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Dark Data: segurança e 
compliance impacta na 
experiência do cliente

Dark Data é definido 
pela consultoria 
Gartner como sendo 
as informações 
coletadas processadas 
e armazenadas pela 
empresa de maneira 
regular e sem 
aproveitamento para 
outras formas de uso

Sendo assim, as em-
presas mantêm esses 
dados coletados e 

armazenados por tempo 
indefinido, sem estrutura-
ção e sem plano de uso, o 
que gera custos adicionais 
e riscos não previstos. De 
acordo com a IDC, até 90% 
dos dados armazenados pe-
las empresas são Dark Data 
e não tem seu conteúdo 
estruturado e gerenciado. 
Muitas companhias coletam 
e geram Dark Data de forma 
sistemática, fazendo desse 
um problema crescente. 

Ao solicitar dados diver-
sos de seus clientes, empre-
sas geram logs e registros 
de suas transações e, em 
muitas vezes, procuram 
registrar a maior quantida-
de de dados possíveis. Por 
questões de compliance, 
ou por não ter clareza em 
políticas de retenção, esses 
dados são simplesmente 
armazenados para que se 
houver necessidade de 
qualquer consulta futura as 
evidências estarão lá para 
serem coletadas. Mas quais 
problemas há nesse tipo de 
atitude?

Existirão dificuldades 
enquanto as empresas se-
guirem cultivando e fazendo 
crescer seu depósito de 
dados. O problema mais 
evidente é de custo, já que 
esses dados vão diariamente 
ocupando mais espaço de 
armazenamento, políticas 
de backup, redundância e 
até consumo em nuvem. Um 
outro problema ainda maior 
é referente ao compliance 
das empresas brasileiras 
com a Lei Geral de Proteção 
de Dados. 

Uma parte significativa do 
Dark Data pode conter da-
dos sensíveis em que, como 
sabemos, haverá legislação 
muito rígida sobre como 
mantê-los e quais as respon-
sabilidades das empresas 

que os coletam e os mantêm. 
Assim, conhecer o conteúdo 
é uma necessidade urgente, 
pois é necessário garantir 
que os dados sensíveis que 
lá estão sigam as políticas 
de acesso restrito, armaze-
namento em conformidade 
com LGPD e regras de sua 
área de atuação e, no futuro, 
estejam preparados para 
informar a qualquer clien-
te sobre onde estão seus 
dados, quais são e como 
podem ser esquecidos.

Neste cenário, as empre-
sas possuem alguns aspec-
tos em que devem começar 
a trabalhar. A começar pelo 
seu processo de coleta 
de dados para que novas 
informações já possam 
ser armazenadas de forma 
estruturada atendendo às 
regulamentações do setor 
e estar em conformidade 
com as leis.

Em uma pesquisa global 
de 2019, realizada pela 
Serasa Experian sobre qua-
lidade de dados, constatou-
se que 95% das empresas 
acreditam que a má quali-
dade das informações nas 
companhias impacta nega-
tivamente a interação com 
o consumidor. Isso revela 
muito sobre a importância 
do conhecimento do conte-
údo já armazenado, em que 
é necessário separar o joio 
do trigo e assim poder co-
meçar a transformar dados 
desconhecidos em informa-
ções que sejam de grande 
valor para seu negócio.

E, para finalizar, não 
podemos esquecer de um 
ponto fundamental: a se-
gurança dessa informação 
e como esses dados estarão 
protegidos e disponíveis. 
No aspecto de segurança, 
deve-se pensar não somente 
em como recuperá-los em 
caso de perda, mas também 
sobre criar políticas claras 
de quem pode acessá-los, 
quando podem acessá-los, 
além de identidade única 
de quem os faz. 

E após tudo isso estabele-
cido, é importante também 
manter um monitoramento 
desse ambiente de forma 
a ser capaz de detectar 
qualquer tentativa de inva-
são, fraude ou roubo desta 
informação.

 
(*) - É diretor de Pré-Vendas e 

Serviços Profissionais Latam da 
Quest Software.

