
Quais os impactos da 
LGPD no e-commerce?

Devido à pandemia 
do Coronavírus, 
muitos lojistas se 
viram obrigados 
a migrar suas 
operações para o 
e-commerce a fim de 
continuar vendendo 
e se mantendo no 
mercado

Fruto da mudança 
de comportamento 
de compra do con-

sumidor, vimos crescer a 
demanda por produtos e 
serviços online, principal-
mente nas categorias antes 
preferencialmente consu-
midas em lojas físicas, tais 
como alimentos e remé-
dios. De acordo com re-
cente pesquisa do BigData 
Corp. em conjunto com 
a PayPal Brasil, existem 
atualmente 1,3 milhões 
de sites de e-commerce 
mapeados, sendo a maior 
concentração no Sudeste 
do Brasil, com aproxima-
damente 72,08%. 

Outros dados desta pu-
blicação mostram que 
conveniência, segurança 
e acessibilidade são itens 
fundamentais, depois da 
tecnologia, para atender 
à crescente demanda do 
mercado. Em meio a esse 
cenário de vírus e cresci-
mento, entra em vigor a 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), que define 
como as empresas brasi-
leiras, públicas e privadas, 
devem tratar os dados pes-
soais, forçando-as à ade-
quarem seus processos de 
acordo com os princípios 
da Lei. Com elas vieram os 
impactos para o comércio 
eletrônico. 

Toda vez que um clien-
te realiza uma compra 
online, diversos dados 
pessoais são coletados, tais 
como nome, CPF, telefone, 
e-mail e endereço, entre 
outros. Essa modalidade 
de vendas envolve tanto 
a captura dos dados de 
venda e entrega de um 
produto ou serviço, quan-
to o acompanhamento do 
comportamento do clien-
te para definir perfis de 
compra e realizar ações de 
marketing de forma mais 
assertiva e personalizada. 

Também é comum a im-
plementação de mecanis-
mos de acompanhamento 

da jornada desse usuário, 
afinal, quem nunca passou 
pela experiência de pes-
quisar determinado produ-
to num site e ele começar a 
aparecer insistentemente 
em diversos outros? Aí a 
importância de revisar a 
política de privacidade e de 
cookies e, segundo a Lei, 
ser transparente quanto ao 
uso e compartilhamento 
dos dados pessoais, bem 
como suas finalidades. 

Caso a empresa tra-
balhe com parceiros e 
fornecedores e necessite 
compartilhar os dados 
pessoais, é essencial que 
eles também estejam ade-
quados à LGPD, pois nos 
casos de vazamento ou não 
cumprimento da Lei, os 
terceiros também podem 
ser responsabilizados e 
penalizados. 

A LGPD concede diver-
sos direitos aos titulares 
de dados e as empresas 
devem implementar canais 
específicos para o atendi-
mento às solicitações dos 
seus clientes, além de um 
canal direto com o DPO 
(Data Protection Officer, 
ou encarregado de dados). 
Para isso, é preciso ter 
profissionais treinados e 
capacitados nos setores de 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor e Ouvidoria, 
por exemplo, a fim de aten-
der e orientar as questões 
referentes à LGPD. 

Apesar das eventuais di-
ficuldades de adequação, 
a Lei traz inúmeros be-
nefícios nas duas pontas. 
Os consumidores passam 
a ter o poder de decisão 
sobre o uso de seus dados, 
acarretando em trans-
parência nas transações 
comerciais, enquanto as 
empresas, ao implemen-
tarem os requisitos da 
LGPD e informarem as 
finalidades de uso dos 
dados, passam a adotar 
medidas de atendimento 
às solicitações de prote-
ção e a assegurar seus 
ambientes, mantendo-os 
íntegros e prevenidos 
contra possíveis ataques 
externos, o que aumen-
tam sua confiabilidade e 
melhoram sua imagem no 
mercado. 

