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LGPD: uma preocupação 
ou uma oportunidade ? 

Em agosto de 2020 
entrará em vigor a 
chamada LGPD (Lei 
Geral de Proteção 
de Dados) que visa 
organizar e proteger 
as pessoas físicas da 
má utilização das 
informações relativas 
a nossas vidas

Habilmente, muitos 
profissionais têm se 
aproveitado deste 

novo mundo “digital”, ainda 
desconhecido por grande 
parte dos gestores de em-
presas, da mesma maneira 
que ocorreu em 2000 com 
o bug do milênio. Tenho 
assistido a vários vídeos e 
palestras onde costumeira-
mente são abordados o tema 
das altas penalizações, por 
não conformidade e o quan-
to é exaustivo montar um 
processo para se adequar a 
essa nova legislação. 

Nossa LGPD foi basea-
da na similar GDPR, que 
regulamenta a proteção 
de dados na Europa, que 
segundo uma pesquisa da 
DLA Piper aplicou cerca 
de 60.000 advertências por 
infrações à lei, mas cerca de 
apenas 100 multas aplicadas 
em quase um ano de estudo.

Se a informação é o “novo 
petróleo” claro que precisa-
mos definir como extrair, 
refinar e distribuir esse 
novo combustível da nova 
economia. 

Em seu livro Homo Deus, o 
famoso escritor e professor 
de história, Yuval Harari, 
nos conta sobre o estudo 
realizado com 86.200 vo-
luntários concluindo que 
com 150 likes, um algoritmo 
de uma rede social pode 
conhecer mais de nossos 
comportamentos do que 
membros de nossa família; 
com 300 likes mais do que 
nossos maridos e esposas. 
Além deste estudo, fatos 
como os que aconteceram 
com as eleições americanas 
e a Cambridge Analítica com 
suspeitas de manipulação 
de dados confirmam a ne-
cessidade de se organizar 
todo esse novo petróleo. 

Sabemos o quanto nos 
aborrece receber uma cha-
mada não autorizada de 
“robôs” de call center aos 
finais de semanas, tentando 
oferecer um novo plano de 
telefonia ou um lançamento 
de um novo empreendi-
mento imobiliário. Mas o 
que aconteceria se nossos 
informes de saúde caíssem 
em mãos de seguradoras?  
Você estaria de acordo? Vai 
muito além de um aborreci-

mento, existe um sério risco 
à nossa privacidade. 

Essa é a responsabilidade 
que nossas empresas terão 
que se preocupar, pois os 
dados são considerados 
“pessoais”, portanto, per-
tencentes às pessoas. Para 
se adquirir, tratar e utilizar 
esses dados, temos que ter 
uma autorização expressa 
das pessoas (ou outras nove 
alternativas regulamenta-
das na Lei). Já que é um 
bem e não nos pertence, 
temos de cuidar para não 
serem roubadas, mal utili-
zadas ou manipuladas sem 
a autorização das pessoas, 
assim mesmo como se fôs-
semos um banco de dados 
pessoais. 

Temos que nos preparar, 
como fizemos para seguir as 
leis trabalhistas ou fiscais, e 
não é um caos implementar. 
Ainda dá tempo e é bem 
mais simples do estão nos 
vendendo. Claro que é tra-
balhoso, como toda nova 
legislação em um mundo 
pouco conhecido, mas o 
resultado é uma vantagem 
competitiva pouco explo-
rada. 

Seguindo com a analogia 
de combustível, as em-
presas que conseguirem o 
consentimento das pessoas 
e zelarem como um patri-
mônio podem ter uma van-
tagem competitiva única. 
Imaginem o quanto podere-
mos desenvolver produtos e 
serviços mais customizados, 
individualizados agregando 
muito mais valor. Não te-
remos que concorrer com 
empresas comprando banco 
de dados sobre as pessoas 
por alguns reais no centro da 
cidade. Teremos em mãos 
não um combustível, mas 
uma mina de ouro.

Por essa razão devemos 
nos debruçar sobre a LGPD 
como uma oportunidade 
de se diferenciar, crescer 
e buscar maior retorno em 
nossos produtos e serviços. 
Claro que o medo nos move, 
e por isso, muita gente “ven-
de” o medo das penalidades, 
mas eu prefiro vender a 
oportunidade. Estar em 
conformidade com as Leis 
é obrigação de todos, mas 
encontrar um viés para fazer 
com que nossas empresas 
cresçam é ainda mais im-
portante. 

Em um mundo em trans-
formação digital, temos que 
estar atentos às oportuni-
dades que possam estar 
vindo em formas distintas 
das tradicionais, como em 
forma de regulamentação, 
por exemplo. 
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Empresas modernas serão, cada 
vez mais, empresas de software

Elemar Júnior (*)

A Tesla ultrapassou o valor de 
mercado das americanas GM e 
Ford juntas, fazendo, inclusi-

ve, com que o CEO de outra gigante, 
a alemã Volkswagen, se pronunciasse 
indicando que é necessário recuperar 
o tempo perdido. Afinal, segundo 
ele, para atender os anseios dos in-
vestidores não basta excelência na 
produção de automóveis, é necessá-
rio ter tecnologia como competência 
central.

