 
papel executivo, que precisa 
compreender o negócio e a 
organização para que possa 
representa-la de forma ade-
quada, tanto junto aos titulares 
dos dados pessoais, quanto 
à Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) 
nos termos da legislação. 
Contudo, mais do que isso, 
este profi ssional terá um papel 
muito importante nas ações de 
negócio das organizações que 
envolverem dados pessoais. 

Esta responsabilidade vai 
acabar em algum momento de-
fi nindo qual caminhos elas irão 
seguir, por exemplo, quando 
inovações ou novos modelos 
de negócio forem propostos. 
Este profi ssional, que na Eu-
ropa recebe o nome de Data 
Privacy Offi ce, não precisa ser 
um profi ssional de Segurança 
da Informação ou de Direito. 
Precisa se preparar para co-
nhecer a legislação, entender 
de forma geral as questões 
tecnológicas envolvidas, mas 
principalmente ser suportado 
por um modelo de governan-
ça e conformidade robusto 
que lhe dê as informações e 
os recursos necessários para 
que possa desempenhar esse 
papel.  

A eventual certifi cação ou 
capacitação em modelos de 
governança de privacidade e 
proteção de dados é neces-
sária, mas não é sufi ciente. 
Mais do que uma qualifi cação 
técnica, o encarregado para 
proteção de dados pessoais 
é uma função de negócios, e 
o executivo ou executiva que 
ocupará a posição precisa 
antes de mais nada entender 
do negócio e da operação da 
organização.
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News@TI
Soluções de backup para plataformas em nuvem 
da Microsoft

@A Veeam Software, líder em soluções de backup que en-
tregam o Gerenciamento de Dados em Nuvem™, anunciou 

o lançamento beta do NOVO Veeam Backup para Microsoft 
Offi ce 365 v4 durante o Microsoft Ignite 2019, em Orlando, 
FL. A empresa também oferecerá aos participantes do evento 
uma prévia da NOVA solução de proteção de dados em nuvem 
nativa para workloads do Microsoft Azure, o Veeam Backup para 
Microsoft Azure. Essas novas soluções suportam a estratégia 
de cloud de uma empresa e fornece aos usuários da Microsoft 
proteção adicional, escalabilidade e controle aprimorado dos 
dados na nuvem (https://www.veeam.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Inovação empresarial além
da Transformação Digital

Antes da implementação de qualquer solução tecnológica, é preciso que os gestores invistam em uma 
mudança cultural dentro da organização

Régis Lima (*)

Não há dúvidas, a inovação, aliada à 
Transformação Digital, são os dois 
principais fatores que sustentam o 

atual ambiente de negócios. Isso porque, 
esses conceitos promovem uma mudança 
profunda em toda a estrutura organiza-
cional, associando o uso de tecnologias 
disruptivas e de novos métodos de trabalho 
no aprimoramento de práticas tradicionais.

Diante deste cenário cada vez mais dis-
ruptivo, todas as atividades e processos 
empresariais acabam se otimizando, de 
modo que, se antes as empresas levavam 
dias para solucionar determinadas questões 
do seu dia a dia, hoje, com o auxílio de 
soluções tecnológicas, essas atividades são 
concluídas em poucos minutos.

Tal agilidade, tem tornado o universo 
empresarial mais dinâmico e desafi ador, 
visto que, as companhias que optam por 
não seguir essa onda de transformação 
digital certamente correm o risco de fi car 
para trás e perder espaço no mercado para 
seus concorrentes.

Mas como acompanhar esse movimento 
de inovação e ter a digitalização como 
aliada dentro de nossas empresas? Neste 
artigo, buscarei responder essa questão. 
Acompanhem!

Promovendo uma transformação em 

toda a estrutura organizacional

Ao contrário do que boa parte das pessoas 
ainda acreditam, a digitalização não é ape-
nas um simples processo de implementação 
de novas tecnologias. Claro que essa parte 
é extremamente importante, no entanto, 
quando pensamos em Transformação 
Digital, devemos levar em consideração 
uma mudança de todo o paradigma do 
negócio, alterando a cultura e os métodos 
e processos de trabalho.