Rogério Soares (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GUILHERME ORTIZ BRANCO DE ARAUJO, profissão: engenheiro de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nasci-
mento: 07/08/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Jorge Antonio Branco de Araujo Junior e de Liliana Ortiz Branco de Araujo. A pretendente: 
CAMILA LAURA CELIS RODRIGUEZ, profissão: engenheira ambiental, estado civil: 
solteira, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 14/05/1985, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Roxana Celis Rodriguez.

O pretendente: KAIQUE MARCHIORI, profissão: fiscal, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 08/07/1993, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wagner Miguel Marchiori e de Karla Vivian 
Silva Marchiori. A pretendente: BIANCA MEDEIRO MOREIRA, profissão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 27/01/1994, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Claudio Antonio 
Miranda Moreira e de Ligia Medeiro Moreira.

O pretendente: ISAC RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, profissão: policial militar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
15/09/1995, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Isac 
Rodrigues de Almeida e de Rosemeire Paulo de Almeida. A pretendente: MONIQUE 
ROBERTA CHRISTÔS DE OLIVEIRA GONÇALVES, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 
10/08/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Roberto 
de Almeida Gonçalves e de Nancy Aparecida de Oliveira Gonçalves.

O pretendente: LEANDRO PASSOS SACRISTAN, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São José dos Campos, SP, data-nascimento: 30/10/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Perez de 
Landazabal Sacristan e de Sônia Maria Passos Sacristan. A pretendente: LARISSA 
BIANCA VIEIRA, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em Itajaí, SC, 
data-nascimento: 03/07/1999, residente e domiciliada  em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Nelson Francisco Vieira e de Mônica de Souza.

O pretendente: ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA, profissão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Piritiba, Distrito de França, BA, data-nascimento: 12/01/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Eziquiel Belarmino 
de Oliveira e de Floraci Miranda de Oliveira. A pretendente: REGIANE PEREIRA DOS 
SANTOS, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Piritiba, BA, data-nascimento: 07/03/1980, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Miguel Felix dos Santos e de Edelzuita Pereira dos Santos.

O pretendente: EDUARDO PIZELI TICHAK, profissão: professor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/02/1974, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Rodolfo Chibante Tichak e de Maria Inês Pizeti Tichak. A 
pretendente: NEIDE FERREIRA BIÉ, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/10/1975, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de Luis Adenor Ferreira Bié e de Maria Osmarina Bandeira Bié.

O pretendente: AURINO SALES DA COSTA, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Santa Efigênia, SP, data-nascimento: 
09/05/1957, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aureo 
Gomes da Costa e de Andrelina Sales Costa. A pretendente: ZILMA VIEIRA ORELLANA, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Jeronimo da Serra, 
PR, data-nascimento: 12/03/1968, residente e domiciliada em São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP, filha de Raimundo Vieira dos Anjos e de Domicilia Camargo dos Anjos.

O pretendente: MARCEL EDUARDO DOS SANTOS, profissão: policial civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 18/09/1979, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Oscar dos Santos e 
de Lindalva Silva dos Santos. A pretendente: ELIZABETH LAMEU, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
03/04/1974, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Lameu e de Therezinha de Abreu Martins.

O pretendente: DANIEL VICENTE FERREIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de estoque, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 
26/08/2001, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Amaro 
Vicente dos Santos e de Eliane Iraci Ferreira. A pretendente: ALAÍDE GUEDES DA SILVA, 
profissão: atendente ao público, estado civil: solteira, naturalidade: em Campina Grande, Dis-
trito de José Pinheiro, PB, data-nascimento: 23/02/2001, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Iriomar Monteiro da Silva e de Lúcia Guedes da Silva.

O pretendente: MARCELO MARCOS MERLIN, profissão: músico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Alto Piquiri, PR, data-nascimento: 09/05/1973, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Devandir Merlin e de Eunice Ferreira 
Merlin. A pretendente: ANA CLARA DE SOUZA BORGES, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Rio Branco, AC, data-nascimento: 20/08/1999, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Martins Borges 
Sobrinho e de Raimunda de Souza Borges.

