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Por que o ataque de um 
stalker no Japão tem 
a ver com a LGPD? 

No Japão, um cyber 
stalker descobriu, com 
a ajuda do Google 
Maps, a residência de 
uma cantora através 
de fotos postadas por 
ela nas redes

O fim da história foi 
uma agressão grave 
à artista e a conse-

quente prisão do stalker. O 
caso acima mostra as duas 
faces da tecnologia, tanto 
pelo bem quanto pelo mal. 
Entendemos que as novas 
facilidades vieram acompa-
nhadas de novos riscos e o 
problema é que as legisla-
ções atuais não conseguem 
acompanhar a velocidade do 
desenvolvimento de novas 
tecnologias e aplicativos. 

Ou seja, estamos expostos 
a riscos que nem sabíamos 
que existiam, sem nenhum 
tipo de regulamentação. O 
desenvolvimento e a pros-
peridade tecnológica tra-
zem inúmeros benefícios, 
mas legislações que tratam 
de direito digital devem 
ter cada dia mais aten-
ção. Os riscos são outros 
e é imperativo que as leis 
nacionais e internacionais 
acompanhem esse fluxo, de 
forma tão célere quanto os 
avanços tecnológicos. 

Há quantos anos fazemos 
cadastros em diversos sites? 
Usamos Google, YouTube, 
Instagram, Orkut, Face-
book. Acho que não poderí-
amos adivinhar o rastro que 
isso deixaria, não é mesmo? 
Há milhões de dados que 
traçam perfil psicológico, 
comportamental, de com-
pra, tendências políticas e 
tantas outras informações 
de mapeamento humano. 
Porém, foi necessário um 
escândalo envolvendo a 
eleição americana para o 
mundo prestar mais atenção 
na privacidade de dados. 

Tecnologia de tratamento 
de dados pessoais deve ser 
bem regulada, ter limita-
ções e ser transparente em 
informações sobre seus 
riscos e suas finalidades. 
As legislações que tratam 
de privacidade e de dados 
de pessoas físicas não são 
novas no mundo, mas o tema 
nunca foi uma prioridade e 
um ponto tão sensível como 
agora. E é nessa estrada que 
a Lei Geral Proteção de Da-
dos (LGPD) caminha com 
os seus quatro principais 
objetivos: transparência, 

controle, consentimento 
formal e segurança ciber-
nética. 

A transparência obriga 
as empresas a esclarecer 
de forma justa e acessível a 
finalidade do requerimento 
dos dados, bem como qual 
será o tratamento do dado, 
além de informações sobre 
sua venda e transferência 
para terceiros - o que atu-
almente é algo que nem 
as próprias empresas tem 
mapeado de forma precisa. 
O controle é necessário na 
garantia de que as organiza-
ções saibam onde (e como) 
estão armazenados os dados 
pessoais, bem como ter 
controle sobre a sua gestão 
e acessos. 

Já em relação à segurança 
da informação, temos a ób-
via exposição de qualquer 
empresa ao vazamento da 
sua base de dados, e as 
consequências que isso 
pode gerar são ainda impre-
visíveis, assim como o cyber 
stalker, existem muitos 
desdobramentos decorren-
tes do vazamento de uma 
simples foto. Isso significa 
que as companhias devem 
investir em segurança de TI 
para mitigar o máximo pos-
sível os riscos cibernéticos. 

Contudo, ressalta-se que a 
adaptação à LGPD vai mui-
to além. Para a verdadeira 
conformidade é necessária 
uma mudança cultural cor-
porativa, com um programa 
de compliance efetivo, per-
meado por estratégias de 
treinamento e por uma co-
municação estruturada para 
a mudança comportamental 
de todos os colaboradores. 

Assim como o stalker 
no Japão, quantos perigos 
podem decorrer de um uso 
indiscriminado dos dados 
das pessoas físicas, como 
nome, endereço, e-mail, 
CPF, fotos, opção política, 
religião, sexualidade, saúde 
e biometria? É incalculável 
e abstrato. 

A LGPD ainda é um passo 
humilde frente a todas pro-
blemáticas que evoluirão a 
partir do tema, porém já é 
uma revolução frente ao 
completo desconhecimento 
do assunto e dos riscos do 
consentimento aos inúme-
ros “Leio e concordo com 
os termos” assinados dia-
riamente pelos brasileiros. 