(*) - É Consultora Sênior da área 
de Privacidade na ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna e investigação.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 
1010957-49.2014.8.26.0100 (Usuc.227). O Doutor Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho, MM. 
Juiz de Direito da 1ªVara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Esta 
do de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo Rodrigues Ferreira, Ubirajara Keutene 
djian e s/m Edda Milani Keutenedjian, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa 
dos, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eurico Fernandes 
de Oliveira e Irlã Maria de Oliveira ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando a declaração de 
domínio do imóvel localizado na Rua Firmiano Cardoso, 201, Chácara Cruzeiro do Sul, Cangaíba, 
com área de 159,15 m², contribuinte nº 060.255.0208-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 

Mudança importante é o eSocial Simplificado, que entrará em 
operação a partir do dia 10/05/2021.

Recentemente, foi dis-
ponibilizada a ferra-
menta eSocial Down-

load, que possibilita baixar, 
no formato XML, os eventos 
que foram transmitidos pe-
los empregadores ao sistema 
do governo, como explica a 
contadora Angela Andrade 
Dantas Mendonça, conse-
lheira do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). 

“Essa ferramenta permite 
que o empregador possa fa-
zer a solicitação de todos os 
arquivos XML já enviados ao 
eSocial. Assim, eles são dis-
ponibilizados para download 
do mesmo jeito que foram 
enviados, ou seja, no formato 
XML de envio e retorno”. 
De acordo com a contadora, 
essa nova funcionalidade 
é ideal para quem precisa 
recuperar os arquivos para 
troca de software ou em caso 
de perda das informações, 
principalmente dos recibos 
de entrega. 

O eSocial Download está 
disponível no acesso web do 
Sistema (WEB Geral) para 
pessoas físicas e jurídicas. 
Em 2021, o governo vai 
lançar mais uma série de 
ajustes e melhorias no eSo-
cial. Entre as novidades está 
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O momento é de melhorar a estrutura e a comunicação em sites 
e outras plataformas virtuais.

Tudo que acontece na economia, na política, na sociedade 
e no meio ambiente afeta a performance do varejo. E a 
pandemia, por englobar todas essas esferas, está provo-
cando grandes mudanças nos canais de venda e exigindo 
reflexões profundas dos gestores e lojistas. Falar do futuro 
é falar do que está caindo no gosto de um consumidor que 
vem enfrentando todos os desafios trazidos pela Covid-19. 

É ele quem, no final, decide o que se mantém e o que 
é deixado de lado em termos de produtos e de marcas. 
Podemos resumir as novas tendências do varejo em ex-
periência, conveniência e mensuração. Wanda Matos, a 
mais nova integrante da equipe Oficina da Estratégia*, 
traz alguns importantes insights para o próximo ano.
	 •	Loja física e virtual funcionam em total si-

nergia - O consumidor ampliou a compra no canal 
online. O momento é de melhorar a estrutura e a 
comunicação em sites e outras plataformas virtuais 
sem se descuidar do ambiente físico, que adquire 
outros papéis: o de encantar, de proporcionar ex-
periências e de fidelizar.

	 •	A internet das coisas (IdC ou IoT) ganha ainda 
mais relevância - Suas ferramentas tornam-se essen-
ciais para mapear o comportamento do consumidor 
nas visitas à loja e fundamentar estratégias de venda 
mais conectadas às atuais necessidades do cliente.

	 •	Lojas físicas merecem uma atenção especial - Elas 
serão, cada vez mais, espaços de relacionamento e não 
mais um destino obrigatório para se adquirir algum 
produto ou serviço. A visita à loja será a opção para 
quem quiser buscar novidades, ampliar conhecimento, 
testar produtos e até mesmo se socializar, encontrar 
pessoas. Investir nela significa expandir a experiência 
do cliente em relação à marca. 