Para colocar essas mudanças em prática, 
é preciso, inicialmente, de um planeja-
mento estratégico, em que os gestores 
devem repensar a estrutura da empresa, 
identifi cando como as novas tecnologias 
podem impactar positivamente seus ne-
gócios. Além disso, é essencial:

Investir em uma mudança cultural: essa 
mudança deve envolver todo o time da em-
presa. Para tanto, é preciso que os líderes 
busquem por estratégias de incentivo e 
capacitação dos demais profi ssionais. Com 
isso, certamente, toda a equipe terá os 
objetivos acerca da inovação alinhados, e 
a empresa será mais efi ciente no seu per-
curso em direção à Transformação Digital;

Promover novas habilidades e explorar 
ideias:  com a implementação de soluções 
que facilitam o dia a dia da empresa, os 
profi ssionais têm mais tempo para explorar 
e desenvolver habilidades estratégicas, 
utilizando a criatividade e a capacidade 
intelectual a favor da organização. Com 
isso, as tomadas de decisões serão cara 
vez mais assertivas;

Reavaliar constantemente todos os 
processos: uma vez que a Transformação 

CIO

Digital se reinventa a cada dia, é importan-
te que os gestores estejam atentos a todas 
as mudanças dentro da organização. Com 
isso será possível analisar quais estratégias 
foram bem recebidas pela equipe, bem 
como, diagnosticar quais procedimentos 
podem ser aperfeiçoados com o auxílio de 
novas ferramentas tecnológicas.

Por fi m, é importante compreender que 
esse processo é complexo e desafi ador, 
exigindo determinação não apenas dos 
gestores, mas de todo o time da companhia. 
Sendo assim, é essencial quebrar barrei-
ras culturais que impeçam a empresa de 
mergulhar nesta transformação.

Para tanto, contar com o apoio de todos os 
profi ssionais é crucial, buscando sempre a 
melhoria de processos e gestão da empresa 
como um todo. Isso fará com que todos 
estejam constantemente alinhados com o 
mesmo objetivo, o crescimento corporativo 
sustentável e lado a lado com a inovação.

(*) Tem mais de 16 anos de experiência em Gestão 
de Equipes e atuação em cargos executivos de 

empresas nacionais e multinacionais do mercado 
de TI. Atualmente é diretor executivo na Lumen IT, 

sendo responsável pelas áreas comercial, fi nanceira 
e de marketing da empresa.

Uma das datas comerciais mais aguarda-
das pelos brasileiros vem aí. A Black Friday 
2019, que acontece esse ano no dia 29 de 
novembro, desembarcou no país em 2010, 
e desde então vem movimentando números 
crescentes e expressivos na economia nacio-
nal. O dia é muito esperado tanto por quem 
vende, em busca de aumento nos lucros, 
quanto para quem compra, aproveitando a 
data para economizar e renovar equipamen-
tos eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, 
móveis e outros itens. 

Só em 2018, segundo dados da e-Bit, a 
grande sexta-feira do e-commerce registrou 
um crescimento de 23% no faturamento em 
relação ao ano anterior, alcançando cerca de 
2,6 bilhões de reais. O valor do ticket médio 
fi cou na casa dos R$ 608,00 por compra.

Porém, a data infelizmente também pode 
trazer bastante dor de cabeça para quem não 
se atentar a alguns cuidados essenciais. A 
cada ano crescem os relatos sobre o número 
de golpes relacionados à data e é preciso se 
precaver para garantir segurança e descon-
tos reais nas compras. 

Os lojistas também se preocupam com 
esse cenário, pois não são apenas os consu-
midores que sofrem com os golpes relacio-
nados à data no e-commerce. Fraudes em 
cartão de crédito são comuns o ano todo 
e tendem a se intensifi car nesse período, 
causando prejuízos.

