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News@TI
Home office não será full time, aponta 
levantamento da Lockton

@Pesquisa de Benefícios realizada pela consultoria e correto-
ra de seguros norte-americana Lockton indica que o home 

office veio para ficar, mas não será em tempo integral. Um dos 
benefícios de maior prevalência nas Políticas de Flexibilidade, o 
home office já foi instituído por 55% das empresas e outras 41% 
adotam de maneira informal, ou seja, sem uma política estru-
turada. Independentemente da pandemia, 45% das empresas já 
autorizavam os colaboradores a trabalharem de casa 1 ou 2 dias 
por semana. O diretor Atuarial da Lockton no Brasil e coorde-
nador do levantamento, Cesar Lopes, explica que já havia um 
movimento das organizações em flexibilizar a necessidade de ter 
colaboradores fisicamente nos escritórios e a pandemia acelerou 
o processo. “O home office veio para ficar, mas ao contrário do 
que se esperava, não será full time. Os dados da pesquisa apon-
tam que as organizações planejam manter os colaboradores em 
home office entre 2 e 3 dias por semana”, afirma Cesar Lopes, 
diretor Atuarial da Lockton no Brasil. O levantamento ouviu 469 
empresas em 44 setores da economia. A amostra contou com 
46% de companhias de capital nacional e 54% multinacionais 
(lockton.com.br/home).
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LGPD: O que você 
precisa saber para 2021

mecanismos de controle e toda uma 
política de gestão de segurança dessas 
informações. O conjunto de proteção 
e regras chamamos de Compliance de 
Proteção de Dados, ou Governança 
em Privacidade como a lei se refere”, 
explica.

Em relação às empresas que não 
estão dentro da LGPD, o advogado 
acredita que a ANPD - autoridade 
nacional de proteção de dados - criará 
um mecanismo de recebimento de de-
núncias de violação de dados e toda e 
qualquer forma de desvirtuamento do 
uso desses dados. “De forma adminis-
trativa teremos a autoridade nacional, 
e outros meios que tem a competência 
de fazer isso, como o próprio Procon 
quando estivermos falando de dados de 
consumidor. Em casos mais drásticos, 
pode ser recorrido ao poder judiciário 
justamente para que haja uma atuação 
de forma a coibir a atuação das empre-
sas de forma contrária a lei”, completa.

O primeiro semestre de 2021 é o 
momento para que as empresas apro-
veitem a oportunidade de implantar 
um projeto de proteção de dados. 
“A implantação vai sempre olhar o 
tamanho da empresa, os dados que ela 
utiliza e, cada sistema de compliance, 
terá a cara da determinada empresa - 
ou seja, pode haver sistemas de LGPD 
desde o mais simples, em empresas 
menores que tem uma quantidade 
menor de procedimentos internos, 
até procedimentos mais complexos 
que utilizam uma série de ferramentas 
de controles para empresas maiores. 
O essencial é que as empresas tenham 
um sistema de proteção”, conclui 
Rubens Leite.

As penalidades que a Lei Geral de Proteção de Dados impõem começam a ser aplicadas em agosto de 2021; o 
advogado Rubens Leite explica o que os consumidores e empresas podem esperar da LGPD no próximo ano

isso seja explícito de forma bem clara. 
“Os titulares também podem indagar 
às empresas acerca do uso, destina-
ção e finalidade de todos os dados 
que constam em poder da empresa. A 
pessoa física titular desses dados, seja 
funcionário da empresa, cliente, forne-
cedor, tem o direito de saber como eles 
serão usados e a empresa precisa ter 
um canal de comunicação para sanar 
esses questionamentos”, entende Leite.

É importante entender que os direitos 
dos consumidores são a apresentação 
de forma clara, expressa e inequívoca 
de quais são as finalidades de uso da-
quele dado, qual será o fluxo de dados 
dentro da empresa. “O consumidor 
tem o direito de receber a informação 
do que a empresa irá fazer com as in-
formações dele. Então, este é um dos 
principais direitos do consumidor em 
relação à LGPD, que é o direito de dar 
ou não consentimento para uso desses 
dados, revogar o consentimento, atua-
lizar as suas informações e o direito de 
ter acesso a esse fluxo de dados. Além 
disso, o consumidor que tiver algum 
dano decorrente de um incidente com 
os dados pessoais, pode recorrer aos 
órgãos competentes para que possa 
requerer a devida compensação”, 
complementa.

A LGPD para as empresas
Em relação às empresas, é necessário 

ressaltar a latente responsabilidade 
pelo uso dos dados. Todo o fluxo de 
dados dentro da empresa deve ser ma-
peado, ou seja, deve-se entender qual 
o caminho que os dados pessoais que 
a empresa recebe percorre dentro da 
empresa. “É necessário que haja essa 
rastreabilidade, esse mapeamento, 

OpiniãO
Tecnologia e dados na oferta 
de serviços financeiros para 

a retomada no pós-crise 

Está chegando 
ao fim o ano que 
provavelmente foi 
o mais desafiador 
do século para a 
humanidade. 

