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OpiniãO
Como a Lei do 

Superendividamento  
pode criar uma geração  

de endividados?

O Brasil possui 
cerca de 30 milhões 
de consumidores 
superendividados, 
segundo dados do 
Idec. 

Isso significa que gran-
de parte da população 
possui mais dívidas – 

seja em financiamentos, 
empréstimos, via fundos 
empresariais ou de simples 
parcelamentos de cartões – 
do que pode arcar. Visando 
minimizar esse problema, a 
nova Lei do Superendivida-
mento foi criada com uma 
tese aparentemente positi-
va, com foco no estímulo à 
disciplina voltada ao crédito 
responsável. 

Contudo, a aplicação de 
suas determinações pode 
não trazer o resultado 
esperado, mas sim conse-
quências severas para a 
economia nacional a longo 
prazo. O principal objetivo 
dessa nova lei é estabelecer 
uma diretriz de cuidado 
na concessão de crédito, 
verificando o verdadeiro 
balanço entre a renda do 
cidadão com sua quanti-
dade de dívidas. Em um 
primeiro olhar, aparenta 
ser uma ação válida, mas na 
verdade, não foi pensada de 
forma adequada à realidade 
do momento de tomada de 
crédito pelos consumidores, 
especialmente em momen-
tos de crise econômica.

Um de seus principais pro-
blemas é a incapacidade de 
ter uma completa confiança 
na declaração do devedor, 
que é um dos novos requi-
sitos da lei. O consumidor 
fará uma declaração de 
capacidade de pagamento 
no momento em que pe-
dir o crédito. Mas, diante 
da dificuldade jurídica no 
acesso aos dados protegidos 
por sigilo bancário e outras 
informações financeiras, 
havendo somente os cadas-
tros insuficientes na nova 
mecânica da Lei, como SPC/
SERASA. 

Para piorar, muitos desses 
dados não estão em uma 
rede atrelada ao sistema 
bancário oficial, mas sim em 
outros créditos de lojistas, 
que não estão compartilha-
dos com os demais atores 
da concessão de créditos, o 
que pode infirmar a decisão 
de concessão. Em segundo 
lugar, devemos levar em 
consideração que muitos 
devedores não possuem 
apenas um tipo de dívida, 
mas sim um conjunto pro-
veniente de diversas fontes 
que agravam sua situação. 

Um bom exemplo são os 
empreendedores que, em 
muitos casos, tem dívidas 
na pessoa jurídica muito 
maiores do que na pessoa 

física. E, num determinado 
momento, poderá haver 
comunicação das dívidas 
da pessoa jurídica para a 
pessoa física.

Segundo suas normativas, 
somente os credores com 
dívidas em âmbito de consu-
mo poderiam ser solicitados 
para a negociação com os 
ritos da Lei, o que deveria 
atingir apenas uma porção 
das mais variadas formas 
de crédito. 

Porém, diante de varia-
das fontes de dívidas, o 
que podemos esperar é, na 
verdade, uma brecha para 
o encarecimento e maior 
resistência na concessão 
do crédito, dado que os 
créditos, independentes de 
sua natureza, são sempre 
encarados em um sistema 
coeso. Serão exigidas ga-
rantias mais robustas, que 
poucos consumidores têm 
a oferecer, o que pode gerar 
um efeito cascata na redu-
ção do consumo em âmbito 
nacional.

Toda concessão de cré-
dito impacta não apenas 
a instituição financeira 
de cada consumidor, mas 
principalmente o próprio 
Banco Central. Ainda, em 
casos de procedimentos 
que abrangem contratos 
antigos, os impactos serão 
sentidos em todo o país. 
Com um crédito mais caro – 
mesmo que discreto e pouco 
perceptível – haverá uma 
maior dificuldade de acesso, 
o que gerará diminuição da 
capacidade de consumo da 
população, diminuindo a de-
manda e forçando a redução 
da produção.

Mesmo diante de uma pro-
posta aparentemente viável, 
ainda estamos lidando com 
uma lei muito nova e que foi 
criada em meio a uma série 
de outros projetos mais re-
levantes, o que fez com que 
ela perdesse visibilidade 
para o debate necessário, 
tanto antes de sua publica-
ção, como agora enquanto 
já vigente. É claro observar 
que foi pouco refletida, pois 
não levou em consideração 
a situação real de endivi-
damento já presente e, que 
será fator de influência na 
eficácia da lei.

Ainda não sentimos seus 
reais efeitos no curto prazo, 
mas com certeza, podem ser 
devastadores. Podendo, in-
clusive, criar inadimplentes 
em um efeito contrário ao 
que pretendia – a tomada 
irresponsável de crédito, 
sabendo o devedor que con-
ta com um benefício para 
eventual alívio de pressão 
financeira caso venha a se 
superendividar.

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista em 

Direito cível e societário  
(https://www.marcosmartins.adv.br/pt/). 

Jayme Petra de Mello Neto (*)

News@TI
ções de aprendizado de máquina na nuvem da Amazon Web 
Services (AWS). Com designação alcançada para a categoria 
Consulting Services, a BRLink passa a ser reconhecida para 
auxiliar companhias a solucionarem problemas em Inteligên-
cia Artificial (IA), englobando engenharia e ciência de dados, 
aprendizado extenso de máquina e implantação de produção 
para inferência em escala.

