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A LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor de 
forma escalonada. O fato é que já se encontra completamente efe-
tiva, com diversas solicitações de titulares e até mesmo decisões 
em primeira instância que já foram tomadas com base na lei. A 
dura realidade é que organizações não tem mais como se abster de 
proteger dados pessoais, e se existe um segmento que deve encon-
trar mais dificuldade para garantir a conformidade com todos os 
deveres da lei é o de pequenas e médias empresas (PMEs).  

confira seis etapas para pmes estarem em 
compliance com lGpd

Não importa sua ocupação, idade ou classe social: a sensação de 
cansaço mental por excesso de informações é uma queixa constante 
já classificada informalmente como uma epidemia, ou “infodemia” – 
termo utilizado por especialistas para mensurar o impacto do excesso 
de informações e dados na vida do homem moderno. A boa notícia é 
que, para além de uma realidade ainda em ascensão, é possível virar 
a chave e aprender a filtrar os estímulos tecnológicos entendendo a 
relevância do que o nosso cérebro consome, absorvendo melhor a 
tecnologia, sem necessariamente ser intoxicado por ela.  

entenda o que o excesso de informação causa no 
seu cérebro

A saúde mental tem sido uma preocupação crescente para muitos. 
Segundo uma pesquisa da Ipsos, 53% das pessoas entrevistadas no 
Brasil dizem que sua saúde mental piorou desde o início da pan-
demia da Covid-19. Este cenário não é único no país, e o assunto 
tem ganhado a atenção das empresas no mundo todo. Existe ainda 
um estigma associado à saúde mental, especialmente no ambiente 
corporativo.  

como as empresas podem priorizar a  
saúde mental
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negócios em pauta

referendo sobre legalização da eutanásia
A Itália terá um referendo sobre a legalização da eutanásia, tema que 

já motivou crises institucionais no país e que enfrenta a oposição do 
Vaticano. Uma petição organizada por uma associação que defende a 
causa já coletou o mínimo de 500 mil assinaturas necessário para forçar 
a convocação de uma consulta popular, sendo 430 mil presenciais e 70 
mil online. A campanha havia sido iniciada em 1º de julho e tem até 30 
de setembro para bater a meta. No fim da campanha, as assinaturas 
serão validadas pela Corte de Cassação, instância máxima da Justiça 
italiana. Se a questão posta pelo referendo for considerada legítima, a 
votação pode ocorrer em 2022. A Associação Luca Coscioni propõe a 
revogação de um trecho do Código Penal italiano que aplica penas de 
seis a 15 anos de prisão a quem "causa a morte de uma pessoa com seu 
consentimento" (ANSA).    leia a coluna completa na página 3
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painel telebrasil 2021 terá participação dos 
ceos das empresas de tecnologia

@O Painel Telebrasil 2021 terá a participação dos CEOs das maiores 
empresas de tecnologia, que estarão debatendo temas como 5G e 

o impacto da transformação digital e da conectividade. Eles participam 
como keynotes no principal encontro sobre telecomunicações e inova-
ção do Brasil, que ocorrerá nos dias 14, 21 e 28 de setembro. O CEO 
da Huawei, Sun Baocheng, e o CEO da Nokia do Brasil, Ailton Santos, 
serão os keynotes do primeiro dia do evento, 14 de setembro. No dia 
21, será a vez do CEO da Ericsson Latam South, Rodrigo Dienstmann, e 
do CEO da Qualcomm Latin America, Luiz Tonisi. A programação pode 
ser acessada em www.paineltelebrasil.org.br.    leia a coluna 
completa na página 2
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eu costumo dizer aos empresários 
que conversam comigo e nas 
minhas palestras, que para ter 
sustentabilidade nos negócios é 
preciso criar cenários para o futuro. 

mas, embora essas pessoas concordem e se 
motivem com tal orientação, percebo que 

há uma grande dificuldade em colocar isso em 
prática. Não que seja algo complicado.

Na realidade pode ser até simples. O que torna 
essa prática desafiadora é a decisão de cada 
indivíduo quanto à mudança em sua forma de 
gerir o negócio. 

Para criar cenários para o futuro do negócio, 
é preciso entender primeiro a situação da 
empresa no presente. E eu não estou falando 
de saber se existem problemas financeiros; é 
necessário ter uma ideia geral do que acontece 
no financeiro! Eu me refiro à compreensão dos 
números do negócio. Ou seja: compreender a 
causa dos problemas financeiros que gera a falta 
de dinheiro para pagar as contas.

