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Os sete pecados 
contratuais

É interessante 
fazer uma analogia 
sobre como alguns 
comportamentos 
recorrentes que 
são percebidos nos 
contratos podem ser 
comparados a pecados

Pecados que as empre-
sas poderiam deixar 
de cometer, e é claro 

que, nesse caso, com alguns 
ajustes. Mas o fato é que os 
desequilíbrios contratuais 
são muito comuns no Brasil, 
e podem prejudicar o dia a 
dia empresarial. Isso porque 
um contrato deveria ser 
pensado como uma aliança 
entre partes, uma conjun-
ção de esforços para alcan-
çar o resultado querido por 
ambos. Mas nem sempre 
(ou muito raramente) é isso 
que está refletido nesses 
documentos. 

A gula, por exemplo, a 
menos que estejamos falan-
do de contratos de compra 
e venda de alimentos, está 
muito associada ao egoísmo, 
que pode ser encontrado no 
desequilíbrio obrigacional, 
quando se interpõe diversas 
obrigações a uma parte, 
desmesuradamente, sem 
uma contrapartida lógica e 
equivalente da outra. 

A avareza, por sua vez, é 
tão evidente, que temos até 
a Lei da Usura , a qual regula 
as factorings, onde os juros 
se destacam, sendo essa um 
exemplo de como o “apego 
aos bens materiais e ao di-
nheiro” foram expressivos 
em determinados negócios 
jurídicos durante muito 
tempo. 

Uma das analogias mais 
difíceis é a da luxúria, que 
está relacionada aos “praze-
res da carne”, mas também 
pode ser entendida como 
um comportamento pas-
sional, o qual, por vezes, é 
transportado para o texto 
de alguns contratos, prin-
cipalmente no sentido de 
cláusulas de proteção ex-
cessivas de uma das partes. 

Já a ira, que é o estado de 
cólera ou desejo de causar 
mal a alguém, fica estampa-
da quando em um contrato 
existem diversas cláusulas 
penais, perfeitamente iden-
tificadas para cada tipo de 
inadimplemento, seja ele 
de ordem obrigacional ou 
pecuniária. 

Literalmente expressa 
pela vontade de possuir 
algo que pertence à ou-
trem, a inveja é o resultado 
da expressão de cláusulas 
penais, culminadas pela ira, 
na qual o objeto resultante 
de um inadimplemento é a 
entrega completa daquilo 
que se está contratando, 
sem a devida contrapartida 
pela mesma (principalmen-
te quando não há equilíbrio 
entre o que se deixou de 
fazer para alcançar aquele 
resultado). 

A preguiça dispensa ana-
logia, que é identificada de 
pronto no contrato final, 
quando este não tem uma 
topologia adequada, faltan-
do unicidade de referências 
entre expressões, ou quan-
do é feito simplesmente 
a partir de um “contrato 
modelo”, que, em geral, é 
um Frankenstein jurídico de 
outros documentos compi-
lados aqui e ali. 

Por fim, a soberba pode ser 
encontrada nos momentos 
de discussão textual sobre 
a intepretação de cláusulas 
contratuais produzidas por 
uma das partes, na qual a 
outra, por diversas vezes, 
substitui trechos por sinô-
nimos diretos e sem preju-
ízo do conteúdo anterior, 
somente para reafirmar seu 
posicionamento. O objetivo 
de trazer estas analogias 
não é para dizer que você 
deve ser negligente com o 
contrato e não se proteger 
com determinadas cláusu-
las mais robustas.  

Mas de auxiliar a análise 
e identificação daquilo que, 
de fato, é necessário, e aqui-
lo que está desequilibrado. 
Isso porque, o crescimento 
piramidal (expoente da 
primeira revolução indus-
trial) ainda deixa resquícios 
perniciosos, mesmo em um 
momento em que a atual 
sociedade busca um cres-
cimento em bloco, no qual 
o sucesso do ecossistema 
reflete, diametralmente no 
crescimento pessoal e in-
dividual de cada indivíduo. 

É preciso que as pessoas 
distanciem suas ações des-
ses “pecados retrógrados” 
para que consigam cons-
tituir uma relação social 
e comercial baseada no 
crescimento conjunto. 

(*) - É advogado e sócio do escritório 
de direito empresarial FASS.
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OMS prevê vacina 
disponível ainda 
neste ano

O diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, afirmou que existe a 
“esperança” de o mundo ter 
uma vacina contra o novo 
Coronavírus disponível já em 
2020. Até então, a entidade 
vinha sendo cautelosa quanto 
ao prazo para se desenvolver 
uma imunização segura e efi-
caz para conter o Sars-CoV-2. 

“Existe a esperança de ter 
uma vacina até o fim deste 
ano”, disse Adhanom após 
uma reunião de dois dias do 
comitê executivo da OMS. 
O diretor, no entanto, não 
especificou quais candidatas 
podem estar prontas já em 
2020. Segundo o site da or-
ganização, existem 42 vacinas 
contra o novo Coronavírus no 
estágio de ensaios clínicos em 
humanos, sendo que 10 delas 
já iniciaram a terceira e últi-
ma etapa, quando é avaliada 
a eficácia da imunização ao 
longo do tempo.

