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CDO e DPO: como surgiram 
esses novos cargos?

Eduardo Nistal (*)

No cenário atual, é quase impos-
sível fugir dos efeitos práticos e 
sistêmicos que a era tecnológica 

proporciona às organizações. Seja para 
simplificar processos, reduzir custos 
e otimizar o modelo de gestão, os 
objetivos são variados e representam 
o amplo espaço de crescimento que 
soluções inovadoras oferecem. Com as 
inúmeras contribuições aparentes, fica 
a necessidade de se contar com novos 
profissionais, habituados e capazes 
de extrair o que há de melhor dessas 
ferramentas.

Projetando o ano de 2020, encontra-
-se um momento extremamente propí-
cio para a reflexão quanto a participação 
do CDO e o DPO para companhias de 
todos os tamanhos. Com o debate em 
torno da LGPD (Lei Geral de Proteção 
de Dados), adequar-se a seus preceitos 
é um compromisso indispensável aos 
que prezam por uma situação empre-
sarial harmoniosa.

Mas qual é a origem desses dois car-
gos? Eles são realmente importantes?

CDO: uma liderança inovadora
Em um relatório publicado pelo Gar-

tner no ano passado, estimou-se que, 
até 2022, 90% das empresas utilizarão 
informações armazenadas como um 
ativo corporativo crítico, através da aná-
lise completa dos dados. É justamente 
nesse quadro que o CDO, Chief Data 
Officer (Diretor de Dados, em portu-
guês), demonstra sua importância. Se 
agora toda empresa busca estabelecer 
uma relação atualizada com o ambiente 
digital, trata-se do profissional mais 
indicado para adaptar o cotidiano 
operacional às mudanças, alinhando 
os objetivos do negócio.

Explicar a função do CDO é passar 
por componentes que envolvem o uso 
dos dados e suas implicações para o 
funcionamento operacional como um 
todo. As informações, sob uma ótica 
estratégica, transformam-se em objeto 
de análise que priorizam assertividade 
como ponto principal para a tomada 
de decisão, orientando o caminho que 
negócio seguirá; dessa vez, com pro-
jeções favoráveis e respaldadas pela 
tecnologia.

Se pudéssemos resumir o termo em 
um só conceito, consolidar e favorecer 

garantir, através de seus conhecimen-
tos avançados de proteção de dados, a 
segurança de tarefas relacionadas ao 
uso de informações disponibilizadas 
pelas empresas.

Duas designações, o mesmo ob-
jetivo

A importância dos dois cargos é 
equivalente e preponderante para 
executivos que procuram um novo 
patamar de negócio e gestão. Quanto 
à mudança de mentalidade interna, 
o CDO não só prepara o território 
empresarial para receber soluções tec-
nológicas que lidam diretamente com 
estratégia de dados, como fomenta de 
forma generalizada a noção de que 
a tecnologia chegou para aprimorar 
processos e auxiliar profissionais 
capacitados.

O DPO, por sua vez, detém em suas 
mãos a responsabilidade de fundamen-
tar a integridade dos dados à disposi-
ção da empresa. Seu posicionamento, 
estratégico, navega pelo conhecimento 
aprofundado de como a LGPD enxerga 
informações diversas, seja de empre-
gados ou clientes.

No fim das contas, evidencia-se o 
imediatismo do tema, e o peso de se 
contar com profissionais capazes de 
corresponder às maiores necessidades 
da Transformação Digital e o futuro 
informacional.

(*) É CEO do Grupo Toccato, com mais de 19 anos 
de experiência executiva na estruturação, liderança 

e inovação das áreas Comerciais, Marketing, Canais, 
Parcerias, Modelos de Negócio e Desenvolvimento 

de Produtos.
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“A importância 
dos dois cargos 
é equivalente e 

preponderante para 
executivos que 

procuram um novo 
patamar de negócio e 

gestão.”
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Parceria para lançar uma plataforma integrada 
de Educação no Google for Education

@A Bedu.Tech, empresa especializada em serviços de Tecno-
logias Educacionais, Computação em Nuvem, Integração e 

Infraestrutura de TI, em ação conjunta com os parceiros da Camino 
Education, propõe a disponibilização da Cloe, plataforma digital de 
aprendizagem ativa integrada ao Google for Education, com oferta 
mensal. O objetivo da parceria é fornecer infraestrutura tecnológica 
e formação de professores, oferecendo mais qualidade no ensino 
remoto e presencial por meio da aprendizagem ativa.