A pandemia exigiu mu-
danças profundas na 
sociedade e na eco-

nomia, impondo medidas de 
distanciamento social para 
a população e fechando as 
portas de estabelecimentos 
praticamente da noite para 
o dia. A crise foi devastado-
ra para diversos negócios, 
cortando boa parte do 
faturamento de empresas 
dos mais variados setores, 
principalmente as peque-
nas e médias, resultando 
inclusive no encerramento 
das atividades de muitas ao 
redor do país. 

Diante deste cenário ad-
verso, a busca pelo crédi-
to naturalmente cresceu, 
dificultando o acesso do 
empresário a recursos para 
socorrer seu negócio. Uma 
pesquisa do Sebrae feita 
em abril, no começo da 
crise, apontou que 60% dos 
pequenos empresários tive-
ram seu pedido de emprés-
timo negado pelos bancos. 
Como consequência desta 
conjuntura, funcionários 
de empresas também foram 
impactados. 

De acordo com informa-
ções do Banco Central divul-
gadas em maio, apenas 1% 
do orçamento destinado ao 
financiamento de folhas de 
pagamento, o que equivale 
a R$ 413,4 milhões de um 
total de R$ 40 bilhões, foi 
emprestado. Os dados pre-
ocupam e exemplificam o 
receio dos bancos com uma 
possível inadimplência, mas 
a saída do empresariado 
pode estar em algo presen-
te no dia a dia de qualquer 
pessoa: a tecnologia. 

A utilização de recursos 
tecnológicos e dados para 
oferecer serviços financei-
ros de maneira mais per-
sonalizada e competitiva 
já é uma realidade e são 
oferecidos por empresas 
que chamamos de techfin, 
uma aliada importante na 
retomada dos negócios. As 
funcionalidades propor-
cionadas pela tecnologia 
na economia não são uma 

novidade, contudo mais 
do que nunca, devem ser 
bem exploradas pelos em-
presários, tendo em vista o 
cenário desafiador em que 
nos encontramos. 

Com as facilidades viabili-
zadas pelos serviços de te-
chfin de maneira totalmente 
integrada ao software de 
gestão, as empresas podem 
hoje ter acesso a recursos 
como antecipação de re-
cebíveis, mais prazo para 
o pagamento de boletos de 
fornecedores, linha de cré-
dito adicional aos clientes 
e até uma simplificação de 
empréstimo consignado, 
automatizando e descom-
plicando etapas, além de 
reduzir os custos de todos 
esses trâmites. 

É um fato: a saída do mer-
cado para uma retomada 
mais forte, produtiva e com 
menos obstáculos passa por 
soluções de tecnologia. O 
uso mais intensivo de dados 
torna as ofertas de serviços 
mais inteligentes e perso-
nalizadas para cada caso, 
melhorando a experiência 
de uso, reduzindo risco e 
principalmente diminuin-
do burocracias, um dos 
principais desafios enfren-
tados pelo empresariado 
brasileiro. 

Apesar das dificuldades 
que a pandemia trouxe em 
2020, é fundamental absor-
ver os aprendizados desse 
período para vislumbrar os 
frutos já no próximo ano. 
Para isso, um gerencia-
mento facilitado e confiável 
dos dados de uma empresa 
é o passo número 1 para 
um 2021 mais promissor, 
com diagnóstico aprofun-
dado sobre as medidas 
necessárias para controle 
de valores e aumento de 
produtividade. 

A tendência é que cada 
vez mais as companhias 
de tecnologia passem a 
aderir ao conceito de te-
chfin, oferecendo serviços 
financeiros a seus clientes. 
Diante da grande dificulda-
de de acesso ao crédito e da 
constante necessidade de 
simplificar e automatizar 
processos, o combustível 
monetário que falta para o 
seu negócio pode vir junto 
com o seu sistema de gestão.

(*) - É diretor executivo da 
TOTVS Techfin.

Eduardo Neubern (*)

AI/RGL Advogados

Nas últimas semanas, não são pou-
cos os casos de vazamento de 
dados pessoais que têm ocorrido 

no Brasil. Após um vazamento de se-
nhas de sistemas do Ministério da Saúde 
fazer com que cerca de 16 milhões de 
brasileiros que tiveram diagnóstico 
suspeito ou confirmado de covid-19 
sofressem por quase um mês com seus 
dados pessoais e médicos expostos na 
internet, uma nova falha do Ministério 
da Saúde expôs os dados de cerca de 
243 milhões de brasileiros, incluindo 
pessoas que já morreram, cadastrados 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Casos como estes apenas reiteram a 
importância da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD).

Pensando em 2021, o advogado 
e sócio-gestor da RGL Advogados, 
Rubens Leite, acredita que não há 
previsão de mudança textual dos ter-
mos da LGPD. “O que temos é que, a 
partir do dia 1o de agosto, começarão 
a ser aplicadas as penalidades que a lei 
prevê - desde advertência, até multas 
de 2% do faturamento, chegando até 
à possibilidade da autoridade nacio-
nal Regulador de Proteção de Dados 
(RPD) aplicar uma penalidade de 
suspensão do tratamento de dados. Ou 
seja, suspensão da operação em que a 
empresa utiliza determinados dados. 
Então, a expectativa para 2021 é como 
a autoridade nacional irá agir diante da 
possibilidade da aplicação da lei. Além 
disso, também temos a possibilidade 
dos juízes aplicarem essas penalidades 
dentro dos processos”, explica.

