
LGPD: as organizações e o 
mercado estão preparados?

A velocidade com 
que o mundo digital 
evoluiu na última 
década mundialmente, 
trouxe um aumento 
exponencial 
do volume de 
informações coletadas 
e armazenadas 
digitalmente

Consequentemente, a 
preocupação com o 
tratamento aos dados 

vem protagonizando o debate 
público. No Brasil, cerca de 
80% dos consumidores te-
mem que seus dados sejam 
roubados ou mal utilizados. 
A apreensão não é à toa: 
um terço dos internautas já 
sofreram algum mau uso de 
seus dados pessoais. Para 
85% dos usuários de internet, 
o fato de não poder deletar o 
histórico digital pessoal gera 
medo e 87% preocupam-
-se com o recebimento de 
publicidade de organizações 
com as quais nunca tiveram 
nenhum contato. 

São muitas vulnerabili-
dades no mundo das infor-
mações que trafegam pela 
internet e o maior desafio dos 
consumidores é saber como 
proteger-se. Um ano após a 
implementação do Regula-
mento Geral sobre Proteção 
de Dados em toda a União 
Europeia, GDPR, na sigla em 
inglês, e da publicação da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
no Brasil, o país segue em 
transição para a adoção dos 
requisitos determinados para 
implementação definitiva até 
agosto de 2020. Mas o merca-
do já demanda iniciativas de 
segurança.

Bancos, instituições de saú-
de, empresas de marketing 
digital e outros segmentos 
que utilizam intensivamente 
dados pessoais devem passar 
por alterações na sua forma 
de atuação. Então, qualquer 
organização que coleta ou 
processa dados sensíveis, 
deve implantar políticas e os 
procedimentos exigidos. E 
embora esses setores sejam 
mais sensíveis, vale lembrar 
que as áreas de Recursos Hu-
manos também manipulam 
considerável quantidade de 
dados de seus colaboradores.

É claro que todos que ma-
nipulam dados de pessoas 
físicas diariamente na organi-

zação precisam entender de-
talhes da proteção de dados 
e os principais requisitos da 
legislação. Mas, além disso, a 
companhia deve realizar um 
processo de conscientização 
com colaboradores de todas 
as áreas para que conheçam 
os processos básicos da mani-
pulação de dados e exigências 
que atendam a lei. 

Por isso, é necessário pro-
ver comunicação, monitora-
mento interno e treinamento 
para todos os colaboradores. 
É uma das condições da nor-
ma, inclusive. O principal de-
safio é conhecer a quantidade 
de dados e informações que 
a empresa gerencia e colhe. 
Então, é preciso antecipar-se 
porque a partir do ano que 
vem, alguém pode bater na 
porta de qualquer empresa 
para saber se está cumprindo 
a LGPD.

O Grupo Bureau Veritas já 
possui norma técnica para 
atender as exigências da 
LGPD, oferecendo serviços 
de auditoria, qualificação e 
certificação para que empre-
sas de pequeno e grande porte 
adaptem-se à lei e garantindo 
que tenham compliance com 
regras e protocolos estabe-
lecidos pela LGPD. Ter uma 
certificação com companhias 
especializadas é uma das 
melhores formas de proteger, 
disseminar a confiança e de-
monstrar que uma marca tem 
compromisso com a proteção 
dos dados com que atua. 

A norma técnica criada 
traduz às organizações como 
é possível coletar, manipular 
e manter volume de dados 
sensíveis e utilizar as infor-
mações dos clientes sem 
comprometer os direitos das 
pessoas.  

O fato é que está próxima 
a data limite para que as em-
presas assegurem a confiden-
cialidade de dados de pessoas 
e entrem em conformidade 
com os demais requisitos 
decretados. 

Então, a partir do segundo 
semestre de 2020, a lei prevê 
uma notificação obrigatória e 
multas que podem chegar a 
2% do faturamento da com-
panhia, limitando-se a R$ 
50 milhões. Mais um motivo 
para que empresas de todas 
as áreas de negócio busquem 
conhecer as minúcias da nova 
legislação. 
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D - Cuidados Faciais
A Nivea anuncia o lançamento de seu programa de conexão com star-
tups, o ‘Desafio Nivea’. Com a iniciativa, a companhia busca empresas 
com soluções que transformem a experiência dos clientes, engajando o 
consumidor e gerando uma melhor performance de compra na categoria 
de cuidados faciais em pontos de venda físicos. Startups de todo o Brasil 
podem inscrever soluções que simplifiquem o processo de decisão, que 
eduquem, informem e engajem o consumidor sobre os produtos. Além de 
melhorar a experiência dos clientes, a Nivea busca uma solução escalável 
e que possa ser implementada em lojas de todo o país. As inscrições 
estão abertas até o próximo dia 17. Mais informações: (http://lp.startse.
com.br/programa/desafio-nivea/?v=3).