Parceria para investir na integração dos 
lojistas às plataformas virtuais

@A Delivery Center, empresa que promove multicanalidade ao 
integrar lojistas físicos, marketplaces, shoppings e entregadores, 

acaba de anunciar uma parceria com o Grupo Tacla para a digitalização 
dos oito shoppings da rede. O objetivo é inserir os lojistas dos shoppings 
do grupo no mundo online, digitalizando seu inventário e publicando 
os mesmos em diferentes marketplaces. A empresa também instalará 
hubs logísticos nos shoppings para oferecer ao lojista, após a venda 
online ser realizada, a entrega de seus produtos na modalidade same 
hour ou same day, o que garante um grande diferencial competitivo, 
em comparação ao e-commerce tradicional.

gA firma parceria com Synchro para ampliar 
seus serviços

@O gA, companhia global de tecnologia que utiliza plataformas 
digitais e serviços de transformação para capacitar grandes em-

presas, e a Synchro, uma das maiores empresas brasileiras em desen-
volvimento de soluções fiscais, anunciam uma aliança para a expansão 
de serviços no mercado. Com a parceria, o gA inclui a implementação 
das soluções da Synchro nos projetos que envolvem as tecnologias 
da SAP e da Oracle, principalmente nos clientes que estão migrando 
para a nuvem, pois os sistemas fiscais e tributários da Synchro estão 
preparados para o modelo cloud (www.grupoassa.com).

Radix abre vagas para profissionais de 
tecnologia

@A Radix está com diversas vagas em aberto na área de tecnologia. 
As oportunidades são para o setor elétrico, química e petroquímica, 

áreas em crescimento na empresa. As vagas são para início imediato e 
o trabalho em home office, enquanto estiver em vigor o distanciamento 
social. Há vagas para profissionais pleno e sênior. Outras opções dis-
poníveis são Analista de Processo, Business Analyst/Product Owner, 
Desenvolvedor Full Stack e Tester. A empresa também está divulgando 
oportunidades para seu banco de talentos e para estágio. Todas as 
oportunidades estão detalhadas no https://radix.gupy.io/.

Startup oferece solução que minimiza riscos 
e agiliza a análise de crédito para empresas

@A startup Klooks (http://www.klooks.com.br/), tem ajudado empresas 
a conceder crédito PJ oferecendo automação do processo de planilha-

mento de balanços, que na maior parte dos casos é a etapa mais demorada 
do processo. A empresa criou uma solução de big data especializada em 
inteligência financeira corporativa, baseada em inteligência artificial e machi-
ne learning, que coleta demonstrativos financeiros de fontes públicas e cria 
relatórios de empresas de capital fechado. Com base nestes demonstrativos, 
a startup fornece dados atualizados, padronizados e relevantes para uma 
avaliação segura e aprofundada na concessão de crédito.

Serviço atualiza automaticamente cadastros 
de empresas e pessoas

@Se o BigBoost, da BigDataCorp, já era uma solução que reunia 
em um só lugar informações obtidas na internet sobre pessoas 

e empresas por meio de big data, com o lançamento de um recurso 
adicional, será possível agilizar ainda mais processos e reduzir o custo 
de quem consulta, regularmente, várias fontes para manter em dia sua 
base de dados. A empresa lançou a assinatura de um monitoramento de 
registros que permite, agora, que a atualização detalhada de cadastros 
se dê de forma automatizada, melhorando a interação com clientes e 
a avaliação de risco de crédito (www.bigdatacorp.com.br.).

ricardosouza@netjen.com.br

A Transformação Digital impactou a realidade das empresas e, consequentemente, expôs a necessidade 
de se contar com funções estratégicas

OpiniãO
Covid-19: como 

as empresas podem 
evitar ações trabalhistas?

A pandemia da 
Covid-19 provocou um 
aumento expressivo 
de ações trabalhistas 
no primeiro semestre. 

Somente de janeiro 
a maio, foram mais 
de 8,6 mil processos 

classificados com o tema, 
segundo dados do TST. Entre 
as principais reclamações 
estão os pedidos de verbas 
rescisórias, devido ao aumen-
to das demissões no período, 
além de questões ligadas ao 
fornecimento inadequado de 
equipamentos de proteção 
individual, regras de home-
-office e redução da multa 
de 40% do FGTS.

Por mais que seja com-
preensível o momento pelo 
qual muitas empresas estão 
passando, fato é que a pande-
mia não é pretexto para que 
o empregador descumpra as 
obrigações trabalhistas. Em 
tal contexto, não obstante a 
crise econômica que passa o 
país, é delicado falar em como 
evitar ações trabalhistas nes-
te momento, mesmo porque 
o ajuizamento de ação cons-
titui exercício regular de um 
direito, constitucionalmente 
assegurado (art. 5º, XXXV e 
LV da CF). 

Portanto, qualquer bra-
sileiro que se sinta lesado 
de alguma forma pode se 
socorrer do Judiciário, não 
havendo qualquer óbice para 
o exercício do direito de ação. 
O que discutiremos a seguir 
é como as empresas podem 
se resguardar juridicamente 
para se defender futura-
mente em eventuais ações 
reflexas desse período. E a 
resposta é simples, demons-
trando sua responsabilidade 
social e o respeito aos direitos 
trabalhistas mesmo neste 
momento de calamidade 
pública.

