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News@TI
Centro Paula Souza abre inscrições para curso 
de sistemas Totvs voltado a alunos de Etecs

@Estudantes de 22 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) da Capital 
podem fazer a inscrição para o curso online de Suporte Básico em 

Sistemas de Gestão Empresarial Totvs, oferecido pelo Centro Paula 
Souza (CPS) em parceria com a Totvs e a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDE), por 
intermédio do programa Minha Chance.  A iniciativa pretende capacitar 
profissionais especializados no suporte dos sistemas Protheus de gestão 
organizacional e otimização de processos operacionais. Os interessados 
em participar do processo de seleção devem fazer a inscrição até 8 de 
julho pela internet (https://ensino.fundacaofat.org.br/eventos/curso-
-suporte-basico-em-sistemas-de-gestao-empresarial-totvs).

São Paulo, terça-feira, 06 de julho de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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O povo na rua,  
economia e  
pandemia

Povo nas ruas é 
fermento na massa. 
Faz o bolo crescer.

O recente pacote de 
denúncias envolvendo 
diretores e assessores 

do Ministério da Saúde, alguns 
já demitidos, incluindo um 
eventual pedido de propina 
de US$ 1 para cada dose da 
vacina a ser adquirida – no 
caso a imunizante da Astraze-
neca – empareda o governo e 
estreita a margem de manobra 
do presidente Bolsonaro para 
evitar o impeachment. 

Mesmo assim, é mais que 
razoável apostar na hipótese 
de que, nas condições de 
hoje e permanência de sua 
base de apoios no Congresso, 
não haverá impedimento do 
comandante-mor. E os motivos 
são claríssimos: não há votos 
para aprovar uma medida 
como essa, mais ainda quando 
se sabe que o impeachment 
é uma equação política que 
obedece a um ritual rigoroso.

Sigamos os passos dessa li-
turgia. Para impedir um gover-
nante, há de se ter muito voto, 
não uma votação por maioria 
simples. São necessários 342 
votos na Câmara (2/3), dos 513 
deputados, e 51 senadores, do 
total de 81. E como se alcan-
çam estes números? Usando a 
ferramenta, a única, que pode 
dar o passaporte de casa ao 
governante: povo na rua. O que 
não é tarefa das mais fáceis. 

Povo nas ruas é fermento na 
massa. Faz o bolo crescer. Faz o 
deputado sentir a temperatura 
social. Faz o senador examinar 
a saúde do presidente. Cria um 
gigantesco rolo compressor 
que ameaça as cúpulas côn-
cava e convexa do Congresso 
Nacional. E põe em risco a 
volta do próprio parlamentar 
às casas das leis.

Posto isso, examinemos 
essa possibilidade. Partamos 
do conjunto de fatores que se 
juntam para formar a massa 
conceitual de um veto popular 
ao governante. Entre esses, 
incluem-se as carências so-
ciais, como falta de recursos 
para viver – alimentar a famí-
lia, educar os filhos, pagar os 
transportes, cuidar da saúde, 
sentir-se seguro nas ruas e 
em casa. 

Duas alavancas estão nes-
se momento sendo usadas 
pelo governo para atenuar as 
mazelas sofridas pelo povo: 
a economia, com um esforço 
para recuperá-la e aumentar o 
adjutório social (Bolsas e Auxí-
lios) e a saúde, com a vacinação 
da população. O que poderá 
ocorrer nos próximos tempos 
com essas duas vertentes? Vão 
melhorar ou piorar? Em suma, 
o Produto Nacional Bruto da 
Felicidade aumentará ou di-
minuirá? Resposta em aberto.

Portanto, o eleitor, o eixo 
maior da engrenagem social 
e política, está de olho aberto 
para a equação. Sua ida às 
ruas é a resposta de que a 
democracia participativa vai 
bem em nossas paragens. Esse 
mecanismo tem se fortalecido 
ao longo do tempo, na Euro-
pa, nos Estados Unidos e em 
outras regiões, sob o fluxo 
de conscientização política e 
ações em defesa dos direitos 
individuais e coletivos. 

