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Nova solução permite implantação de 
veículos autônomos

@A VIA Technologies, Inc. anunciou hoje o lançamento do VIA 
Mobile360 L900, um sistema ultracompacto no veículo que 

permite que startups e desenvolvedores acelerem o tempo de 
colocação no mercado de inovações de direção autônoma e segu-
rança veicular. Equipado com o módulo NVIDIA Jetson TX2, o VIA 
Mobile360 L900 oferece computação avançada, gráficos e desem-
penho de IA necessários para veículos autônomos, assistência ao 
motorista e aplicativos de segurança do operador. Seu suporte para 
nove câmeras automotivas confere flexibilidade incomparável para 
integrar a combinação apropriada de ADAS (Sistemas Avançados 
de Assistência ao Motorista), Visualização Surround e DMS (Siste-
ma de Monitoramento do Motorista) para atender às necessidades 
específicas de instalação.

Startup cria aplicativo de descontos que faz 
render o salário

@O People Club nasce para transformar a experiência do usuário 
e já conta com 250 empresas atendidas e mais de 12 mil pessoas 

beneficiadas, em várias partes do Brasil. Além disso, já são mais 
de 5 mil estabelecimentos credenciados, sendo possível inclusive o 
usuário indicar estabelecimentos de sua preferência – São Produtos 
e serviços de alimentação, bem-estar, saúde, educação, esportes, 
academias, infanto-juvenil, entretenimento, viagens, compras e 
muito mais. O People Club é mais uma solução criada pelo Grupo 
ROIT, accountech em gestão contábil, tributária e financeira. Com 
base em automações, geolocalização e inteligência artificial, o apli-
cativo consegue oferecer benefícios a partir do perfil de consumo 
e preferências de cada colaborador da empresa (https://www.
peopleclub.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Qual é o papel do gestor na adoção de uma 
cultura orientada à segurança de dados?

Luiz Penha (*)

Estruturar um sistema de ope-
rações em plena conformidade 
com a lei e capaz de extrair o 

real valor dos dados disponíveis. Se 
pudéssemos resumir um dos objetivos 
mais contundentes no cenário atual 
das empresas brasileiras, essa frase 
inicial seria extremamente fidedigna. 
No entanto, para se atingir esse nível 
de maturidade interna, o gestor precisa 
se apoiar em uma visão abrangente 
sobre o tema, considerando variáveis 
e componentes ligados à disseminação 
de uma concepção inovadora quanto à 
utilização e armazenamento dos dados.

Se o público consumidor, acostuma-
do a ceder informações pessoais para 
marcas, conscientizou-se sobre a im-
portância de se preservar a integridade 
desses materiais, a legislação nacional 
não poderia deixar de contemplar essa 
demanda justificável. Cabe às organi-
zações adequar suas governanças a 
fim de sustentar processos alinhados à 
conformidade prevista no texto da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
que certamente terá sua vigência 
retomada após a normalização das 
atividades. O gestor, figura que deve 
encabeçar a implementação de medidas 
que fomentem essa transição de forma 
gradual e segura, precisa se atentar a 
questões primordiais nesse sentido.

Eficiência imediata repousa na 
tecnologia

O caráter emergencial ligado ao tema 
é inegável. Não precisamos voltar muito 
no tempo para encontrar o exemplo de 
março, mês em que os primeiros casos 
da pandemia global foram identificados. 
Para assegurar a continuidade das 
atividades de trabalho, o fator tecno-
lógico tomou o protagonismo para si 
e preservou os resultados de diversas 
empresas. Agora que, aparentemente, 
as coisas parecem retornar ao normal, a 
presença da máquina pode ir além, não 
somente como um agente de contenção, 
mas um verdadeiro potencializador do 
escopo operacional.

em vigor, os executivos não podem mais 
renegar a construção de um ambiente 
digital seguro. Dentro da proposta da 
nova legislação, estão previstas puni-
ções severas para o descumprimento 
de exigências e obrigações que, em 
resumo, priorizam transparência, 
consentimento e privacidade como 
elementos indispensáveis. De fato, os 
desafios são numerosos, a exemplo da 
obrigatoriedade de se rastrear informa-
ções armazenadas, bem como a análise 
assertiva dos conteúdos identificados.