O governo brasileiro também parece 
estar correndo para se atualizar com 
os novos tempos. Para isso, passou a 
permitir que o pagamento de impostos, 
antes restritos aos grandes bancos, 
agora, também passe a ocorrer em 
Fintechs. Nessa mesma levada, vemos 
o Nubank, pioneiro em prestação de 
serviços financeiros, sem agências fí-
sicas e totalmente digital, comprando 
uma empresa de referência, a Pla-
taformaTec, “apenas” para absorver 
seu time técnico - indiscutivelmente 
qualificado.

Iniciativas de transformação digital 
parecem estar, finalmente, deixando as 
discussões de planejamento estratégico 
e ganhando espaço no dia a dia de boa 
parte das organizações.

O IDC aponta que, em 2021, os gastos 
com nuvem vão ultrapassar o montante 
dos 530 bilhões de dólares. Tudo isso, 
permitindo a conexão entre pessoas, 
dados e processos de maneira inédita.

No ano passado, 2019, o Google 
atingiu a supremacia quântica em 
um supercomputador, resolvendo em 
apenas 200 segundos um problema 
que seria superado, pelo computador 
mais potente disponível hoje, em 10 
mil anos. Ainda não se sabe quando 
esta tecnologia estará disponível no 
mercado. Mas ela, seguramente, exigirá 
profunda revisão na forma como faze-
mos as coisas - inclusive no que trata 
de segurança.

Falando em segurança, a LGPD - Lei 
Geral de Proteção aos Dados, Lei nº 
13.709/2018 -, prevista para entrar 
em vigor a partir do próximo mês de 
agosto, também parece estar tomando 
rumos de implantação. Mesmo que já 
seja aceita a ideia de uma eventual 
prorrogação, esta não deverá ser muito 
longa em virtude, inclusive, da rotina 
de escândalos envolvendo vazamentos 
de dados.

A impressão 3D está se aproxi-
mando de um estágio interessante 
de maturidade. Ainda nesse ano, 
acreditamos, será possível verificar 
alguns dos seus impactos, sobretudo 
sobre a indústria logística. Afinal, 
quem irá continuar aceitando cus-
tos de armazenamento e transporte 
extremamente altos em lugar de 
produção, local, sob demanda?

As inteligências artificiais, ainda 
vistas por muitos como parte de obras 
de ficção, estão se popularizando. As 
assistentes pessoais, nos celulares, 
estão ficando cada vez mais úteis. Além 
disso, já é possível perceber claramente 
a utilização da tecnologia em serviços 
de atendimento ao consumidor, análise 
e prescrição. Parece que o mercado 
aprendeu a obter valor tangível desta 
novidade e está ansioso em ampliar 
seu uso.

A conectividade também está avan-
çando a passos largos. As redes 5G 
devem ser a próxima grande novi-
dade entre os dispositivos móveis e 
têm potencial para redefinir a forma 
como transmitimos informações. Ve-
locidades sem precedentes abrirão 
possibilidades para construção de 
novas soluções tecnológicas realmente 
inovadoras.

Empresas de varejo e meios de paga-
mento, finalmente, estão começando 
a competir em escalas relevantes com 
as gigantes mundiais. Há dúvidas do 
quanto nosso tropicalismo será sufi-
ciente para sustentar as posições das 
grandes marcas nacionais frente a 
eficiência e agressividade das gigantes 
Amazon e Alibaba.

Modelos de negócios exponenciais, 
tão associados à capacidade de pro-
cessamento, armazenamento e co-
nectividade, que há décadas crescem 
excepcionalmente, devem se proli-
ferar e exigir revisões, cada vez em 
menos tempo, das nossas regulações 

e da forma como gerenciamos nossas 
empresas e carreiras. No passado re-
cente, acompanhamos o embate entre 
aplicativos de mobilidade urbana e 
serviços tradicionais, como os táxis 
por exemplo. É certo que novos em-
bates ocorrerão em 2020, entretanto, 
esses terão resoluções cada vez em 
menos tempo - veja-se o mais recente 
caso entre o aplicativo Buser com as 
tradicionais empresas de transportes 
intermunicipais.

2020 deverá ser o ano em que os 
benefícios da inovação digital - in-
cluindo a indústria 4.0, inteligência 
de dados e outras evidências de 
transformação - devem transbordar 
as fronteiras das grandes empresas 
e ocupar as agendas de organizações 
de todos os portes atuações. Nunca, 
planejamento e execução eficiente 
foram tão vitais. Nunca priorizar foi 
tão importante.

Empresas modernas são, cada vez 
mais, empresas de software. Nunca 
ficou tão evidente a necessidade de mé-
todo e metas. Por um lado, é necessário 
aproveitar os easy wins rapidamente. 
Mas, não é responsável adotar postura 
apenas reativa.