Uma delas é a da Univer-
sidade de Oxford, que está 
sendo testada no Brasil. A 
multinacional AstraZeneca, 
responsável pela produção 
e distribuição da vacina em 
nível global, já iniciou a fabri-
cação e prevê a entrega dos 
primeiros lotes ainda para este 
ano. Outra vacina em teste no 
Brasil, a do laboratório chinês 
Sinovac, pode começar a ser 
aplicada em São Paulo no dia 
15 de dezembro, segundo o 
governador do estado, João 
Doria (ANSA).

As vendas que respon-
diam por 2,1% do 
varejo paulista em 

2013 e 2,9% em 2019, salta-
ram para 3,7% no primeiro 
semestre deste ano. A gran-
de pergunta é: como uma 
empresa pode sair na frente 
das demais em um mercado 
crescente como esse?

“Boas estratégias de 
marketing podem alavan-
car resultados significativos, 
se forem criadas as metas e 
métricas para mensurar o 
que se quer para cada canal 
digital, a partir das múltiplas 
jornadas dos clientes, seus 
pontos de necessidade e in-
teração com as marcas, seus 
produtos e serviços”, avalia 
Leonardo Coelho, professor 
de marketing da Fundação 
Dom Cabral.

Fazendo uma análise so-
bre o comportamento do 
consumidor, ele explica 
que quando um consumi-
dor deseja um determinado 
produto, ele geralmente 
abre as primeiras páginas 
que aparecem no Google 
para consultar os preços, e 
observa os anúncios, bem 
como o ranking orgânico. 

Segundo Kevin Fried, que 
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Downloads mais rápidos 
e uma maior cobertura 
no território brasileiro. 
Até o momento, esses são 
alguns pontos adiantados 
por algumas operadoras 
que começaram a testar 
o 5G, nova modalidade de 
conexão móvel. O leilão do 
espaço espectro que será 
atribuído à nova tecnolo-
gia deve acontecer apenas 
em 2021, mesmo assim as 
avaliações nacionais, que 
ainda não experimentam 
a conexão em todo o seu 
potencial, já falam em uma 
capacidade 12x mais veloz 
que a experimentada pelo 
4G. 

Segundo o especialista 
em tecnologia e mídias 
digitais Bruno Maciel, um 
ponto relevante é que 
para a novidade, a Anatel, 
agência que regula as te-
lecomunicações no país, 
exigiu uma cobertura de 
95% sobre o espaço brasi-
leiro, número maior que o 
tecnologia atual. “O grande 
ganho que vêm com esse 
requisito é a ampliação de 
sinal, que é um problema 
que dificulta o bom aces-
so à internet no país, em 
especial em municípios de 
pequeno porte”, elucida. 

No quesito velocidade, 
o especialista aponta que 
a chegada do 5G pode vir 
a acelerar o processo de 
modernização e obtenção 

As avaliações já falam em uma capacidade 12x mais veloz que 
a experimentada pelo 4G.
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E-commerce: como competir 
nesse mercado crescente?

Em estudo recente realizado pela Fecomércio-SP, em seis meses o e-commerce avançou o equivalente 
a seis anos em decorrência da pandemia

são fundamentais, mas não 
o suficiente para aproveitar 
todo o aquecido mercado 
online, visto que além do 
crescimento em lojas, o valor 
investido nesse ambiente, per 
capita, também aumentou.

Cada habitante do Estado 
de São Paulo gastou em 
média R$ 1.247 no varejo 
físico no primeiro semestre 
de 2020, valor 9,3% menor 
comparado ao final de 2019. 
Já no comércio eletrônico, 
o gasto médio por pessoa 
foi de R$ 47, alta de 17,5% 
em relação ao ano passado. 
Para o professor de marke-
ting, neste momento e neste 
ambiente, o consumidor 
está mais crítico para fazer 
escolhas.

“Queremos saber a ori-
gem do produto, tempo de 
entrega, assistimos reviews, 
testes, unboxings no You-
Tube, visitamos o Reclame 
Aqui, comparamos preços, 
valor de frete e referências 
do vendedor”, destaca. “E-
commerce é só uma das 
mudanças que veio para 
ficar, o futuro é digital”, 
conclui Leonardo. Fonte e 
mais informações: (https://
startwp.com.br/).

é Industry Leader, Specialty 
Retail do Google nos EUA, 
mais de 50% dos compra-
dores pesquisaram para 
saber se as lojas próximas 
estavam abertas ou fecha-
das nas últimas semanas de 
setembro. “Isso revela que a 
o e-commerce vai além. São 
sites que também informam 
e nutrem os consumidores”, 
responde

“Com as vendas online em 
alta, é importante também 
ligar o seu nome à sua região 
de atuação, mercado espe-
cífico ou, ainda, aos valores 
da empresa em ações apro-

priadas”, ressalta Leonardo, 
que também é co-fundador 
da Startwp e CEO da LC4 
Comunicação, Marketing e 
Estratégia. Quanto mais as 
pessoas ficaram em casa, 
e o comércio tradicional 
fechado, mais se consumiu 
através da internet. 