Confiança dos empresários 
aumentou em agosto 

O avanço nas mudanças de fase da retomada na cidade de 
São Paulo e as medidas de ajuda do Poder Público deixaram 
os empresários mais animados no mês de agosto, o Índice 
de Confiança do Empresário registrou alta de 12,9% – de 
66,2 pontos em julho para os atuais 74,8 pontos. O Índice de 
Expansão do Comércio acompanhou a elevação (4,4%), ao 
passar de 62,5 ponto em julho para 65,3 pontos em agosto. 
Em contrapartida, o Índice de Estoques (IE) sofreu sua 
quarta queda seguida (-3,1%), em agosto.

Apesar de os empreendedores estarem mais confiantes 
e com boas expectativas para 2021, o IE aponta a situação 
atual na qual os estoques ainda estão com muitas merca-
dorias paradas, exceto o comércio essencial, como super-
mercados e farmácias. Assim, a FecomercioSP recomenda 
que os estoques estejam reduzidos e bem controlados, a 
fim de evitar eventuais perdas e danos aos produtos. Além 
disso, a entidade sugere reavaliação e redução dos custos 
operacionais, analisando os riscos de endividamento e o 
fluxo de caixa (AI/FecomercioSP).

As organizações que implantaram um programa de compliance 
robusto tendem a sair mais fortes e com menos danos.
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Além da saúde física, 
a financeira também 
ganhou destaque nes-

sa crise: lojistas e restau-
rantes fecharam as portas, 
pessoas que trabalham com 
aplicativo de transporte 
pararam de circular. Porém, 
mesmo diante desse cená-
rio, houve um aumento no 
número de empreendedores 
do Brasil. 

Os e-commerces foram 
opção para muitas pessoas 
que ficaram desempregadas 
ou sem renda e precisaram 
migrar para o digital. Para 
se ter uma ideia, o segmento 
registrou R$ 670 milhões em 
vendas em junho, em todo o 
país. Em relação ao mesmo 
mês do ano passado, a média 
diária de vendas em 2020 
cresceu 73%, segundo dados 
da Receita Federal. 

De acordo com Ariane 
Marta (*), da Brascont Con-
tabilidade, nem sempre é 
fácil investir, principalmente 
na crise, mas alguns seto-
res se mostram ainda mais 
vantajosos nesse momento. 
“Profissionais que ofere-
cem serviços ao invés de 
produtos como: arquitetos, 
jornalistas, engenheiros ou 
áreas ligadas a tecnologia, 
por exemplo, são negócios 
que precisam de menos 
investimento, pois não ne-
cessitam de um capital de 
giro alto e nem uma grande 
contratação de funcionários, 
pelo menos no início”, exem-
plifica a especialista. Confira 

É necessário colocar todas as entradas e saídas na ponta do lápis 
e a parte contábil deve estar sempre em dia.
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Empreendeu na quarentena? 
3 passos para manter seu 

negócio em dia
A crise do Coronavírus pegou em cheio o bolso de muitas empresas e pessoas que estavam despreparadas

para manter toda a 
documentação em dia. 
Além disso, é neces-
sário saber em qual 
Regime Tributário a 
empresa se encaixa. 
Existem três regimes 
principais: o simples 
nacional, lucro presu-
mido e lucro real. Com 
a ajuda de um conta-
dor o empreendedor 
consegue entender 
qual é mais vantajoso 
para o seu negócio, 
programar e definir 
todos os tributos que 
as empresas precisam 
pagar ao Governo.

 3) Faça um acompanha-
mento diário: é ne-
cessário colocar todas 
as entradas e saídas 
na ponta do lápis, além 
disso a parte contábil 
deve estar sempre em 
dia. Existem muitas 
declarações, impostos 
e processos que uma 
empresa saudável deve 
seguir, por isso é indica-
do o acompanhamento 
de um contador ou con-
tar com um especialista 
da área. Anote todos os 
processos para que isso 
não gere uma bola de 
neve lá na frente. Com 
organização e cautela 
é possível manter seu 
negócio de pé e empre-
ender sem risco.