Desenvolve-se o que pode-
mos designar como uma au-
togestão técnica, que consiste 
na definição pelos cidadãos 
dos rumos a seguir e os meios 
que podem garantir sua cami-
nhada. A conscientização tem 
ganhado volume com a crise 
da democracia representativa, 
caracterizada por não cumpri-
mento da agenda social pelos 
conjuntos representativos. 

O povo tem se distanciado 
dos políticos, até com indigna-
ção, abrindo um vazio na socie-
dade que está sendo ocupado 
por milhares de entidades de 
intermediação – associações, 
sindicatos, núcleos, grupos, 
setores, movimentos. Assim, 
a organicidade social tem sido 
a resposta às falhas da demo-
cracia representativa. 

Ou, em outros termos, a 
democracia participativa – que 
nos deu na CF o referendo, o 
plebiscito e o projeto de inicia-
tiva popular – é a bola da vez, 
mas a pelota agora é jogada 
nas ruas.

E são cada vez são menos 
os jogadores (eleitores) que 
participam de peladas patroci-
nadas por partidos, bandeiras 
e cores. A maioria quer entrar 
em jogos patrocinados por suas 
necessidades. Pavlov classifica 
dois grupos de instintos: os 
de preservação do indivíduo 
(impulso combativo e impulso 
nutritivo) e os de perpetuação 
da espécie (impulso sexual e 
impulso paternal). 

Pois bem, as pessoas agem 
para se defender das ameaças 
humanas e as da natureza 
(catástrofes) e, ainda, para 
garantir a saúde de seu cor-
po (alimento para suprir o 
estômago). Os dois primeiros 
instintos de Pavlov embasarão 
o caminho a ser seguido pelo 
povo. Economia e pandemia 
se cruzarão. Em suma, povo 
na rua vai depender das coi-
sas boas e ruins que ocorrem 
ou ocorrerão nos próximos 
tempos sob a égide da admi-
nistração pública. Maior ou 
menor movimentação social 
decorrerá dessa hipótese. O 
povo luta por sobrevivência. 

Lembrando o velho ditado: 
a necessidade obriga.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Dados pessoais na área da 
saúde: novas responsabilidades 
de hospitais, clínicas e planos 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) já é uma realidade que se consolida cada vez mais no dia a dia de entes 
públicos e privados e de pessoas afetadas direta e indiretamente pela legislação. A lei tem como objetivo central 
proteger os dados pessoais que circulam por sistemas de softwares dos mais diversos tipos e níveis de segurança.

Na área da saúde, a LGPD precisa 
ser aplicada em clínicas, con-
sultórios e hospitais. Deve-se 

garantir que gestores, funcionários e 
empresários responsáveis estabeleçam 
e mantenham um conjunto de regras e 
hábitos seguros ao lidar com informa-
ções pessoais de seus pacientes.

Dentre as informações tidas como 
passíveis de serem analisadas e pro-
cessadas à luz da LGPD estão todos 
os dados que permitem identificar 
direta ou indiretamente um indivíduo, 
como nome, números de documentos, 
gêneros, datas de nascimento, retratos 
ou prontuários de saúde, por exemplo.

O conhecimento da lei e de tudo o que 
é determinado no texto legal, entretan-
to, é só uma das fontes de pesquisa e de 
referência para quem, agora, tem esse 
tipo de responsabilidade. Ou seja, não 
só os médicos, enfermeiros e gestores 
como também os profissionais da área 
jurídica dos estabelecimentos de saúde 
devem estar preparados para a adapta-
ção à LGPD. Além disso, eles também 
devem contar com um ferramental 
teórico e de sistema que permitam 
colocar a Lei em prática.

