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Como as empresas 
podem usar 

a LGPD a seu favor
É possível ter mais 
conhecimento sobre 
o consumidor e 
orientação clara 
sobre a proposta de 
valor relacionada à 
empresa

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), 
estabelecida com o 

objetivo de garantir que a 
segurança de dados seja 
uma prioridade em várias 
esferas, tem gerado discus-
sões significativas ao redor 
do mundo, principalmente 
dentro do ambiente corpo-
rativo. Isso acontece prin-
cipalmente porque a nova 
norma exige das empresas 
maior controle sobre os 
dados que circulam dentro 
das organizações. 

Com a nova lei, empresas 
terão de realizar ações para 
ter mais controle dos dados 
que circulam dentro de 
seu ambiente – um plano 
de grande importância, já 
que pelo menos 90% dos 
documentos armazenados 
por empresas têm alguma 
informação de caráter confi-
dencial. Com a nova norma, 
podem ser aproveitadas 
uma série de oportunidades 
de agregar valor, como a 
evolução do relacionamento 
com clientes e a otimização 
de processos. 

Para isso, é necessário se-
guir quatro fases principais: 
análise, modelo documental 
de gestão dos dados, catego-
rização e por último, a ges-
tão e rastreamento de dados 
em todo o seu caminho pela 
empresa. O primeiro passo 
tem como foco atingir os 
objetivos de otimização de 
processos, localização e ca-
tegorização de informações 
“desestruturadas” dentro 
da companhia. 

Para isso, é necessário 
acessar a localidade de 
cada arquivo em diferentes 
documentos, processos e 
sistemas da companhia, 
fazer uma avaliação dos 
dados afetados pelo LGPD 
e fornecer um diagnóstico 
completo da situação atual 
da empresa. A segunda eta-
pa diz respeito à elaboração 
do “mapa” que vai mostrar 
a estrutura hierárquica de 
divisão das informações 
envolvidas na LGPD em 
diferentes tipos e subtipos, 
definição de um esquema de 
metadados, descrição deta-
lhada das características de 
cada documento. 

Com isso, será possível ter 
um conhecimento completo 

sobre os dados gerenciados 
por cada parte da empresa. 
Em seguida, o tratamento 
de dados vai definir carac-
terísticas para cada tipo 
de dados. Na prática, será 
possível agrupar as infor-
mações em um ciclo de 
vida de acordo com o tipo 
de cada documento, aplicar 
sistemas de busca e locali-
zação, além de estabelecer 
mecanismos mais claros 
quanto ao consentimento 
relacionado à privacidade 
dos dados que circulam 
dentro da empresa. 

Por último, a gestão e 
o rastreamento de dados 
trazem como principais 
resultados a aplicação de 
estratégias diferenciadas 
de retenção do consumidor, 
aumento da confiança dele 
em relação à marca, o que 
gera diferenciação da marca 
em relação às demais.

Apesar de parecer uma ta-
refa complicada, é necessá-
rio começar com pequenos 
passos, como o CRM. 

Partindo dessa estrutura, 
que prioriza as informações 
vitais para o desenvolvimen-
to do negócio, é possível 
caminhar até às tecnologias 
com um nível superior de 
processamento, como a 
linguagem neural – que 
permite classificar, extrair 
e hierarquizar informações 
gerando maior controle 
sobre os dados. Dentro 
desse escopo, companhias 
que tiverem uma gestão de 
conteúdo consolidada em 
sua governança começam 
com uma vantagem ao im-
plementar o LGPD. 

Por já terem sistemas or-
ganizados, são capazes de 
identificar facilmente dados 
e executar todas as ope-
rações exigidas pelo novo 
regulamento. É importante 
ter em mente que a LGPD 
representa uma oportuni-
dade sem igual para as or-
ganizações avaliarem todo 
o potencial de dados que 
possuem à sua disposição 
e gerar maior segurança e 
produtividade, fidelizando 
clientes e trazendo maior 
produtividade para seus 
processos internos. 

Companhias devem es-
tar atentas para esse novo 
cenário: as empresas que 
conseguirem se adequar a 
essa nova realidade desde 
já terão mais facilidade em 
se adaptar quando a nova 
norma começar a valer, em 
2020.