Por isso muitas empresas 
vêm adotando modelos de 
marketing online e migran-
do para o e-commerce para 
promover seus produtos e 
marcas por meio da internet. 
Estratégias que visam colo-
car o comerciante entre os 
primeiros nomes do Google 

5G no Brasil: o que 
esperar da nova tecnologia

de casas e eletrodomésticos 
inteligentes. Apesar de já 
ter evoluído bastante nos 
últimos anos, a internet das 
coisas ainda não consegue 
entregar com totalidade ou 
mesmo construir um cenário 
possível para a automatiza-
ção de transportes, ilumina-
ção entre outras inúmeras 
tecnologias que vem surgin-
do devido a um problema de 
baixa velocidade no Brasil, 
argumenta Bruno Maciel.  

Apesar dos possíveis avan-
ços tecnológicos, a nova 
forma de se conectar vem 
envolvida em uma série 
de polêmicas e discussões 
acerca da privacidade dos 
usuários. Pois, se a internet 
estará presente em tudo e 
todas as coisas, será possível 
parar um país inteiro por 
meio dela. “Outro grande 
ponto é sobre a concor-
rências entre as grandes 

potências. Estados Unidos 
e China disputam o prota-
gonismo no fornecimento 
de estrutura para países 
que desejam implantar a 
tecnologia. Sendo que o 
governo norte-americano 
propaga que a tecnologia 
chinesa será usada para 
espionagem”, pontua Bru-
no Maciel.  

Apesar do Brasil ainda 
não ter tomado uma po-
sição sobre a tecnologia 
no país, o presidente Bol-
sonaro disse que cabe a 
ele decidir sobre isso. Em 
contrapartida, o vice-presi-
dente Hamilton Mourão já 
declarou não ter medo de 
retaliação caso o Brasil opte 
pelas estruturas chinesas, 
mesmo com o alinhamento 
que o governo tem com os 
Estados Unidos. Fonte: 
Raphael Lucca/MF Press 
Global 
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A lei geral de proteção de dados 
entrou em vigor e trouxe a obriga-
ção da criação e implantação de 
um sistema de proteção de dados 
pessoais. 

Esse novo cenário de conformi-
dade traz uma série de dúvidas, 
de incertezas e impõe uma nova 
cultura. O sistema de compliance 
de proteção de dados se inicia 
basicamente com a análise de 
riscos, momento em que todos os 
processos são mapeados e se tem 
uma dimensão do tratamento de 
dados que a empresa realiza. 

Com isso, dá-se o passo para 
a implantação de um sistema 
de gestão que buscará criar e 

manter mecanismos de proteção 
e de controle. E, por fim, esse 
sistema precisará ser testado e 
monitorado por meio de audi-
torias. A implantação e gestão 
do programa de conformidade 
é essencial para o controle dos 
dados e para a comunicação com 
todas as partes interessadas. 

Mas um item essencial, que vai 
além da implantação de uma série 
de normas, procedimentos e mui-
tas vezes imposições, é a mudança 
de cultura. O incidente de dados, 
como chamamos um eventual 
vazamento ou desvio de finalidade 
no uso ou tratamento de dados 
pelas empresas, não depende de 
um sistema por melhor que seja, 

mas sim daqueles que operam 
esse sistema. 

A lei traz alguns princípios que 
devem nortear todo o sistema 
de conformidade de proteção 
de dados. Dentre eles, podemos 
destacar a finalidade, ou seja, o 
propósito do uso dos dados, que 
deve ser legítimo, específico e 
explícito. Temos também a pre-
venção, na qual a empresa deve 
adotar uma série de medidas a fim 
de prevenir a ocorrência de danos. 

E até a necessidade de pres-
tação de contas, consistente 
na demonstração de medidas 
eficazes e capazes de comprovar 
a observância das normas de pro-
teção de dados, além de outros 

mais. O objetivo dos princípios é 
justamente construir a essência 
do programa de proteção, que 
não é só um conjunto de normas 
e regras que serão implantadas 
no dia a dia da empresa. 

Pelo contrário, são elementos 
norteadores de todo o sistema, 
com os quais principalmente os 
operadores devem estar habitu-
ados, a fim de que possam ter 
autonomia, autocrítica e auto-
gestão quando estiverem mani-
pulando dados. Esse conceito é 
o que chamamos de cultura de 
proteção de dados, que deve 
ser disseminada desde o início 
da análise de risco, com o enga-
jamento da equipe de gestão e 

culmina com a conscientização 
da equipe acerca de seu papel 
para a estabilidade e eficácia do 
programa. 

A implantação de um sistema 
efetivo e autônomo de proteção de 
dados, está intimamente ligada à 
capacidade de se implantar muito 
mais do que uma série de normas e 
novos procedimentos e criar para 
o colaborador, apenas mais uma 
obrigação, mas sim, transformar 
a cultura da empresa, de modo a 
garantir que todos tenham cons-
ciência da essência do programa 
e seus benefícios para todas as 
partes envolvidas.

(*) - É Advogado e sócio gestor da RGL 
Advogados.

A importância da cultura de proteção de dados
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