A Lei garante consequências sérias 
para o descumprimento das deter-
minações. Tais como penalidades 
administrativas, como suspensão, ad-
vertência ou multas, ou mesmo mais 
litigiosas, em condenações civis por 
perdas e danos. Para garantir que os 
dados estejam assegurados e evitar 
possíveis consequências indesejadas 
do cumprimento da Lei, cada vez mais 
empresas enxergam o uso de softwares 
específicos como uma solução eficaz. 

Sergio Cochela, CEO da ProJuris — 
empresa líder no mercado de tecnologia 
de inteligência jurídica —, observa que 
um bom sistema de gestão garante mais 
segurança no gerenciamento da identi-
dade e do acesso a informações muitas 
vezes sensíveis. "Sistemas voltados para 
o aspecto jurídico como o Projuris, por 
exemplo, conferem uma segurança e 
uma garantia de que os dados estejam 
sendo operados dentro de um ambiente 
controlado. Oferecemos ferramentas 
de restrição de acesso, disponibilidade 
de dados e registros que facilitam a 
auditoria das atividades", afirma. 

Segundo Cochela, apesar dos riscos 
à privacidade estarem relacionados ao 
avanço tecnológico, "a saída para pos-
síveis problemas está justamente em 
softwares robustos e preparados para 
lidar com as necessidades impostas por 
esse novo contexto".

Segurança de dados, na prática
Dentre as particularidades mais 

controles técnicos e gerenciais empre-
gados para impedir exposição ou acesso 
indevido, roubo, perda e modificação 
não autorizada de dados pessoais”, 
explica Norival.

Software jurídico auxilia durante 
a pandemia 

O Brasil está se aproximando das 530 
mil mortes por Covid-19. Em várias 
regiões do país, há registros de fila de 
espera por um leito especializado. En-
quanto os profissionais da saúde lutam 
na linha de frente para tentar conter o 
avanço da pandemia, a ProJuris auxilia 
dezenas de planos de saúde e hospi-
tais que estão utilizando a tecnologia 
da empresa para respirar um pouco 
mais aliviados durante este período 
turbulento.

Assim como empresas de outros seto-
res, o departamento jurídico de hospi-
tais e clínicas interfere diretamente nas 
atividades de atendimento, cobrança, 
marketing e financeiro. Os profissionais 
da área jurídica precisam estar atentos 
às mudanças na legislação, alterações 
na estrutura administrativa, dentre 
outras situações.

Com o software da ProJuris, é pos-
sível monitorar de forma automática 
as Notificações de Intermediação 
Preliminar (NIPs) e acompanhar, 
em tempo real, contratos, processos, 
requisições, provisionamento e vários 
outros indicadores. 

"Auxiliamos as empresas enviando 
notificações sobre novas liminares, já na 
distribuição do processo, antes mesmo 
da citação. Monitoramos também os 
andamentos para saber se a liminar 
foi ou não deferida e conseguimos au-
tomatizar o controle sobre advogados 
contumazes, ANS, perícia, sigilo, LGPD 
etc", conta Cochela.

importantes da aplicação da Lei na 
saúde, está o fato de que ela precisa 
ser entendida dentro de um contexto 
maior. Norival Raulino da Silva Júnior, 
advogado especialista em direito di-
gital e proteção de dados, parceiro 
da ProJuris, destaca o exemplo de 
outras legislações setoriais, como a 
Lei do Prontuário Eletrônico (Lei nº 
13.787/2018), por exemplo. “Enten-
didas essas exigências e as condições 
de legitimidade, é importante executar 
um trabalho de revisão de procedi-
mentos e garantir que cada etapa do 
ciclo de vida do dado pessoal, da coleta 
ao descarte, atenda os princípios de 
proteção de dados estabelecidos na 
LGPD”, afirma.

Por mais complexa e brusca que a 
mudança possa parecer, tanto para as 
instituições como para quem é dono 
dos dados tratados na lei, vale en-
tender melhor os objetivos principais 
da legislação. O tratamento de dados 
responsável e transparente é o foco da 
criação da LGPD como um todo, não só 
em se tratando da área da saúde. 