(*) - É contadora e diretora da 
Brascont Contabilidade.

três dicas para manter seu 
negócio de pé: 
 1) Tenha um plano de 

negócios: a elabora-
ção desse planejamen-
to é fundamental para 
evitar crises e garantir 
o futuro da empresa. 
“Abrir seu negócio 
próprio requer muita 
organização e  conheci-
mento sobre tudo o que 
engloba empreender. 
É preciso se ques-
tionar sobre todas as 
possibilidades, pensar 
qual produto ou ser-
viço você vai vender, 
em qual local, avaliar 
o mercado, conhecer 
o ramo, ter um plano 
financeiro, e unir todas 
essas informações em 
um plano de negócios. 

 2) Fique atento a todas 
as papeladas: outro 

ponto importante é 
saber qual será o tipo 
da sua empresa - Mi-
cro Empreendedor 
Individual (MEI), So-
ciedade Simples (SS), 
Limitada (Eireli) ou 
outro modelo.  “É pre-
ciso pensar em toda a 
documentação para 
abrir o CNPJ, além de 
outros registros, por 
exemplo: se o local 
vai ser físico, também 
precisa de uma análi-
se da documentação 
deste imóvel, se é um 
restaurante você deve 
entrar em contato com 
os órgãos responsá-
veis. 

  Por isso, é preciso 
analisar todos órgãos 
que gerenciam o setor 
que se está investin-
do e tomar cuidado 

Pandemia trouxe riscos à ética 
e integridade nos negócios

A maioria dos profissionais 
acredita que a crise causada 
pela Covid-19 representa um 
risco à conduta ética e íntegra 
nos negócios, segundo a pes-
quisa Global Integrity Report 
2020, realizada pela EY. O 
receio é que o cenário cause 
uma flexibilização em políticas 
e procedimentos de controles 
internos das organizações, ao 
mesmo tempo em que aumen-
ta a pressão por resultados. 

Em entrevistas com quase 
três mil profissionais de 33 
países, incluindo o Brasil, o le-
vantamento demonstrou ainda 
sinais de desconexão entre as 
percepções de profissionais em 
diferentes níveis hierárquicos. 
Mais de 55% dos membros de 
Conselhos de Administração 
acreditam que a alta admi-
nistração demonstra ética 
e integridade professional, 
mas somente 37% dos cola-
boradores corroboram com a 
afirmação. 

Entre os entrevistados 
brasileiros, 76% acreditam 
que a ética e a integridade 
melhoraram em suas organi-
zações nos últimos dois anos. 
Mas quase metade (48%) 
acha que comportamentos 
inadequados tendem a ser 
tolerados quando praticados 
por executivos com altos car-
gos ou por profissionais que 
sejam considerados essenciais 
para a companhia. Diferença 
que pode significar um hiato 
entre o discurso corporativo 
e as práticas fomentadas pela 
empresa. 

“Com a crise da Covid-19, 
o ambiente de conformidade 
passará por dificuldades, mas 
o que foi conquistado nos 
últimos anos não se perderá. 
As organizações que fizeram o 
dever de casa e implantaram 
um programa de compliance 
robusto tendem a sair mais 
fortes e com menos danos. 
Pois hoje, clientes, colabo-
radores, imprensa, todos 
cobram uma imagem ética 
e transparente das institui-
ções”, afirma Marlon Jabbur, 
sócio-líder de Forensics da EY 
no Brasil e América do Sul. 

Outro destaque da pesquisa 
foi o fato de que nenhum dos 
respondentes nacionais vê a 
sua empresa 100% preparada 
para lidar com as exigências 
legais de privacidade de 
dados. Ao mesmo tempo, o 
tema apareceu como a maior 
preocupação de 37% dos 
entrevistados ao adquirir, 
investir ou se associar a um 
parceiro de negócios. Ou 
seja, um importante desafio 
em curto prazo, levando em 
conta a iminência de ter a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
em vigor no país. 

“Ainda enxergamos desa-
fios importantes no mercado 
brasileiro, mas a pesquisa tam-
bém demonstra que nosso ní-
vel de maturidade com relação 
à integridade tem aumentado 
ano após ano, sendo hoje con-
siderado como essencial para 
a maioria das organizações”, 
diz Marlon. Fonte: (https://
www.ey.com/pt_br).
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