A falta de liquidez na prática - Na maioria 
das vezes, as empresas perdem liquidez sim-
plesmente por falta de organização financeira e 
estratégia. O ambiente pode ser organizado, os 
processos de produção e venda podem seguir 
critérios bem definidos, mas se o departamen-
to financeiro não tiver o registro de todas as 
transações, bem como de suas respectivas 
justificativas (o que entrou e saiu, quando, 
quanto e porquê), a desorganização financeira 
o impedirá de acertar em decisões estratégicas.

Assim acontece por não respeitarem as datas 
de pagamento e de recebimento; pelo dinheiro 
do caixa (que é a liquidez do negócio) ser usado 
desavisadamente; pelo fato do estoque prender 
recursos que não estão sendo utilizados… En-
fim, pequenos deslizes de gestão são cometidos 
diariamente e, de forma quase imperceptível, 
provocam buracos no caixa e criam novas dí-
vidas (empréstimos com juros, por exemplo).

Três passos para o futuro do negócio - O 
primeiro passo para mudar a história do seu 
negócio, é a sua decisão. Pense em como você 
quer estar daqui a 5 anos. Suas ações e a sua 

você sabe para onde está 
caminhando o seu negócio?
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atual gestão estão alinhadas a essa expectativa? 
O segundo passo é organizar as finanças. Para 
isso, você vai precisar de um fluxo de caixa 
com plano de contas gerencial e estabelecer 
uma rotina de registro e controle diário das 
movimentações. 

Isso vai ajudá-lo a enxergar os pontos de perda 
de liquidez para corrigi-los. Por vezes, você 
perceberá que é só ajustar algumas datas. Em 
outros casos, verá a necessidade de renegociar 
formas de pagamento, por exemplo. Seja lá qual 
for o seu caso, o importante é identificar as 
causas do problema financeiro e tomar atitudes 
embasadas em fatos e números reais.

O terceiro passo é preparar o financeiro para 
o futuro do negócio, que é o que eu chamo de 
criar cenários. Oriente-se por comparações 
entre o que foi previsto e o que foi realizado e 
pelos lançamentos futuros. Observar o compor-
tamento financeiro da empresa, ter controle de 
tudo o que entra e sai e contar com estimativas 
coerentes a curto e médio prazos viabilizarão o 
seu planejamento estratégico.

Criar cenários como um estilo de gestão - Há 
uma frase bastante conhecida que diz que para 
quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho 
serve. Isso explica por que tantos empresários ca-
minham para a quebra da empresa sem perceber. 

Lembre-se de que o sucesso depende das nos-

sas escolhas, então precisamos ter um caminho 
bem definido para alcançá-lo. 

Em termos práticos, isso significa planejar 
ações que levem o negócio ao objetivo almejado, 
considerando a sua realidade. Sendo assim, re-
comendo que, após organizar as finanças, você 
use as informações do seu fluxo de caixa para 
se preparar com antecedência para imprevistos 
e, em paralelo, planejar novos investimentos.

Independente de qual seja o caminho que 
você decida traçar, o importante é sempre se 
manter atento aos resultados (diariamente). Se 
estiverem de acordo com o previsto, você saberá 
que está no caminho certo e poderá prosseguir; 
se não estiverem alinhados com o plano, você 
terá o comparativo (previsto x realizado) para 
mostrar o que precisa ser ajustado a fim de se 
manter no rumo pré-definido.

Essa deve ser uma constante na vida em-
preendedora de quem sabe onde quer chegar. 
Portanto, se você quiser prosperar e estiver 
disposto a sair da sua zona de conforto para re-
escrever o futuro do negócio, coloque ordem no 
seu financeiro e inclua essa rotina de cuidados 
para a criação de cenários em sua gestão. Você 
se surpreenderá com o que é capaz de realizar!

(Fonte: Francisco Barbosa Neto é Especialista em 
Gestão e Finanças, Founder/CEO da Projeto DSD 

Consultores e criador da plataforma  
Fluxo de Caixa Online).

lista de espera do sisu
Os candidatos que manifestaram 

interesse na lista de espera do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) já podem 
ser convocados pelas universidades. 
Segundo o MEC, as instituições partici-
pantes poderão convocar os candidatos 
constantes na lista de espera para 
matrícula em número superior ao de 
vagas disponíveis, devendo, para tan-
to, definir os procedimentos e prazos 
em edital próprio. Mais informações 
(https://sisu.mec.gov.br/#/duvidas).
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