Contratação do DPO reflete essa 
nova mentalidade

Permanecendo no campo da LGPD 
e os métodos para absorvê-la interna-
mente, deve-se passar pela contratação 
de um Data Protection Officer, ou ape-
nas DPO. Na prática, o designado para o 
cargo terá de representar o fio condutor 
entre a empresa, os titulares dos dados 
e a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD), órgão responsável 
pela orientação, fiscalização e aplicação 
de advertências e punições. Habitando 
um departamento independente da 
empresa, esse profissional tem o com-
promisso de exercer suas atividades 
sem interferências internas, pois suas 
investigações serão conduzidas em prol 
do interesse geral da organização. A 
posição do DPO também é proveitosa 
na medida em que pode sanar dúvidas 
e esclarecer situações ocasionadas 
pela LGPD, mostrando-se acessível a 
clientes e funcionários.

Os desafios existem e estão colocados 
à mesa. Sentar, identificar as maiores 
lacunas e encontrar alternativas fac-
tíveis de se implementar uma cultura 
orientada à segurança de dados é o 
primeiro passo para se adequar a um 
futuro que não aceita meio termo. 
Você, enquanto gestor, está satisfeito 
com a realidade informacional de sua 
empresa? Se a resposta não for positiva, 
talvez seja hora de se movimentar.

(*) É co-founder e COO da Nextcode. Com vasta 
experiência em Infraestrutura de TI e segurança 

de dados, o executivo possui mais de 11 anos de 
experiência na área.

Além de reconhecer as maiores dificuldades internas, é função do líder compreender o contexto acerca 
da LGPD e seus efeitos práticos para o cotidiano operacional

Em outras palavras, a validação ma-
nual das informações disponibilizadas 
não é uma alternativa aceitável. Ape-
sar de perdurar em grande parte do 
empresariado, trata-se de um método 
que flerta com erros e falhas críticas 
perigosas, formalizando um peso con-
trário à segurança fiscal. A inserção de 
ferramentas automatizadas oferece o 
respaldo desejado para construir os 
pilares de uma gestão fiscal saudável.

LGPD de volta à pauta empresarial
Segundo um levantamento realiza-

do pela Unisys, que visa estabelecer 
um parâmetro sobre a percepção do 
consumidor quanto às informações 
cedidas para as marcas, apenas 29% dos 
brasileiros confiam nas empresas para 
lidar com seus dados. Três quartos dos 
entrevistados também temem por in-
vasões cibernéticas. Essa baixa parcela 
de consumidores confiantes quanto ao 
modo escolhido pelas organizações para 
conduzir seus dados pessoais não é por 
acaso. Durante muitos anos, optou-se 
por postergar um amplo investimento 
nas áreas de TI, setores que comportam 
a estrutura necessária para proteger o 
fluxo informacional.

Felizmente, com a sanção da LGPD 
e a expectativa atual de que a lei entre 
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Expectativas dos consumidores 

no novo cenário econômico

Os últimos meses têm 
sido extremamente 
desafiadores 
para as empresas 
nacionais, não há 
como questionar essa 
afirmação. 

No que diz respeito ao 
relacionamento com 
o cliente, o impacto 

foi em grande escala e ainda 
produz tendências para o 
pós-pandemia, exigindo um 
alto nível de adaptabilidade 
por parte das organizações. 

Com essas mudanças 
significativas na jornada 
de compra do usuário, que 
por sua vez se encontra 
cada vez mais exigente por 
interações humanizadas, 
mesmo no ambiente digital, 
a expectativa é de que o 
empresariado terá de reunir 
esforços para proporcionar 
intimidade ao cliente e sus-
tentar vínculos proveitosos 
para ambas as partes. 

Nesse sentido, algumas 
características se destacam 
entre as demais e apontam 
para ótimas oportunidades 
de se corresponder aos 
anseios do público. É impor-
tante enfatizar que as em-
presas não estão à deriva no 
que diz respeito à inovação, 
com alternativas disponí-
veis no mercado totalmente 
capazes de modificar o perfil 
estratégico e abrir portas 
para novas possibilidades 
comerciais. Antes disto, 
deve-se compreender o que 
de fato mudou após esse 
acontecimento de alcance 
global.