	 •	Economizar tempo é uma questão relevante - A 
pandemia, apesar de seus grandes desafios, veio pro-
por uma nova relação com o tempo. O consumidor 
percebeu que é possível e desejável conviver mais 
com a família e ficar mais em casa e todas as ações 
que contribuam para manter essa nova realidade vão 
contar pontos para empresas e lojas. 
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Empresas devem se preparar 
para as novidades do eSocial

O eSocial Download está disponível no acesso web do Sistema (WEB Geral) para pessoas físicas e jurídicas

programar com antecedên-
cia. “Não há previsão de 
prorrogação dessas datas. E, 
além do cronograma já divul-
gado, ainda terá a inserção 
do FGTS Digital em substi-
tuição ao SEFIP (Sistema 
Empresa de Recolhimento 
do FGTS e Informações à 
Previdência Social). Isso 
deve ocorrer no início do 
segundo semestre de 2021”, 
observa.

Os empregadores, portan-
to, devem se organizar para 
utilizar o eSocial Simplifica-
do a partir de maio. “Até lá é o 
tempo dos softwares de folha 
de pagamento se adequarem 
ao novo layout simplificado 
S-1.0”, explica a contadora. 
Para ela, é importante que os 
empregadores e escritórios 
contábeis já busquem o en-
tendimento das mudanças, 
partindo da leitura e estudo 
do novo Manual de Orienta-
ções do eSocial.

“Creio que a grande maio-
ria das empresas já está 
habituada ao eSocial, inclu-
sive querendo entrar logo 
com as demais fases. Mas 
é fundamental se preparar 
para as alterações previs-
tas”, sugere. Fonte: (www.
apexagencia.com.br).

uma versão web do sistema 
voltada para as micro e pe-
quenas empresas. O objetivo 
dessa nova versão é permitir 
que empresas com até 50 
funcionários enviem dados 
trabalhistas ao governo de 
forma simplificada, reduzin-
do a burocracia.

No momento, Angela diz 
que há uma cobrança gran-
de em relação à entrada da 
DCTFWeb (Declaração de 
Débitos e Créditos Tribu-
tários Federais Previdenci-
ários e de Outras Entidades 
e Fundos) para todo o grupo 
2, já que ainda faltam as 
empresas que faturaram 

abaixo de R$4,8 milhões 
em 2017. A DCTFWeb é 
uma obrigação acessória 
que facilita a declaração 
de contribuições e tributos 
para a Receita. A novidade 
é que os DARFs referentes 
à DCTFWeb poderão ser pa-
gos pelo PIX, novo sistema 
de pagamentos criado pelo 
Banco Central.

Outra mudança importan-
te é o eSocial Simplificado, 
que entrará em operação a 
partir do dia 10/05/2021. De 
acordo com a conselheira do 
CFC, o calendário vigente 
deverá ser cumprido, por 
isso as empresas devem se 

Expectativas e tendências para o 
futuro do varejo

  Em outras palavras, proporcionar agilidade de aten-
dimento e conforto nas visitas aos pontos de vendas 
e melhores informações e atendimento também nos 
ambientes virtuais são algumas das medidas impor-
tantes para garantir uma relação positiva e duradoura 
entre marca e cliente.

	 •	Análises de comportamento precisam ser inten-
sificadas - Medir o fluxo de clientes em todos os am-
bientes – virtual e presencial –, entender a percepção 
de valor dos serviços, acompanhar as mudanças do 
comportamento dos clientes ao longo da sua jornada. 
Esses trabalhos devem ser iniciados o mais rápido 
possível e se estabelecer de uma maneira contínua 
para quem pretende se manter em alta no mercado. 

A combinação de ferramentas tecnológicas e de técnicas 
de pesquisa qualitativas e quantitativas pode ajudar o varejo 
a identificar as dores e as necessidades de seus clientes. 
O que, por sua vez, vai facilitar o melhor posicionamento 
da marca, o entendimento de qual é o portfólio de pro-
dutos e serviços mais adequado e o desenvolvimento de 
estratégias multicanais (omnichannel) mais eficientes.

Fonte e outras informações: (www.oficinadaestrategia.
com.br).

Éber Feltrim (*)

A gestão financeira é um dos 
principais fatores de importância 
em um negócio. 