E - Aceleração de Startups
Estão abertas as inscrições para a edição 2020 do Programa de Acele-
ração Visa. A iniciativa objetiva movimentar o ecossistema de startups 
ao promover o empreendedorismo e a inovação e gerar novas conexões 
de negócios entre os players da indústria de pagamento do Brasil. O 
programa busca startups com soluções disruptivas, que visam melhorar 
a experiência dos clientes e seus usuários finais ou que gerem uma maior 
eficiência operacional (B2B, B2C ou B2B2C). As startups deverão estar 
em fase de crescimento ou escala, possuir uma base de clientes sólida 
e com receita. Inscrições até o dia 13 de março em: (http://www.visa.
com.br/programadeaceleracao).

F - Gestão Educacional 
Pensar em novos modelos de gestão é hoje o maior desafio da educação 
brasileira. Nas escolas, a tecnologia não é mais vista apenas como fer-
ramenta, mas como parte do DNA do processo de aprendizagem. Por 
outro lado, a geração alfa, nascida 100% em um mundo digital, também 
precisa sair do mundo online para trabalhar em grupo e colocar a mão 
na massa. A busca por essas respostas é o fio condutor da 18ª edição 
do GEduc, maior congresso de gestão educacional do país, e que traz 
como tema neste ano a “Disrupção na Educação”. Voltado para gestores 
privados da Educação Básica e Superior, educadores e demais públicos 
de interesse do segmento, o evento acontece entre os dias 25 e 27 de 
março no Maksoud Plaza. Mais informações: (www.geduc2020.com.br).

A - Solução Bilíngue 
O Cel.Lep, uma das principais escolas de idiomas e tecnologia do País, 
acaba de lançar o programa Cel.Lep Online, que oferece ao mercado 
corporativo uma opção de aprendizagem do segundo idioma, com o 
mesmo padrão de qualidade de ensino da escola ao longo dos seus 52 
anos de existência. O programa foi desenvolvido em parceria com a 
Voxy, empresa sediada nos Estados Unidos e com atuação global, para 
oferecer acesso à sua plataforma digital corporativa, que conta com 
mais de quatro milhões de alunos em 150 países. Com isso, consolida-
-se como provedor de ensino de idiomas multicanal, com atuação em 
âmbito nacional, por meio do fornecimento de soluções educacionais 
inovadoras e de alta qualidade. 

B - Conexão com Startups
Em parceria com a Spin – uma das maiores plataformas de conexão 
entre startups inovadoras, indústrias em transformação e investidores 
interessados em criar negócios exponenciais – a Cia. Hering lança o 
desafio LawTech, que objetiva eliminar barreiras e promover a inovação, 
ganhos de eficiência, redução de custos e minimização de burocracias 
nas áreas jurídica e de compliance. Busca pequenas empresas com pro-
dutos e/ou serviços validados nestas categorias, cujas soluções devem 
estar prontas para uso nas especialidades Cível, Trabalhista e Tributário 
– exceto peticionamento nestas três temáticas –, Gestão Contratual, 
Compliance, Risk Assessment, Due Diligence, Gestão de Documentos 
e Jurimetria. As interessadas podem se inscrever em: (https://inova.
ciahering.com.br/challenge/).

C - Economia de Portugal 
O Secretário Adjunto e da Economia de Portugal, João Correia Neves, 
estará na Câmara Portuguesa de Comércio (Rua Cincinato Braga, 434), 
nesta terça-feira (11), às 15h, para apresentar os resultados da política de 
atração de investimentos, que recuperou a economia portuguesa e hoje 
tem índices de crescimento maior que a média das nações da Comunidade 
Europeia. O Secretário se reunirá com mais de 80 empresários associa-
dos e convidados para falar das oportunidades de negócios, a criação 
de um ambiente atrativo para startups com vistos especiais e o pacote 
de incentivos para empreendedores (www.camaraportuguesa.com.br).