Jack Welck, o lendário CEO da GE, 
ensina que as mudanças podem ser 
o oxigênio para o crescimento das 
empresas. Por outro lado, podem 
ser a causa mortis daquelas que 
não consigam mudar na velocidade 
necessária.

2020 será acelerado e não há motivos 
para não acreditar que as oportunida-
des irão se multiplicar. Não é aceitável 
que a restrição para o crescimento 
esteja “dentro de casa”.

(*) É CEO da empresa a ExímiaCo e especialista com 
mais de 20 anos de experiência em arquitetura de 
software e desenvolvimento de soluções com alta 

complexidade ou de alto custo computacional. Tem 
como expertise o desenvolvimento de estratégias 

para a inovação.

2020 acaba de começar e já dá sinais de que será um ano acelerado
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Scanner portátil

@O Artec Spider, scanner 3D portátil, pesa apenas 850 gramas e é 
ideal para aplicação em produções em massa, design industrial 

e controle de qualidade, especialmente na captura de objetos com 
geometria complexa. Suas especificações permitem a produção de 
grande número de modelos em 3D em período de tempo reduzido, 
gerando economia para as empresas e profissionais que utilizam o 
Spider (www.scansystem.com.br).

Jogos da Ubisoft estão com descontos 
de até 80%

@O Ano Novo Lunar, também conhecido como Ano Novo Chinês, 
atrai diversas comemorações no mundo dos games. A Ubisoft 

não podia ficar de fora dessa festa e reservou uma série de promoções 
especiais para os jogadores de Xbox One começarem bem o ano do 
rato. Até segunda-feira, 27, dezenas de jogos completos serão vendidos 
com descontos de até 80% para usuários da Xbox Live, na Microsoft 
Store. A promoção inclui algumas das principais séries da Ubisoft, 
como Assassin’s Creed, Watch Dogs, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, 
Just Dance, Far Cry e For Honor. Ao todo, são 41 ofertas com preços 
a partir de R$ 32,98, como o jogo For Honor (https://www.microsoft.
com/pt-br/p/assassins-creed-odyssey/bw9twc8l4jcs?activetab=pivot
:overviewtab).

Vendas digitais no final do ano de 2019 
cresceram 8%

@A Salesforce divulgou seu Relatório de compras natalinas 2019, 
revelando as tendências, dados e insights que as marcas e varejistas 

precisam preparar para a temporada de compras natalinas de 2020. No 
geral, os dados da Salesforce mostram um aumento de 8% nos gastos 
digitais durante a temporada de compras de 2019, com US$ 723 bilhões 
em receita digital em todo o mundo (http://www.salesforce.com/br).

Aplicativo para unir amantes da boa 
alimentação

@O App Boali vai trazer a opção de realizar pedidos online, com 
funções de entregas delivery, retirada na loja mais próxima e 

agendamento para o dia seguinte. O objetivo da rede é criar uma maior 
interação com seu público e oferecer uma experiência de compra 
personalizada. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado tanto para 
o sistema iOS quanto para o Android. O meio de pagamento pode ser 
feito via cartões de crédito, débito ou em dinheiro. Até o final do mês 
de março, a empresa promete integrar o App ao Clube Boali, programa 
de fidelidade da rede, onde os clientes acumulam pontos para utilizar 
nas próximas compras (www.boali.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

AI/Artec Spider

Freepik

Mercado Eletrônico atualiza sua 
funcionalidade de Cotação Pública 

O Mercado Eletrônico, líder em e-
-commerce B2B  na América Latina, 
anuncia uma evolução de sua fun-
cionalidade de Cotação Pública, que 
está disponível na plataforma desde 
2017. A nova versão permite que o 
comprador divulgue o tipo de produto 
ou serviço que ele deseja adquirir 
e receba, de forma ranqueada,  os 
fornecedores que têm mais potencial 
para participar de seus processos de 
cotação. No início, a funcionalidade 
já permitia que fornecedores  se 
colocassem à disposição para parti-
cipar das cotações solicitadas pelos 
clientes. Porém, o vendedor só po-
deria responder com uma proposta, 
depois que o comprador aceitasse sua 

participação no processo.
O sistema foi se aprimorando e, 

recentemente, foi relançado com 
várias melhorias.  Desde o dia 13 de 
janeiro de 2020, os fornecedores, que 
são assinantes dos planos Basic e Plus 
do Mercado Eletrônico, estão aptos 
a participar das tomadas de preço 
sem a necessidade de autorização 
imediata do comprador, podendo 
responder, de forma ilimitada, às 
cotações públicas no portal ME. A 
aprovação do comprador ainda exis-
te, porém acontece em um momento 
mais oportuno, garantindo fluidez, 
agilidade e competitividade para 
todos os envolvidos no processo de 
compras B2B (me.com.br.).