Em primeiro lugar, é preci-
so ter em mente que, apesar 
desse aumento no número de 
ações, elas representam ape-
nas a ponta de um iceberg que 
vai vir à tona nos próximos 
anos. O trabalhador tem até 
dois anos para reclamar um 
processo na Justiça laboral e 
pedir eventuais indenizações 
decorrentes do contrato de 
trabalho. 

Sabemos que é um mo-
mento conturbado, em que 
muitos temem perder seus 
empregos, e essa insegurança 
faz com que alguns optem por 
não processar o empregador, 
mesmo havendo irregulari-
dades em seu contrato de 
trabalho. Isso significa que 
o que não emergir agora 
certamente virá à tona nos 
próximos anos.

O segundo ponto de 
atenção é que não é porque 
estamos em uma crise eco-
nômica e de saúde pública 
que o empregador pode 
entrar em desacordo com 
a Constituição Federal e 
as normas trabalhistas. 
As flexibilizações feitas 
pelas diversas medidas 
provisórias emitidas desde 
o início da pandemia não 
aboliram de forma alguma 
os direitos e princípios tra-
balhistas, como a proteção 
ao trabalhador e a irrenun-
ciabilidade dos direitos do 
trabalho. 

Portanto, não há justifica-

tiva para o empregador não 
observar e cumprir a legisla-
ção em vigor, sendo um dos 
seus deveres fornecer um 
meio ambiente do trabalho 
sadio. Principalmente por-
que o STF ao suspender a 
eficácia do artigo 29 da MP 
927, atribuiu ao emprega-
dor a responsabilidade de 
provar a inexistência do 
nexo causal no caso de 
empregado que adquirir o 
Coronavírus.

Neste contexto, é res-
ponsabilidade da empresa 
adotar todas as medidas 
preventivas recomendadas 
pelo Ministério da Saúde, 
Organização Mundial da 
Saúde e órgãos trabalhis-
tas. Além dos cuidados 
básicos individuais, como o 
fornecimento de álcool em 
gel, luvas e máscaras com 
frequência, há outras ações 
bastante interessantes, 
como criar comitês com a 
participação dos próprios 
colaboradores, de modo 
que eles mesmos fiscali-
zem o cumprimento das 
orientações, e possibilitar 
maneiras de o trabalhador 
evitar o transporte público. 

Disponibilizar álcool 70% 
e sabonete por toda a em-
presa, desde a entrada, até 
nas mesas de trabalho e 
corredores, e até medir a 
temperatura dos funcioná-
rios são exemplos possíveis 
para zelar por sua saúde e 
segurança. É dever patronal 
a adoção de todos os cuida-
dos em relação à segurança 
de seus colaboradores, 
sendo que a omissão do em-
pregador negligente é um 
fator que amplia o valor das 
indenizações trabalhistas.

Além disso, é preciso do-
cumentar todas essas ações. 
Entregou os EPIs? Colha a 
assinatura do trabalhador 
que recebeu. Garanta do-
cumentos que comprovem 
que os colaboradores esta-
vam cientes das medidas 
preventivas adotadas pela 
empresa, porquanto é seu o 
ônus de provar a entrega dos 
equipamentos de proteção 
individual e coletivo e da 
fiscalização da utilização 
dos mesmos. 

Hoje, o essencial é ser 
diligente, proporcionar um 
ambiente seguro e saudá-
vel de trabalho e seguir as 
orientações das autoridades 
de saúde, mas também deve 
o empregador orientar seus 
empregados a se proteger 
fora do ambiente de traba-
lho. Tudo que o empregador 
deixa de formalizar hoje, ele 
deixa de provar amanhã.

Por fim, é importante res-
saltar que o diálogo com os 
trabalhadores deve ser claro. 
O empregador deve respeitar 
os princípios da dignidade da 
pessoa humana e do valor 
social do trabalho, ainda mais 
em tempos tão difíceis. Ter 
emprego e renda garante 
não só o sustento do traba-
lhador, mas a qualidade de 
vida física e mental diante de 
tanta instabilidade. É preciso 
transmitir confiança para as 
equipes. 

Assim, poderemos superar 
essa crise juntos.

(*) - É advogada trabalhista no 
escritório Marcos Martins Advogados 

(www.marcosmartins.adv.br).

Sibele Pimenta (*)
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a eficiência produtiva das empresas por 
meio dos dados é uma ótima referência 
para o entendimento do que o CDO faz. 
Esse pioneirismo tecnológico servirá 
como base para o tópico a seguir.

DPO: novo aliado para a segurança 
informacional

A vigência da LGPD fará com que 
a necessidade de se adaptar às novas 
obrigações legais surja para empresas 
de pequeno, médio e grande porte. Se 
existe o armazenamento, manipulação 
e repasse de informações, a lei terá 
algum tipo de impacto.

Segurança, transparência e consenti-
mento são os três pilares centrais que 
denotam com fidelidade os anseios do 
público consumidor para o futuro dos 
dados. Seguindo por esse caminho, 
o DPO, Data Protection Officer (em 
tradução livre, Oficial de Proteção 
de Dados) surge exclusivamente por 
conta da LGPD e possui a missão de 