(*) - É consultora de compliance na 
ICTS Protiviti, empresa especializada 

em soluções para gestão de riscos, 
compliance, auditoria interna, 

investigação, proteção e privacidade 
de dados.
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News@TI
Solução exclusiva de segurança da informação 

@A Etek NovaRed está disponibilizando com exclusividade no 
Brasil uma solução que faz uma análise de todo o ambiente da 

empresa, descobre quais são os dados que ela possui e onde eles estão. 
E sem onerar a rede da empresa, continua fazendo este mapeamento 
em tempo real. Em poucos dias a empresa consegue montar o seu 
inventário de dados, classificação e consolidação do processo de 
tratamento (www.eteknovared.com.br).

Razer vence o prêmio oficial “Best of CES” em 
duas categorias

@A Razer, líder mundial em estilo 
de vida para gamers, foi uma 

das vencedoras do prêmio “Best of 
CES”, oferecido pelo site Engadget. 
Desta vez, o controle mobile Razer 
Kaishi foi escolhido o melhor da CES 
nas categorias “Gaming Product” e 
“People’s Choice”, a única definida 
por votação popular.

Otimizar a gestão de 
documentos

Carlos Alberto Ferraiuolo Jr. (*)

À medida que o volume, a velocida-
de e a variedade de informações 
continuam a crescer, também 

aumenta a necessidade de estratégias 
inovadoras para otimizar a gestão de 
documentos.

Para obter uma nova vantagem, 
com abordagens mais inteligentes, a 
governança de informações começa 
por entender exatamente quais in-
formações você possui, onde estão 
localizadas e qual valor ou risco cada 
uma apresenta para a organização. 
Afinal, com data prevista para entra-
da em vigor em dezembro de 2020, 
a LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados) ainda é um desafio quando 
se pensa em guarda de informações e 
em como as empresas devem avaliar 
os riscos inerentes a violação das 
regras de proteção de dados pessoais.

A maior parte das empresas não 
sabe onde seu conteúdo sensível 
está localizado e quem pode acessá-
-lo, sem controle ou registro do que 
é realizado dentro dos arquivos de 
dados e por quem. Além da segurança 
na guarda de informações, a LGPD 
também cria regras sobre a retenção 
dos dados, e as empresas só podem 
manter informações enquanto forem 
necessárias. Após esse prazo, elas 
devem ser eliminadas de forma per-
manente. Mais um grande desafio: 
localizar esses dados.

Integrando as informações
Muitas organizações têm diversos 

sistemas de informação distribuídos 
na empresa. Então, a primeira coisa 
que você deve fazer é se perguntar: 
quanto eu sei sobre todos esses sis-
temas? Eu realmente sei onde eles 
estão? Eu realmente sei o que há neles? 
Se você não puder responder a essas 
perguntas básicas, você deve começar 
imediatamente a trabalhar na gestão de 
seus documentos, integrando todas as 
informações, de todos os departamen-
tos, em uma plataforma única.

Trabalhar com uma infraestrutura 
moderna é essencial para preparar 
a jornada rumo à transformação di-
gital. Certamente será difícil inovar 
e otimizar processos se você estiver 
trabalhando com uma infraestrutura 

obsoleta e em silos. Ao avaliar as op-
ções, esteja aberto a uma variedade 
de abordagens do gerenciamento de 
registros, incluindo o uso da nuvem. 
Uma abordagem híbrida, que combina 
sistemas locais com soluções baseadas 
em nuvem, pode ser eficaz, especial-
mente para organizações que possuem 
ampla experiência e investimento em 
sistemas legados.

Um parceiro com expertise em gestão 
de documentos ajudará sua empresa a 
encontrar a melhor solução para suas 
necessidades, independentemente do 
setor, colocando o gerenciamento e a 
governança da informação como um 
objetivo que fará a diferença em 2020 
e nos anos seguintes.

(*) É diretor de tecnologia e produtos da Access.

O escopo do gerenciamento de registros está sempre evoluindo, reduzir riscos e garantir a conformidade 
continuam sendo partes importantes da gestão de registros, mas agora as organizações estão 
começando a adotar uma abordagem diferente para a governança de informações – uma visão de 
impulsionadora do desempenho e de novas oportunidades de negócio
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A quinta geração da internet mó-
vel vem aí e promete revolucionar o 
segmento de redes e comunicações, 
fornecendo taxas de transmissão 
ultrarrápidas – que  podem ser até 
100 vezes mais rápidas que o 4G atu-
al. É certo que vários players dessa 
indústria estão fazendo o possível e 
o inimaginável para que em 2020 as 
pessoas tenham acesso ao 5G com 
tudo o que essa tecnologia implica. 
Além da velocidade incomparável, 
também haverá ganhos relevantes em 
termos de conectividade e qualidade 
da comunicação em rede.

