
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

Todos os dados tratados pela 
LGPD precisam de consentimento?

Hoje, a cada dia que passa, a 
sociedade presencia grandes 
avanços tecnológicos, os quais, 

garantem com precisão cirúrgica, 
a captura e coleta de informações 
pessoais, permitindo, através do 
processamento destas informações, 
identificar o usuário, seja por gostos, 
hábitos, escolhas etc.

Por isso a Lei Geral de Proteção de 
Dados se faz tão importante no mundo 
contemporâneo. Os dados pessoais 
protegidos pela lei são: RG, CPF, ende-
reço, e-mail, idade, localização, hábitos 
pessoais, etnias, opção sexual, opção 
religiosa etc.

Entretanto, existem algumas exce-
ções. Segundo o Art. 11. O tratamento 
de dados pessoais sensíveis sem con-
sentimento somente poderá ocorrer 
nas seguintes hipóteses que forem 
indispensável para:
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As faces da 
campanha eleitoral

Que campanha 
eleitoral teremos no 
campo de valores 
e princípios no 
momento em que o 
país vivencia uma 
das maiores crises 
sanitárias de sua 
história? 

A se considerar que a 
política, nos tempos 
modernos, passa a 

se guiar mais por critérios 
racionais, impostos por uma 
consciência crítica e menos 
por um ordenamento deter-
minado pelo marketing, a 
resposta sinaliza para este 
foco: os candidatos, em sua 
grande maioria, prometerão 
mudança nos padrões da 
política, sob o compromisso 
de realizar melhor do que os 
adversários as demandas do 
eleitorado.

Exemplo é o que vimos 
na Convenção Democrata, 
nos EUA, na semana que 
passou, quando Joe Biden 
foi posicionado pelos cor-
religionários como o perfil 
ideal para a vida dos norte-
-americanos. A “verdade”, 
nesses tempos de mentiras, 
especulações e versões 
estapafúrdias, estará no 
centro do discurso. Muitos 
tentarão usar esse valor 
para desconstruir o perfil 
do adversário e mostrar o 
ambiente de mentiras que 
o cerca e, desse modo,  
aparecer como o candidato 
legítimo e autêntico. 

Acontece que o fio a sepa-
rar o falso do verdadeiro em 
matéria de política brasilei-
ra é muito tênue. A sucessão 
de escândalos e denúncias 
envolvendo grupos, repre-
sentantes e partidos, nos 
últimos anos, praticamente 
os torna muito próximos. 
A verdade usada contra o 
opositor causa suspeição no 
meio da maré de engodo. O 
que pode resultar em uma 
canibalização recíproca, um 
corroendo o outro. 

O valor da verdade tem 
que ver com a condição do 
emissor (credibilidade do 
candidato), do momento 
e das circunstâncias (uso 
político em campanha), da 
situação do receptor (elei-
tores vacinados contra o 
oportunismo) e dos meios 
usados (programas elei-
torais). As figuras mudam 
tanto de posição e de cores 
quanto um caleidoscópio. 
O político demonizado de 
hoje pode ter sido o anjo de 
ontem e vice-versa.  

O que, então, impactará  
o eleitor e corroborará 
sua decisão de votar em 
determinado candidato? 
Para uma parte do elei-
torado, o velho discurso 
ainda terá vez: arrumar 
recursos para construir 
casas, escolas, postos de 
saúde, praças de lazer, nos 
bairros; outra parte ten-
tará polarizar o discurso, 
nacionalizando a campa-
nha, e azeitando os ânimos 
do cabo de guerra, entre 
alas bolsonaristas e oposi-
cionistas. A micro-política 
ao lado da macropolítica.

A batalha eleitoral entrará 

no terreno tecnológico das 
mídias eletrônicas sociais e 
estas passarão a substituir a 
concentração de multidões 
em praças públicas, laçando 
indistintamente grupos, 
classes e categorias profis-
sionais. Nem se pode dizer 
que as campanhas se tor-
narão mais interessantes. 
A descrença na política é 
geral. Capítulos do passado 
foram escritos a ferro e fogo, 
deixando rastros de violên-
cia, e até com tiroteios em 
palanques e assassinato de 
candidatos.

Mas é possível prever 
que o discurso debochado, 
recheado de graça ou verve,  
cederá lugar a um palavrório 
mais sério e contundente. 
Imaginemos um tipo como 
Antônio Luvizaro, candi-
dato ao governo da Guana-
bara nos idos de 60, sendo 
candidato na metrópole 
paulistana. Fosse indagado 
sobre a questão que provoca 
dores de cabeça no cidadão, 
o trânsito, será que daria a 
resposta que deu na época? 