“Manter a loja virtual sempre segura é a 
principal forma de proteger nosso negócio e 
também os nossos clientes. Utilizamos uma 
das plataformas mais conhecidas e atuais 
do mercado, com checkout transparente 
(o usuário fi naliza a compra dentro do site), 
e capacitamos nossa equipe para oferecer 
um atendimento especial e exclusivo nesse 
período. Todos os esforços necessários são 
realizados para aumentar a segurança da 
loja e do cliente nessa data”, conta Danilo 
Costa, sócio-diretor do e-commerce Dassi 
Boutique.

Reunimos abaixo sete dicas para ajudar o 

consumidor a se precaver e a comprar com 
mais tranquilidade e segurança na próxima 
Black Friday. Confi ra!

Cuidado com lojas falsas

Não é incomum que lojas que você nunca 
ouviu falar antes apareçam em propagandas 
antes da Black Friday oferecendo produtos 
com descontos e ótimos preços, sobretudo 
eletrônicos e celulares. Elas fazem parecer 
que são confi áveis, mas na realidade são 
apenas fachada: o cliente faz a compra e 
nunca recebe o produto. Fique atento!

Atenção a preços muito baixos

Viu aquele smartphone dos sonhos pela 
metade do preço? Equipamentos eletrôni-
cos ou outros produtos com valores muito 
baixos? Desconfi e. Principalmente quando o 
assunto é celular ou eletrônicos, os valores 
muito baixos (menores até do que aqueles 
praticados no exterior, por exemplo) podem 
ser um forte indicativo de golpe. 

Fique de olho na URL do site

Uma dica simples mas que pode fazer 
uma enorme diferença: observe se o site em 
que a compra será feita tem a letra “S” no 
HTTP do início do endereço. Essa letra é a 
certifi cação de que a conexão entre o site e 
o seu aparelho é segura. Observe também se 
há um cadeado verde, que é uma camada a 
mais de segurança. Porém, isso não garante 
100% a segurança, pois os golpistas também 
conseguem burlar - mesmo com muito mais 
difi culdade - esse sistema. No entanto, veri-

fi car a presença do “S” e do cadeado verde 
já avança alguns pontos na segurança. 

O dobro pela metade

O golpe da metade do dobro já é conhecido 
pelos clientes que fazem compras na Black 
Friday. Nele, a loja anuncia um desconto 
de 50% em um produto que teve seu valor 
aumentado 100% às vésperas do evento. 
Uma forma de evitar esse tipo de proble-
ma é pesquisando a variação de preço do 
produto por pelo menos uma semana antes 
da Black Friday.  

Descontos que não são o que parecem

Algumas lojas apontam descontos maiores 
do que aqueles realmente aplicados no pro-
duto. Não são raros os casos de e-commerces 
oferecendo, por exemplo, 40% de desconto, 
e no carrinho o cliente ter apenas 10 ou 
15%. Faça as contas para confi rmar se o 
desconto é real. 

E-mails falsos

Nesse período é preciso redobrar a 
atenção em relação aos falsos e-mails de 
promoções. Muitos deles imitam o padrão 
visual de grandes lojas, e oferecem um “call 
to action” (botão ou link clicável) para que 
o cliente obtenha o desconto ou faça algum 
cadastro. Isso pode colocar em risco os dados 
pessoais e de cartão de crédito do consu-
midor, causando sérias dores de cabeça 
posteriores. O mesmo vale para mensagens 
de Whatsapp e postagens em redes sociais. 

Valores diferentes no carrinho

Confi ra atentamente o valor fi nal de cada 
produto acrescentado ao carrinho de com-
pras antes de fi nalizar o pedido. Há casos 
em que o item custa, por exemplo, R$ 50, 
mas ao ser adicionado no carrinho aparece 
custando R$ 80. Muita atenção!

Se mesmo seguindo todas essas dicas o 
cliente tiver algum problema com as compras 
da Black Friday, a dica é procurar imediata-
mente o Procon da sua região, relatando o 
ocorrido, e registrar a queixa em sites como 
o Reclame Aqui, ajudando a evitar que outras 
pessoas passem pelo mesmo. 

7 dicas para não ser enganado na Black Friday
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