Sancionada em 2018 e em vigor des-
de setembro de 2020, as penalidades 
da lei entrarão em vigor apenas em 
agosto de 2021. “A conformidade com 
a LGPD traz uma competitividade mui-
to grande para as empresas, além de 
trazer o conceito da própria exigência 
legal, a necessidade de um sistema de 
Governança, que nada mais é que um 
conjunto de regras e procedimentos 
que visam criar um sistema de proteção 
para a lei. Outra expectativa para 2021 
é a análise de como as pessoas físicas 
irão amadurecer em relação a esses 
direitos. Será um ano de adaptação de 
todas as partes, mas principalmente das 
empresas que correm os riscos de sofrer 
penalidades”, esclarece o advogado.

A LGPD para pessoas físicas
As pessoas físicas titulares dos dados 

devem ficar atentas às empresas que 
têm acesso aos seus dados e o que elas 
fazem com eles, já que a lei exige que 

Se a pandemia global nos ensinou alguma 
coisa sobre negócios, é que as organizações que 
digitalizam são as que sobrevivem e prosperam.

Para uma economia que anseia recuperação, 
vemos que a tecnologia é o principal pilar 
de resiliência para as empresas e para uma 
potencializar uma retomada pós-crise. Hoje, 
somos muito mais complexos do que 15 ou 20 
anos atrás e nossas redes e conjuntos de dados 
estão cada vez mais interligados e globais, mas 
ainda locais.

Na minha visão, no próximo ano ainda en-
frentaremos desafios conhecidos. No entanto, 
acredito que estejamos mais preparados e 
munidos de soluções que nos auxiliem a mitigar 
riscos e performar com eficiência em nossos 
trabalhos. Para tanto, listo alguns pontos de 
reflexão que deverão ser foco para 2021.

1. Mais defesas para ransonwares 
e ataques hackers

Este ano, muito em função da pandemia e 
das fragilidades de segurança digital que, in-
felizmente, o isolamento social e o home office 
trouxeram à tona, muitos ataques hackers e, 
principalmente, de ransonwares se tornaram 
frequentes. Hospitais (públicos e privados), 
empresa de diversos setores e órgãos públicos, 
como TSE e STJ, foram vitimados por ataques 

Resiliência digital: as previsões para 2021
Dados, (LGPD), as multas por inconformida-
des no próximo ano serão mais recorrentes. 
Além do peso financeiro, que é importante, 
julgo que o principal impacto será na repu-
tação das empresas. Um dado alarmante é 
de uma pesquisa do mês de dezembro deste 
ano que mostra que 30% das companhias 
não pretendem fazer desembolsos para 
atender às novas regras, segundo indica 
um estudo realizado pelo birô de crédito 
Boa Vista. O consumidor estará cada vez 
mais atento com a segurança dos dados e 
não aceitará bem que as marcas estejam 
lidando mal com suas informações críticas e 
bancárias. Os danos causados na reputação 
das companhias serão cada vez maiores e 
quem não estiver atento não sobreviverá ao 
escrutínio popular.

A resiliência digital transforma crise 
em oportunidades, permitindo que as 
organizações aproveitem as tecnologias 
para encontrar insights, conectar pessoas 
e, por fim, desenvolver maneiras novas e 
criativas de fornecer seus bens e serviços. 
Se a pandemia global nos ensinou alguma 
coisa sobre negócios, é que as organizações 
que digitalizam são as que sobrevivem e 
prosperam.

(Fonte: Rogério Soares sé diretor de Pré-Vendas e 
Serviços Profissionais da Quest Software)

de relativa força. A partir disso e em escala global, 
muitas empresas estão procurando desarmar a 
ameaça de ransomware na camada de armaze-
namento de dados, usando armazenamento de 
objetos, controle de versão, tecnologia Write 
Once Read Many (WORM) e sistemas de ar-
quivos imutáveis. O Gartner prevê que em 2021 
cerca de 80% dos dados corporativos estarão 
em armazenamento escalável com base nessas 
tecnologias, ante 30% que se verifica atualmente

2. Aumento das fusões e aquisições 
e os desafios da migração

Este último ano foi marcado por uma grande 
atividade de gastos associada às aquisições, 
principalmente durante a primeira fase da 
pandemia. Para 2021, possivelmente estas 
atividades aumentarão e, para quem trabalha 
com TI, isto significa cada vez mais integrações 
que normalmente envolvem migrações. Novas 
empresas geram rotatividade das equipes de 
TI e isto pode resultar em pessoas pouco ex-
perientes, com estresse de prazos e contratos 
de serviço de transição e de integrações de TI. 
Migrações são difíceis e o conjuntos de dados 
crescentes e cada vez mais complexos estão 
apenas tornando-as ainda mais desafiadoras.

3. Controle de dados, LGPD e a reputação 
das empresas

Com a vigência da Lei Geral de Proteção de 

Rubens Gonçalves Leite