Personalização é cami-
nho sem volta - Em outros 
tempos, proporcionar um 
serviço de qualidade ou 
um produto de saltar os 
olhos poderia simbolizar 
uma grande vitória mer-
cadológica para a empresa 
em questão. Hoje, com a 
transformação digital e a 
conscientização do con-
sumidor sobre o que há 
de novo e mais vantajoso 
no mercado, é necessário 
ir além desse quesito e 
construir relacionamentos 
individuais e adequados 
às características de cada 
usuário.

Os clientes não esperam 
que a companhia os trate 
como números ou somente 
mais uma oportunidade de 
compra. Toda interação, 
seja ela conduzida por ca-
nais digitais, deve abdicar 
de qualquer aspecto de 
indiferença e trabalhar com 

técnicas customizáveis. 
O que o consumidor pro-
cura? Quem ele é? Como 
ele deseja resolver seus 
problemas? São perguntas 
válidas e indispensáveis 
para um atendimento bem 
conduzido.

Sua empresa é capaz 
de antecipar deman-
das? - Precisão e agilidade 
são elementos obrigatórios 
para empresas inseridas no 
contexto digital. Esse nível 
de maturidade operacional 
voltada para a presença da 
inovação deve refletir em 
uma política de comuni-
cação externa orientada à 
predição.

Em outras palavras, se 
os clientes possuem re-
lacionamentos com uma 
organização, é de se esperar 
que ela seja capaz de an-
tecipar oportunidades de 
produtos ou serviços que 
possam beneficiar o usuário 
final, antes que ele tenha de 
tomar a iniciativa. Por isso, 
a importância de se contar 
com referências analíticas 
produzidas por sistemas 
digitais.

Flexibilidade como 
diferencial competitivo 
- Atualmente, a população 
como um todo está acostu-
mada a utilizar ferramentas 
inteligentes, formalizadas 
para se adaptar às parti-
cularidades apresentadas 
por cada um, independen-
temente do ambiente em 
que o consumidor opte por 
marcar presença. 

Essa condição também 
se estende ao modelo de 
comunicação adotado pelas 
empresas, que deve se ade-
quar às especificidades do 
canal selecionado pelo usu-
ário. Tal mobilidade passa 
uma mensagem positiva de 
que a organização entende 
o formato escolhido pelo 
cliente e não espera que ele 
mude seus hábitos virtuais.

Por fim, destaco que o pro-
cesso de reformulação das 
experiências de compra no 
novo cenário econômico é 
uma movimentação que não 
deve ser subestimada pelas 
companhias nacionais. Para 
o mundo pós-pandêmico, 
criar intimidade com o clien-
te e colocar o ser humano 
no centro das relações é um 
compromisso a ser firmado 
por todos, e a implementa-
ção tecnológica apresenta 
os artifícios ideais para se 
atingir esse objetivo.

 
(*) - É Founder e CEO na b2finance 

(http://b2finance.com).

Mauro Inagaki (*)

Um evento totalmente digital, uma ex-
periência exclusiva e imersiva, sem sair de 
casa. Com o tema “Ideias que nos movem”, 
o TEDxUFPR de 2020 acontece nos dias 12 
e 13 de dezembro, com 11 palestras e cinco 
workshops. É a primeira edição realizada 
totalmente online, com óculos de realidade 
virtual e muita tecnologia, como a captação 
de imagens em 360 graus e lettering em 3D.

“Esse ano foi diferente de tudo que já 
vivemos, e o TEDxUFPR acabou se inspi-
rando nisso para criar algo novo, um evento 
100% digital com um time de profissionais 
diversificados e temas de interesse geral”, 
explica o organizador, Matheus Salles. 