“Tenho um programa com 
soluções rápidas e práticas. 
Vejam que solução barata: 
carros novos podem entrar 
no centro, indo pelos tú-
neis novos, carros velhos 
só entram nos bairros mais 
distantes e indo pelos tú-
neis velhos”. Mas não se 
pense que o populismo será 
abandonado. Ao contrário, 
estará na ordem do dia. 
Ora, por que os senadores 
derrubaram o veto de Bol-
sonaro ao projeto de socorro 
financeiro para Estados e 
Municípios, evitando que 
fosse usado para aumentar 
salários de servidores? 

Por causa do populismo. 
Em ano de eleição, mais um 
adjutório aos quase 12 mi-
lhões de servidores públicos 
nas três esferas cairia bem. 
Como a repercussão nega-
tiva tem sido intensa, a Câ-
mara desaprovou a decisão 
do Senado, mas o Centrão 
vai exigir continuidade do 
auxílio emergencial,  me-
dida necessária e de cunho 
populista. Querem outro 
exemplo? Por que Bolsona-
ro, em sua visita a Sergipe, 
levantou um anão e usou 
chapéu de couro? 

Manias de candidatos 
populistas, só que no caso 
o presidente achou que o 
anão era uma criança. Beijar 
criancinhas, tomar café em 
padaria, montar em jegue, 
posar com chapéu de cou-
ro fazem parte da estética 
eleitoral.

Quem pode escapar do 
populismo ou da “verda-
de” fabricada? As classes 
médias, essas que incor-
poram um teor crítico. No 
seio desse imenso contin-
gente, emerge um eleitor 
pragmático, racional, que 
enxerga o todo e as partes, 
candidatos, competências e 
circunstâncias. 

O país precisa avançar 
na direção de uma comu-
nidade política mais ética 
e participativa.

(*) - Jornalista, é professor 
titular da USP, consultor 

político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

e. proteção da vida ou da incolumidade 
física do titular ou de terceiros;

f. tutela da saúde, em procedimento 
realizado por profissionais da área da 
saúde ou por entidades sanitárias; ou

g. tutela da saúde, exclusivamente, em 
procedimento realizado por profissio-
nais de saúde, serviços de saúde ou 
autoridade sanitária; ou (Redação dada 
pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

h. garantia da prevenção à fraude e à 
segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de 
cadastro em sistemas eletrônicos, 
resguardados os direitos mencionados 
no art. 9º desta Lei e exceto no caso 
de prevalecerem direitos e liberdades 
fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais.

Assim, até mesmo dentro da LGPD 
os dados tratados podem vir a serem 
revelados caso se enquadrem nas 
exceções citadas, “Se faz responsá-
vel também a Agência Nacional de 
Proteção de Dados, que deve analisar 
cada situação, protegendo sempre a 
integridade de cada usuário”, finaliza 
o advogado Bruno.

Entenda quais são e quais não são os dados que podem ser utilizados mesmo sem o consentimento do 
usuário

Freepik

News@TI 

SSD WD MY PASSPORT 

@A Western Digital Corp. apresentou o novo SSD WD® My Pass-
portTM com capacidades de até 2 TB*. Com design metálico 

compacto e elegante e velocidades extremamente rápidas, graças à 
tecnologia NVMe™, a nova unidade permite que usuários domésticos 
e corporativos salvem, acessem e protejam conteúdos que realmente 
importam. Possui tecnologia NVMe extremamente rápida com velo-
cidades de leitura de até 1050 MB/s1 e velocidades de gravação de 
até 1000 MB/s1. Criptografia de hardware AES de 256 bits habilitada 
por senha para ajudar a proteger conteúdo valioso de forma simples.  
Resistência a choque, vibração e quedas de até 1,98.  Software2 incluído 
para facilitar o backup de arquivos grandes em sua unidade ou conta 
de serviço em nuvem3. Tecnologia USB 3.2 Gen-2 com um cabo USB-C 
™ e um adaptador USB-A. 

Plataforma compara listas de compras entre 
supermercados

@Quatro jovens recém-chegados de Brasília para trabalhar em São 
Paulo criaram a etanto, primeira plataforma que compara preços 

e indica o estabelecimento com a lista de compras mais barata. A eco-
nomia pode chegar até 50% por compra. Os jovens levaram três anos 
para amadurecer a ideia, já que todos tinham seus empregos e não 
poderiam largar a carreira naquele momento. Em 2018, quando estava 
tudo mais estruturado, um dos sócios pediu demissão para se dedicar 
exclusivamente à etanto, que começou a operar em 2019. Foram R$150 
mil de investimento inicial, bancados pelos próprios amigos. Em 2019, 
com o app já funcionando, participaram de um programa de acelera-
ção da Founder Institute, aceleradora de startups do Vale do Silício 
que tem um programa no Brasil. Atualmente, o serviço está disponível 

em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e São Paulo. 
Os usuários podem fazer as compras pelo site ou pelo app disponível 
para Android. A versão para iOS deve ser lançada até outubro (https://
www.etanto.com.br/?utm_source=imp&utm_medium=release%20
&utm_campaign=Release%20Nacional%20Geral).