Pense principalmente nesses 
dois caminhos: a administração 
de recursos positivos, com lucros 
e boas reservas ou a de recursos 
negativos, que são endividamentos 
e falta de fundos. Mas não saber a 
situação atual do negócio é algo 
comum, muitos gestores não sabem 
se operam no azul ou no vermelho, 
o que é uma grande deficiência da 
gestão financeira.

O primeiro passo para ter um caso 
positivo de administração é que o 
dinheiro sobre ao fim do mês. Mas 
como fazer para isso acontecer? 
Uma boa alternativa é a diversi-
ficação de serviços e produtos 

oferecidos pelo estabelecimento. 
Isso porque esse é um excelente 
caminho para aumentar os lucros 
de um negócio, sem colocar todos 
os ovos na mesma cesta. 

Outro ponto importante é investir 
com sabedoria e pensar em letras 
de câmbio, CDB e títulos públicos, 
que trazem possibilidade de fazer 
o dinheiro render mais. Gastar os 
rendimentos também deve ser algo 
feito com qualidade e atualmente 
existem plataformas que podem 
ajudar com isso. No entanto, quando 
existe a falta de recursos, também 
existem soluções que podem ser 
aplicadas, mas a primeira coisa a 
ser feita é identificar onde estão os 
erros e o que causa esse problema. 

Portanto, faça uma lista de quais 
são as contas fixas, dívidas e tudo 
o que fez a empresa chegar a uma 

situação de prejuízo. Com isso em 
mãos, é possível pensar em estraté-
gias para que os pagamentos sejam 
efetuados de uma maneira mais 
inteligente, até mesmo com juros 
menores. É claro que apenas isso 
não é o suficiente para fazer com 
que o cenário seja revertido, mas 
ajuda bastante. 

O próximo passo é saber quais são 
os erros cometidos que dificultam 
o crescimento financeiro. Entre 
eles, está a simples atitude de não 
enriquecer, pois ganhar dinheiro 
também é resultado de atitudes, 
lembrando também que ser rico 
se trata de ser feliz, honrar com os 
compromissos e não ter nenhum 
ruído de imagem causado pela 
situação financeira.

Outra condição que faz gestores 
perder dinheiro é negligenciar as 

negociações, seja ao não analisar 
os preços dos concorrentes no 
mercado ou mesmo durante o fecha-
mento com clientes. A percepção 
financeira também é um dos erros 
constantes, especialmente quando 
relacionados às despesas ocultas. 

Por exemplo, ao adquirir um 
carro e parcelar o valor dele, é 
preciso calcular nessas parcelas 
a desvalorização do automóvel, a 
manutenção, desgaste etc. É o caso 
também de pagar os valores míni-
mos de um cartão de crédito, que 
resultam em juros. Ter um objetivo 
definido é fundamental. Dito isto, 
é ideal ter em mente que primeiro 
é necessário fazer o que deve ser 
feito e apenas depois de concluir 
isso fazer o que quer. 

Lembrando que esse primeiro 
ponto pode levar anos para acon-

tecer. Outro grande inimigo das 
finanças positivas pode ser você 
mesmo, ao não realizar um balanço 
do que é importante no momento 
de gastar, como priorizar compras 
ao invés de dívidas. 

Não é necessário se privar de 
nada, mas procure estocar dinheiro 
ao invés de coisas. 

Especialmente em clínicas, uma 
vez que muitas vezes ocorre que 
os itens podem ser comprados em 
maior quantidade do que o necessá-
rio, chegando até mesmo a vencer. 
Observe o fluxo de caixa com mais 
atenção e tenha cuidado com gastos 
desnecessários que podem estar 
impedindo que a sua empresa lucre.

 
(*) - Especialista em gestão de negócios para 

a área da saúde, fundou a SIS Consultoria, 
especializada em desenvolvimento e gestão de 

clínicas (https://www.sisconsultoria.net/).

A importância da gestão financeira para um negócio e como se manter no azul
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