Um dos deveres garantidos pela 
LGPD, aliás, o da transparência no pro-
cessamento de dados, é o que garante 
que os titulares tenham o direito de 
exigir o acesso não só às informações 
como também ao modo como elas são 
tratadas dentro do sistema do hospital, 
da clínica, do plano de saúde etc. Isso 
enquanto se preservam informações 
confidenciais do outro lado, como 
segredos de negócios, estratégias de 
cibersegurança etc. 

“Estas instituições devem prestar 
contas e informar sobre finalidades de 
tratamento, hipóteses de compartilha-
mento, e, possibilitando uma tomada 
de decisão por parte dos contratantes, 
indicar ao menos genericamente os 

AI/ProJuris

Pesquisa realizada pelo Gartner, no final 
do ano passado, mostrou que apesar dos 
impactos financeiros causados pela Covid-19, 
47% das companhias de diferentes setores 
no mundo planejam aumentar os investimen-
tos em IoT. Indicou também que os gastos 
mundiais com equipamentos eletrônicos e 
de comunicações para dispositivos de IoT, 
atingiram US$ 14,7 bilhões em 2020, número 
que representa um crescimento de 6% em 
relação ao ano anterior.

Com a chegada e disseminação do 5G no mer-
cado nacional, a tendência é que as aplicações 
financeiras em IoT se multipliquem ainda mais. 
A fuse IoT, empresa focada na criação e imple-
mentação de soluções de Internet das Coisas 
(IoT), acredita que a adoção de dispositivos 
IoT crescerá significativamente no mercado 
brasileiro não só pelas grandes empresas, mas 
também pelas pequenas e médias companhias, 

que poderão investir em soluções IoT com sua 
plataforma unificada de dados.

A transmissão de maior quantidade de dados, 
com tempo de resposta dez vezes menor do que 
o da rede 4G, além de conexões simultâneas, com 
menor consumo de energia, já é uma realidade em 
países como China, Coréia do Sul e Reino Unido. “No 
Brasil, a adoção da tecnologia IoT ainda é incipiente, 
apesar de todo seu potencial, para ajudar as empre-
sas a inovar e transformar digitalmente a vida em 
sociedade, porque falta largura de banda e latência 
para garantir melhor desempenho dos dispositivos”, 
diz Murilo Silva, sócio-diretor da fuse IoT.

Segundo ele, a expectativa é que a vinda do 
5G possa ajudar a tornar algumas demandas 
factíveis, mas é preciso compreender que o IoT 
vai além dessa entrega e projetos customizados 
com essa tecnologia podem se tornar acessíveis 
inclusive para o mercado de Pequenas e Médias 
Empresas (PME’s).

A fuse IoT está pronta para apoiar a ampla 
adoção de IoT pelas PME´s, com uma estratégia 
de implementação de projetos as a service, 
que incluem monitoramento de dados em 
tempo real por meio de uma plataforma única 
e treinamento dos profissionais. “A competição 
entre as PME’s será maior e o novo modelo de 
negócios oferecido pela fuse IoT será entregue 
com um pacote de serviços completo, com trei-
namento, suporte e entrega de valor que se faz 
na ponta. Vamos facilitar de forma significativa 
os projetos nesse nicho de mercado, de acordo 
com a demanda de cada cliente”, afirma Silva.

A fuse IoT tem a missão de fomentar a cul-
tura digital em empresas de todos os portes, 
mas devido à maior dificuldade de acesso às 
informações e implementação de projetos nas 
pequenas e médias empresas, constatou-se que 
era necessário ter uma estratégia diferenciada 
para este segmento.

fuse IoT adota estratégia para ampliar aplicação de 
IoT por pequenas e médias empresas

Sergio Cochela, CEO da ProJuris