Chipeixão é lançado pelo Santos FC

@Os torcedores do Santos FC já podem adquirir o novo Chipeixão, 
chip da operadora de telefonia móvel oficial do Alvinegro, que 

traz uma série de benefícios aos clientes, como WhatsApp ilimitado, 
internet sem corte, ligações ilimitadas e roaming gratuito, além de 
acesso à maior cobertura 4G do Brasil. À venda pelo site chipeixao.
com.br, com entrega para todo o Brasil, na loja oficial do Clube e 
pontos de venda credenciados, o chip da operadora foi desenvolvido 
pela Dry Company (empresa líder no segmento de telefonia móvel 
virtual no país), e opera de forma idêntica à das grandes operadoras 
de telefonia e celular por meio da tecnologia MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator).

Hello You alcança 7 milhões de usuários e 
lança categoria de podcasts na plataforma

@Lançado pela Motorola em outubro de 2019, o aplicativo Hello 
You passou a marca de 7 milhões de usuários ativos da marca. 

E, para celebrar esse alcance, a plataforma passa a oferecer também 
serviços de podcast de diversos conteúdos, em parceria com o Grupo 
Globo. Com o aplicativo, é possível ouvir os podcasts da CBN, Rádio 
Globo, G1, Gshow e Globo Esporte. Entre os temas abordados, estão: 
esportes, negócios, educação financeira, humor, bem-estar, notícias 
e diversos outros assuntos de interesse.

ricardosouza@netjen.com.br

a. cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória pelo controlador;

“Se o indivíduo está sendo acusa-
do de cometer alguma ilegalidade, 
os seus dados podem ser utilizados 
para que o andamento do processo 
seja justo”, explica o advogado Bruno 
Faigle.

b. tratamento compartilhado de dados 
necessários à execução, pela adminis-
tração pública, de políticas públicas 
previstas em leis ou regulamentos;

c. realização de estudos por órgão de 
pesquisa, garantida, sempre que 
possível, a anonimização dos dados 
pessoais sensíveis;

“Alguns lugares como hospitais e 
universidades, quando realizada uma 
pesquisa, tratamento ou estudo, podem 
vir a precisa utilizar os dados de seus 
indivíduos”, expõe Bruno.

d. exercício regular de direitos, in-
clusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral, 
este último nos termos da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996 
(Lei de Arbitragem);Bruno Faigle
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A Transformação Digital está na pauta da 
nossa sociedade há algum tempo. Alguns 
setores, como telecomunicações e serviços de 
atendimento ao cliente, saíram na frente e já 
possuem escalas maduras de automação em 
suas operações. Outras, como saúde e educação, 
por exemplo, estão dando passos fundamentais 
no momento, em meio a um personagem não 
esperado na equação: a pandemia do Corona-
vírus em 2020.

O cenário atual acelerou em alguns anos um 
futuro para o qual já caminhávamos (a passos 
mais curtos): a utilização de serviços de cloud e 
a necessidade da adaptação rápida a mudanças 
imprevisíveis se tornaram emergentes. Nesse 
contexto, a metodologia de serviços agile uti-
lizando modalidade “Everything as a Service” 
(XaaS) se sobressai. E por quê?

XaaS entrega o resultado para o negócio. 
É uma alternativa de aproximar o modelo 
tradicional dos modelos inovadores atuais, já 
que flexibiliza processos e operações. Além da 
escalabilidade proporcionada por tecnologia 
de ponta oferecida como serviço, o foco está 
nos bons resultados de cada tipo de business. 
Dessa forma, a boa experiência do cliente é o 
objetivo mais satisfatório. A escolha por esta 
estratégia favorece aos players de um segmento 
de mercado manter o foco no ciclo de vida das 
aplicações e na reputação de suas marcas. É 
uma forma mais fluída de lidar com tecnologia 
e processos de resposta rápida para a expe-
riência do usuário. Afinal, a interação com os 
clientes se torna cada vez mais dinâmica e os 
consumidores agora estão a apenas um clique 
de seus fornecedores favoritos. Hoje, qualquer 

erro, pode ocasionar perda (e geralmente é) 
irreparável. A Experiência do Cliente é o ponto 
central aqui. Correções de rota são comuns 
atualmente e o XaaS facilita esses processos. A 
estratégia muda na velocidade da tecnologia e 
esta avança na velocidade da internet, dos apps, 
dos dispositivos. Se já é assim agora, imagine, 
por exemplo, quando o 5G estiver entre nós!

Questões como segurança e privacidade de 
dados devem ser destacadas nesse contexto. 
Aqui também o XaaS sai na frente, justamente 
porque dá a oportunidade da criação de sis-
temas, aplicativos e ambientes tecnológicos 
dentro de um ambiente seguro, escalável e 
monitorado. E este deve ser um ponto altamente 
relevante quando da escolha da consultoria de 
TI a levar esses processos em conjunto com 
a empresa (http://somosagility.com.br/xass).

XaaS, o modelo tecnológico pós-pandemia