G - Fabricante de Biocidas
A Lanxess, multinacional alemã de especialidades químicas, concluiu 
a aquisição da Ipel Itibanyl Produtos Especiais. Esta definição ocorreu 
após aprovação dada pelo Cade, cerca de um mês após o anúncio da 
transação, em dezembro último. A Ipel, com sede em Jarinu, é uma das 
principais fabricantes de biocidas do Brasil. Com a aquisição, a Lanxess 
fortalece sua posição como uma das principais fabricantes mundiais 
de ingredientes ativos e formulações antimicrobianas. Além de cerca 
de 100 funcionários e das instalações de produção, a Lanxess assumiu 
as instalações de laboratório da empresa brasileira. Mais informações: 
(www.lanxess.com).

H - Winning Women
Estão abertas as inscrições para a classe 2020 do Winning Women, pro-
grama customizado de mentoria que proporciona às empreendedoras 
a oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos essenciais ao mundo dos 
negócios, tais como branding, liderança, gestão e relacionamento. Um 
dos maiores benefícios do Programa é a criação de uma rede influente e 
de profissionais notáveis. As empreendedoras terão a oportunidade de 
participar de um programa de desenvolvimento de liderança adaptado 
às necessidades de seus negócios, por meio de um processo de mentoria 
realizado por renomadas empresárias brasileiras. Para se inscrever, é 
necessário preencher o formulário do site (http://bit.ly/WWB-2020).

I - Engenharia de Produção
A Escola de Engenharia de São Carlos da USP recebe, até o próximo dia18, 
as inscrições para a 10ª edição do Curso de Especialização em Engenharia 
de Produção. São oferecidas 40 vagas para início em março. A proposta é 
capacitar profissionais para o gerenciamento de organizações e desenvolver 
lideranças com visão tático-estratégica, capazes de atuar como agentes de 
transformação em ambientes com contínua mudança. Inscrições por formu-
lário disponível no site (www.especializacao.prod.eesc.usp.br/). Devem ser 
apresentados o diploma de graduação e o currículo. Mais informações  pelo 
e-mail (especializacao_prod@sc.usp.br) ou pelo telefone (16) 3373-9425.

J - Embalagens Vazias
O Sistema Campo Limpo, programa brasileiro de logística reversa de 
embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas, acaba 
de superar a marca de 550 mil toneladas desses materiais encaminhados 
para reciclagem ou incineração, desde o início de suas atividades em 2002. 
Somente em 2019, foram mais de 45 mil toneladas retiradas dos campos 
brasileiros. O Sistema, que tem o Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias como entidade gerenciadora, é responsável pela 
destinação ambientalmente correta de 94% das embalagens primárias 
comercializadas no país. Essa porcentagem torna o Brasil referência 
mundial nesse trabalho. Mais informações: (www.inpev.org.br).

O número recorde de blocos deve levar a cidade ao topo da lista 
do maior Carnaval de rua do Brasil.

Após movimentar cerca 
de R$ 720 milhões em 2019, 
a FecomercioSP estima 
que o Carnaval da cidade 
de São Paulo registre R$ 
906 milhões em 2020 no 
comércio e nos serviços, 
como bares, hospedagem, 
farmácias, fantasias e am-
bulantes – que vendem 
desde bebidas e comidas 
até acessórios. Quanto ao 
comércio varejista, a pro-
jeção da Federação é de 
alta de 5% para as vendas 
em fevereiro. 

Segmentos que serão 
diretamente impactados 
pelo consumo nesses dias, 
como supermercados e 
vestuário, tendem a apre-
sentar elevações de 2,5% e 
6%, respectivamente. Isso 
porque os foliões estão mais 
dispostos a gastar frente 
a um quadro econômico 
favorável, com mercado de 
trabalho aquecido e mais 
disponibilidade de crédito.

Contudo, levantamento 
da FecomercioSP, com base 
no IPCA de 15 de janeiro, 
mostra que a média de 
preços estará 2,58% acima 
da inflação do que há um 

Os empresários de pequenas empresas estão 
otimistas com o futuro da economia.

É o que aponta a Son-
dagem Conjuntural 
realizada pelo Sebrae, 

que registrou expectativa 
recorde na geração de novos 
empregos, além de revelar 
também que os empresá-
rios de micro e pequenas 
empresas estão otimistas 
com o futuro da economia 
e acreditam no aumento do 
faturamento dos seus em-
preendimentos. 