De acordo com o Mobility Report, 
da Ericsson, as implementações de 
5G estão previstas para este ano e 
haverá mais de um bilhão de assina-
turas 5G para banda larga móvel até 
2023. Isso significa que o tráfego de 
dados móveis deve aumentar oito 
vezes nesse período. Na opinião de 
Adriano Filadoro, diretor-presidente 
da Online Data Cloud, a tecnologia 
5G deve começar a ser implantada 
primeiro em áreas urbanas de maior 
densidade e que apresentam uma 
banda larga móvel mais aprimorada. 
“Várias indústrias vão se beneficiar 
com o que o 5G tem a oferecer, desde 
que seus players estejam alinhados 
com esses avanços. O 5G não é para 
todos, é para os ‘fortes’. Do setor de 
saúde à indústria automotiva, de re-
sidências inteligentes a cidades inte-
ligentes etc.  O fato é que os recursos 
do 5G vão interferir definitivamente 
no cenário atual, permitindo vários 

aplicativos com os quais o 4G não 
conseguia lidar”.

Filadoro também acredita que a tec-
nologia 5G é mais do que bem-vinda 
para setores dependentes da nuvem 
– além das próprias indústrias desse 
mercado. “O 5G vai acelerar o investi-
mento nos negócios em nuvem através 
de sua ampla utilização para diversas 
inovações. Vamos ter um aumento 
impactante de serviços em nuvem. O 
novo potencial de comunicação abre 
vários caminhos, até mesmo várias 
largas avenidas para as empresas. Isso 
é, por exemplo, o que estava faltando 
para impulsionar a Internet das Coisas 
(IoT). A combinação das tecnologias de 
5G celular e nuvem proporcionará uma 
riqueza substancial em capacidade, 
flexibilidade e funcionalidade às ofer-
tas de serviços de IoT. Isso ajudará as 
empresas a combinar novas fontes de 
dados com as já tradicionais, examinan-
do informações em tempo real. Esse 

tipo de iniciativa permite fazer novas 
correlações de dados e é fundamental 
para questionar o pensamento insti-
tucional, além de agilizar mudanças”.

Na opinião do especialista, quando 
se trata de Internet das Coisas para 
uso Industrial (IIoT), como gerencia-
mento da cadeia de suprimentos e 
processos de manufatura, ser capaz de 
processar e analisar a enorme quanti-
dade de dados em tempo real é crucial 
para obter informações valiosas – usa-
das como vantagem competitiva no 
gerenciamento de custo e eficiência. O 
5G tem potencial para reduzir o custo 
da análise de Big Data e torná-lo ainda 
mais eficaz, dada a natureza remota 
e variável dessas cargas de trabalho.

“A maior parte dos provedores de 
serviços de computação em nuvem já 
conta com a infraestrutura de arma-
zenamento necessária, mas precisa 
melhorar seus recursos de gestão de 
dados em tempo real. À medida que o 
5G e suas aplicações evoluírem, haverá 
uma adoção significativa da tecnologia 
nas mais variadas áreas – envolvendo 
cargas de trabalho enormes e com-
plexas, tornando a computação em 
nuvem um componente essencial. Isso 
já está para acontecer e todos preci-
samos estar atentos para não perder 
o timing”, avalia Filadoro.

(Fonte: Adriano Filadoro é formado em tecnologia com 
extensão em finanças pela Fundação Getúlio Vargas 

– onde atualmente cursa MBA em Big Data e Data 
Science. É diretor-presidente da Online Data Cloud, 
tendo sólida vivência em Tecnologia da Informação 

– mais de 20 anos de atuação na área de Segurança, 
Virtualização e Infraestrutura. www.onlinegroup.com.br

5G vem aí e é para os fortes, diz especialista
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Inscrições para o 
26º Prêmio aBEmd

Empresas que querem concorrer ao 
26º ABEMD terão até o dia 6 de abril para 
realizar as inscrições de seus cases. O 
prêmio ABEMD, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Marketing de Dados, 

tem como objetivo coroar as ideias mais 
inovadoras e os resultados surpreendentes 
em marketing de dados nas categorias 
Campanha/Programa; Digital; CRM/Loyalty 
e Call Center.

Levando em consideração estratégia, 
planejamento e criatividade, a premiação 
contempla com troféus de Ouro, Prata e 

Bronze os cases vencedores, além de suas 
premiações especiais: Grand Prix, Criação, 
Agência do Ano, Cliente do Ano e Melhor 
dos Melhores nas quatro categorias da com-
petição. As inscrições podem ser efetuadas 
por meio do site (https://abemd.org.br/
eventos-em-destaque-da-abemd/premio-
-abemd-2020-2-lote-prata-inscreva-se). 