(*) - É head de Tecnologias 
Avançadas da Minsait no Brasil 

(www.minsait.com).
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News@TI
Podcast quinzenal sobre tecnologia corporativa

@A proposta é reunir quinzenalmente profissionais do mercado 
para uma conversa sobre tendências, atualizações dos princi-

pais fabricantes de software, dicas de gestão de nuvem e portfólio 
de software, transformação digital e colaboração. O ONECast busca 
desvendar o universo de inovação de um jeito mais descontraído e leve. 
O primeiro episódio será exibido no dia 13 de janeiro, com o tema “Vai 
ficar com a versão desatualizada do seu SQL Server?” “Vamos estrear 
com um bate papo entre Fábio Hara, Senior Cloud Solution Architect 
da Microsoft, que vai conversar com Richard Souza, especialista de 
soluções de nuvem da SoftwareONE. Vamos falar de algo que vai 
impactar o mercado, o fim do suporte do Microsoft SQL Server 2008 
e Windows Server 2008 e as reais consequências para as empresas, 
incluindo prejuízos potenciais”, explica Milena Pinheiro, especialista 
em marketing digital da SoftwareONE (SoftwareONE.com).

ricardosouza@netjen.com.brCiência e Tecnologia

Cinco competências 
mais procuradas nos 

profissionais de TI em 2020
Diego Barbosa

Com a digitalização, a demanda por 
profissionais de TI tem sido cres-
cente. Uma pesquisa do SENAI 

(Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) apontou que as profissões 
ligadas à tecnologia estão entre as que 
mais vão crescer até 2023. E esse é só 
o começo.

Tendo isso em vista, o profissional 
de TI não deve apenas acompanhar 
o que é exigido dele atualmente, mas 
capacitar-se para o que ainda está por 
vir. É justamente nisso que as empre-
sas e recrutadores estarão de olho no 
próximo ano. Para se diferenciar, é 
preciso buscar o aprendizado de forma 
contínua, seja por meio de cursos livres, 
uma especialização, participações em 
meetups, palestras, cross-benchmark 
(quando você olha para diferentes 
modelos de empresas para entender 
como cada um deles pode agregar 
valor para a sua). No fim, os avanços 
tecnológicos só são feitos quando um 
profissional não tem medo de buscar 
e testar coisas novas, e assim, trazer 
resultados.

Agora, quando falamos sobre com-
petências técnicas e comportamentais, 
consideramos algumas delas funda-
mentais para o início dessa próxima 
década. São elas:

#Dominar o universo de dados 
- A primeira competência que quero 
destacar é a capacidade de um profis-
sional conseguir trabalhar bem com um 
grande volume de dados. O que antes 
era uma exclusividade da área de BI 
(Business Intelligence), hoje, essa visão 
analítica deve permear toda a empresa, 
principalmente a área de tecnologia. O 
profissional de TI precisa saber coletar, 
organizar, analisar e monitorar grandes 
bases de dados (Big Data). Saber mexer 
bem em planilhas de Excel já não é 
suficiente em muitos casos, por isso, é 
importante estudar outras ferramentas 
como Python / R .

#Organização e agilidade - O se-
gundo fator diz respeito à organização 

e o senso de urgência. O profissional 
precisa conversar com as áreas envolvi-
das em cada fase dos projetos, entender 
suas necessidades e estabelecer e cum-
prir prazos acordados. Assim, ao invés 
de fazer uma única entrega, ele deverá 
se organizar para atender a pequenas 
demandas com rapidez. Se já fez uma 
pequena parte do plano, deve validar 
com a área interessada e entregar. As 
companhias, hoje, priorizam agilida-
de e conhecimento de metodologias 
ágeis, independentemente da área e 
da experiência profissional.

#Produtividade - Ter a capacidade 
de focar no que é urgente e saber usar 
bem aplicativos que impactam a produ-
tividade são ferramentas imprescindí-
veis que fazem o profissional de TI ser 
bem visto pelo mercado de trabalho e 
se destacar em suas entregas e equipes.

#Resiliência - Assim como para 
outras áreas, saber se comunicar bem, 
ter proatividade e se adaptar a novos 
contextos é imprescindível para todo 
e qualquer profissional que quiser ga-
rantir sua empregabilidade na próxima 
década.