As palestras confirmadas são: James 
Marins, fundador do Instituto Legado e 
autor do livro "A era do impacto"; Izabella 
Camargo, jornalista, youtuber no canal 
"Unha Talks" e autora do livro "Dá um 
tempo; Lama Padma Samten, mestre do 
Budismo Tibetano no Brasil e fundador 
do Centro de Estudos Budistas Bodisatva; 

“Ideias que nos movem”
Google Business Group Curitiba; Negritu-
de e Marcos Civilizatórios Africanos com 
Carla Ávila, que é professora e ativista no 
Movimento de Mulheres Negras de Pelotas 
(RS); Núcleo Feminista de Dramaturgia 
com Maria Giulia Pinheiro, poeta, perfor-
mer, roteirista, pesquisadora e ativista; 
Workshop de Inovação, Startup e Hot Seat 
(Pitch) com os mentores e investidores do 
Founder Institute Curitiba e ainda Pro-
dução e Conservação da Natureza com a 
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem 
e Educação Ambiental – SPVS e a Grande 
Reserva Mata Atlântica – GRMA.

Os inscritos selecionados terão acesso 
à experiência completa do TEDxUFPR, 
com salas virtuais exclusivas, workshops, 
kit congressista oficial e ainda óculos 
de realidade virtual. O público em geral 
poderá acompanhar as palestras, gratui-
tamente e ao vivo, pelo canal do Youtube 
(https://www.youtube.com/tedxufpr) e 
ainda fazer parte dos grupos de What-
sApp e Telegram.

Rafize Santos, mestre em filosofia, mentora 
de empreendedorismo feminino na BADASS 
e consultora; Thiago Ayres, investidor anjo 
na CWB Angels, consultor na Consigliere 
e empreendedor; Juliana Bley, psicóloga 
idealizadora do SafetyLabs; Fernando Lou-
zada, neurocientista e professor da UFPR; 
Gabi Mahamud, fundadora do Good Truck, 
Flor de Sal e líder de sustentabilidade UPG; 
Octávio Nassur, designer de oportunidades 
e idealizador do Festival Internacional de 
Hip Hop; Thiago Romariz, Global Head of 
Content & PR do EBANX; e Naomi Helena, 
estudante de Direito UFPR, ativista e con-
selheira municipal de Direitos da Mulher.

“Também é a primeira vez que fazemos 
workshops. Selecionamos instituições e 
projetos que são referência não só em Curi-
tiba, mas em todo o país”, comenta Tales 
Costa, que é coorganizador do TEDxUFPR.

Os workshops confirmados são: Empreen-
dedorismo Feminino, ministrado por Piettra 
Marques, empreendedora e artista, Lead no 

Luiz Penha

Empreendimento tecnológico 
inédito no país

A cidade paulista de Brodowski, 
na região de Ribeirão Preto, re-
ceberá o primeiro polo industrial, 
comercial e empresarial 4.0 do 
país. O ineditismo do projeto se dá 
em razão de reunir diversos tipos 
de empresas em um condomínio 
fechado; com guarita, segurança e 
monitoramento 24h por dia; e ser 
dotado de alta tecnologia e completa 
infraestrutura logística. As obras 
já começaram e a entrega será no 
segundo semestre de 2021. Depois 
de finalizado, o polo gerará cerca de 
2 mil empregos diretos e fomentará 
a economia de toda a região.

A incorporação de novas tecno-
logias em automação, inteligência 
artificial e internet das coisas em 
todos os setores industriais está 
provocando uma verdadeira revo-
lução nos processos de manufatura, 
logística e tecnologia da informação 

de empresas inovadoras preparadas 
para o futuro. E este é justamente o 
conceito do polo 4.0, que possui uma 
área total de 300 mil m2, sendo 27 
mil m2 de áreas verdes arborizadas.

Denominado Polo Empresarial e 
Industrial Thomazella, o empreen-
dimento possui 118 lotes de 1.000 
m2 a 1.600 m2, energia renovável, 
drenagem de águas pluviais, prédios 
com iluminação em led, ruas amplas 
e pavimentadas para o tráfego de 
qualquer tipo de caminhão, rede de 
água potável com poço artesiano, 
rede coletora de esgoto com estação 
elevatória e emissário para trata-
mento municipal em Brodowski, 
infraestrutura diferenciada com 
boulevard comercial e coworking, 
praça de alimentação, lounges de 
convivência, centro médico, helipon-
to, prédio de recepção com cafeteria 
e salas de reuniões e de treinamento.