O levantamento apontou 
em dezembro o melhor resul-
tado da série histórica para a 
expectativa de contratações 
(41% dos entrevistados 
pretendem contratar até 
dezembro) e o segundo 
melhor indicador quanto às 
expectativas do futuro da 
economia (72% acreditam 
que a economia vai melho-
rar). Cerca de 73% dos en-
trevistados acreditam que o 

Inflação oficial fica 
em 0,21% em janeiro

O IPCA, que mede a inflação 
oficial, ficou em 0,21% em janei-
ro. Essa é a menor taxa para o 
mês desde o início do Plano Real, 
em 1994. A taxa é inferior ao 
1,15% de dezembro e ao 0,32% 
de janeiro de 2019. O IPCA 
acumula taxa de 4,19% em 12 
meses, abaixo dos 4,31% regis-
trados nos 12 meses anteriores. 
Os dados foram divulgados na 
sexta-feira (7) pelo IBGE.

Entre os responsáveis por frear 
a inflação em janeiro foram os 
segmentos de saúde e cuidados 
pessoais, que teve deflação (que-
da de preços) de 0,32%, vestuário 
(deflação de 0,48%) e artigos de 
residência (deflação de 0,07%). 
Os alimentos continuaram regis-
trando inflação (0,39%), mas em 
um ritmo bem menor do que a taxa 
observada em dezembro (3,38%), 
o que também contribuiu para 
a queda do IPCA de dezembro 
para janeiro. O pesquisador do 
IBGE Pedro Kislanov destaca que 
o recuo de 4,03% do preço das 
carnes foi o principal item indivi-
dual responsável pela queda da 
taxa de inflação oficial em janeiro. 
“Tivemos uma alta muito grande 
no preço das carnes, nos últimos 
meses do ano passado, devido às 
exportações para a China e alta 
do dólar que restringiram a oferta 
no mercado interno”. Os demais 
grupos tiveram as seguintes taxas 
de inflação: transportes (0,32%), 
habitação (0,55%), despesas pes-
soais (0,35%), educação (0,16%) 
e comunicação (0,12%) (ABr). 
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Pequenos negócios estão 
otimistas com a economia

O ano de 2020 começa com boas perspectivas para os donos de pequenos negócios

12 meses. Essa expectativa 
é liderada pelas Empresas 
de Pequeno Porte (69%) e 
pelos negócios localizados 
nas regiões Centro-oeste 
(71%) e Norte (72%).

De acordo com o presiden-
te do Sebrae, Carlos Melles, 
a pesquisa é importante por 
identificar que os donos dos 
pequenos negócios já perce-
bem a melhora do ambiente. 
“Dentre os empresários que 
acreditam que a economia 
brasileira tende a melhorar 
em 2020, 38,4% disseram já 
constatar aumento de ven-
das e 37% percebem que o 
emprego está aumentando. 
Percebemos que é um im-
pacto gerado pelas reformas 
já aprovadas e pela Lei da 
Liberdade Econômica, que 
afetam diretamente o se-
tor produtivo do país” (AI/
Sebrae).

faturamento do seu negócio 
irá melhorar neste ano.  

Considerando o porte da 
empresa e o setor de ativi-
dade, a Sondagem do Sebrae 
mostrou que o otimismo com 
o futuro da economia é mais 
expressivo entre os donos de 
Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e os que atuam na 
Construção Civil. Cerca de 
65% dos empresários que 

acreditam que a economia 
brasileira irá melhorar nos 
próximos 12 meses atribuem 
o otimismo ao governo atual 
e 62% também acreditam 
que a economia já dá sinais 
de recuperação.

Outro dado relevante 
apontado pela pesquisa é 
que a maioria dos empresá-
rios (65%) pretende realizar 
investimentos nos próximos 

Carnaval 2020 deve movimentar 
R$ 906 milhões em São Paulo
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ano. O item que puxou o 
aumento foi a carne, do qual 
o preço subiu 27% nos últi-
mos meses. O etanol também 
registrou alta (8,18%), assim 
como lanches (4,17%). Por 
outro lado, os valores de 
refrigerantes e águas caíram 
5,88%, e da cerveja, 4,11%. 
Por isso, os foliões que quise-
rem manter a mesma média 
de gastos terão de abrir mão 
do tradicional churrasco, por 
exemplo.

Para a presidente do Con-
selho de Turismo da Feco-
mercioSP, Mariana Aldrigui, 

“o número recorde de 
blocos deve levar a cidade 
ao topo da lista do maior 
Carnaval de rua do Brasil. É 
uma conquista importante 
para a cidade, pois está 
sendo consolidada como 
destino de Carnaval o que 
São Paulo sempre foi essen-
cialmente ‘exportador’ de 
turistas. E, com eles, vêm 
recursos para comércio e 
serviços, dando um ritmo 
mais forte à economia num 
período considerado mais 
fraco no município” (AI/
FecomercioSP).