#Mindset digital - Por fim, outra 
tendência, que eu não poderia deixar 
de mencionar, deve ser a dissemina-

ção da tecnologia em várias áreas pela 
empresa. Muitas já não contam apenas 
com uma área de TI centralizada, por 
entender que a tecnologia não deve fi-
car restrita a um grupo de funcionários, 
mas permear todos os processos. Sendo 
assim, são necessários profissionais 
capacitados digitalmente em todos os 
níveis e com os mais diversos graus de 
experiência.

Como tentei destacar nesse texto, 
não são só as chamadas hard skills 
- habilidades técnicas - que serão de-
mandadas. As soft skills ou habilidades 
comportamentais, continuarão em alta 
no mercado de TI em 2020. Neste início 
de uma nova década, a tendência é que 
o profissional de TI seja cada vez mais 
valorizado dentro do mercado, princi-
palmente aquele que possui domínio 
das tecnologias mais modernas e que 
consegue se comunicar e transitar bem 
por diferentes áreas da organização.

Nutrir o espírito investigativo e 
curioso, por meio de uma atualização 
contínua de novas tendências deve ser 
uma prioridade para quem não quer 
ficar para trás no novo ano.

Bom novo ano para todos nós!

(*) É formado em administração de empresas e 
headhunter da Yoctoo, consultoria boutique de 

recrutamento e seleção para tecnologia. Possui seis 
anos de experiência no recrutamento para áreas de 
tecnologia. Além disso, tem vasto conhecimento na 

contratação de talentos em toda a América Latina.

A tecnologia vem ocupando cada vez mais espaço em empresas dos mais diversos setores: da construção 
civil aos centros hospitalares, das escolas ao mercado automotivo

Ramos da Informática

A cada minuto que passa, três 
mulheres são vítimas de violência 
no Brasil. Segundo levantamento 
realizado pela DataFolha, com a 
ONG Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP), 1,6 milhão 
de mulheres foram espancadas ou 
sofreram tentativa de estrangula-
mento no país em 2018. Mais da 
metade das mulheres agredidas 
(52%), contudo, não denunciou o 
agressor nem procurou ajuda. Esta 
triste realidade coloca o Brasil no 5º 
lugar do ranking mundial de femini-
cídio, segundo o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (ACNUDH).

Com o objetivo de proteger a vida das 
mulheres e contribuir para a reversão 
deste quadro de violência de gênero 
no país, um grupo de 28 pesquisadores 
liderados por Ana Paula Furtado, pro-
fessora de pós-graduação da CESAR 
School e da UFRPE, desenvolveu uma 
inteligência artificial que identifica 
casos de agressão contra mulheres 
e aciona uma rede de proteção em 
tempo real, independentemente da 

ocorrência de denúncia formal por 
parte da vítima. O aluno Lincon Ade-
mir, do mestrado do CESAR School, 
foi o idealizador do projeto.

Por meio do aplicativo, o celular 
capta e processa informações sonoras, 
detectando, por exemplo, palavras-
-chaves que indiquem ato de violência. 
Imediatamente, é acionada uma rede 
de mulheres cadastradas na platafor-
ma, que estiverem mais próximas ao 

local da ocorrência, para que possam 
prestar ajuda à vítima e chamar as 
autoridades.

“A tecnologia pode ser utilizada 
como uma ferramenta poderosa para 
salvar a vida de muitas mulheres, 
constantemente vítimas de agres-
sões – parte delas sequer é socorrida 
quando pede ajuda. A sociedade pre-
cisa se movimentar contra os casos 
de agressão, pois uma ajuda nesse 
momento crucial pode impedir que a 
vítima se torne mais uma mulher nas 
estatísticas de feminicídio no país”, 
afirma Ana Paula.

A plataforma, que deve ser lançada 
gratuitamente para o público em 
fevereiro de 2020, foi um dos cinco 
projetos finalistas do EU-Brazil Inno-
vation Pitch 2019, seminário organi-
zado pela Euraxess Brasil, Confap e 
Enrich in Brazil, no último dia 10 de 
dezembro, na Finatec, em Brasília. O 
programa tem como objetivo fomentar 
a pesquisa e o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para problemas 
sociais e recebeu mais de 80 projetos 
em sua edição brasileira.

Inteligência artificial que identifica violência 
contra mulheres em tempo real
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Ana Paula Furtado e Marcelo Morales, 
Secretário de Políticas para Formação e 

Ações Estratégicas do MCTIC.