BRLink se torna a primeira empresa de TI 
brasileira a conquistar competência de 
Machine Learning da Amazon

@A BRLink - empresa de tecnologia com foco em solu-
ções de Cloud, Data Analytics, Inteligência Artificial e 

Machine Learning - anunciou, nesta semana, a conquista da 
competência AWS Machine Learning, tornando-se a primeira 
brasileira a validar a experiência no fornecimento de solu-

ricardosouza@netjen.com.br

O digital precisa avançar na 
estratégia do negócio

Nossa atuação tanto na vida profissional como pessoal ganhou novos contornos desde que fomos surpreendidos 
pela pandemia global. 

Esdras Cândido (*)

E, com isso, tivemos que enfren-
tar desafios para nos manter 
cada vez mais ativos e, mais 

do que nunca, ressignificar tudo à 
nossa volta. E na área de tecnolo-
gia da informação, por exemplo, os 
esforços não param. Que o digam 
os CIOs, que estão lidando com os 
picos de sobrecarga nas estruturas 
de aplicações e infraestrutura, após 
a migração maciça das empresas para 
o trabalho remoto.

A tecnologia é um elemento bas-
tante importante na atividade dos 
profissionais que estão nessa linha de 
frente, mas realmente quem executa, 
cria e constrói são as pessoas, que 
estão passando por um momento de 
transição e reflexão. Além dos desafios 
com o colaborador, precisamos nos 
preocupar com as famílias do cola-
borador, como balancear a vida em 
casa correspondendo com a empresa 
e ao mesmo tempo dar atenção para 
a família?

É fato que tivemos que acelerar e 
replanejar os projetos com o desafio 
de buscar resultados mais ágeis e 
aumento de receita com redução de 
custo e, para tanto, o foco tem sido 

mesmo que não comercialize produtos 
de tecnologia.

O ecossistema de fornecedores muda. 
O hábito de recorrer aos mesmos gran-
des fornecedores passa a dar lugar a 
um olhar mais voltado também para 
outros parceiros, especialmente as 
startups, que tendem naturalmente a 
serem mais criativas e inovadoras que 
as grandes corporações. As tradicionais 
empresas de tecnologia continuam seu 
árduo trabalho para se transformarem 
e conseguirem sobreviver no novo 
cenário digital.

O CIO deve ser inovador. Tem que mo-
nitorar constantemente as tecnologias 
emergentes, não apenas como curio-
sidades tecnológicas, mas identificar 
oportunidades para redefinir mercados 
e criar novos modelos de negócios. Não 
deve ficar em stand by aguardando o que 
a empresa vai desenhar como estratégia. 
Afinal, a tecnologia é parte integrante e 
indissociável de qualquer estratégia de 
negócios no mundo digital. O papel do 
CIO, portanto, é o de embutir o ‘digital’ 
na estratégia do negócio.

(*) É VP de Produtos e Serviços da ORYS, consultoria 
especializada em inteligência de dados
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os projetos de inovação, de transfor-
mação digital, para cuidar de toda 
a questão operacional da empresa. 
Registrou-se uma mudança neste 
último ano. E vemos empresas hoje 
que ainda estão trabalhando 80% em 
home office tendo que buscar novas 
tecnologias para melhorar e aperfei-
çoar a comunicação, que tem sido 
cada vez maior.

Houve também a necessidade de 
priorizar projetos com resultados 
rápidos, que, muitas vezes, foram 
acordados por questão de custos, mas 
que agora alguns deles têm que ser 
acelerados e quem tem a árdua missão 
de fazer isso acontecer. Cabe ao CIO 
buscar esses projetos de governan-
ça, transformação digital e mudança 
operacional e colocar em prática no 
menor tempo, levando em conta todos 
os cenários avaliados.

A perspectiva e missão da área de 
TI estão voltadas para outros interes-
ses. Não está mais restrito ao suporte 
operacional do negócio, mas passa a 
ser componente essencial deste core 
business. Toda e qualquer organização 
será empresa de tecnologia digital, 

Advogada Lorrana Gomes 
destaca que a partir de agosto 
começam a valer os artigos 
da Lei Geral de Proteção 
de Dados que tratam das 
sanções administrativas pelo 
descumprimento das novas 
regras

As empresas brasileiras que ainda 
não se adequaram às novas práti-
cas determinadas pela LGPD - Lei 
Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018), em vigor desde o ano 
passado no país, devem providenciar 
rapidamente a adoção das práticas 
de tratamento e manejo de dados de 
pessoas físicas para evitar as sanções 
administrativas que serão aplicadas a 
partir de agosto, quando começam a 
valer os artigos relacionados às sanções 
administrativas por descumprimento 
da lei.

As multas previstas são severas e 
consideradas por cada infração, o que 
pode resultar em multas de até 2% do 

faturamento, com limite de R$ 50 mi-
lhões, bloqueio ou eliminação de dados 
tratados irregularmente e, até mesmo, 
a suspensão ou proibição do banco de 
dados ou da atividade de tratamento.

A recomendação é da advogada 
Lorrana Gomes. De acordo com ela, as 
empresas que ainda não se prepararam 
para cumprir as exigências e requisitos 

impostos pela lei estão sujeitas às 
penalidades por descumprimento.  “A 
LGPD tem o propósito de proteger os 
direitos fundamentais de liberdade e 
de privacidade, isto é, dar segurança 
jurídica às pessoas físicas no tratamen-
to de dados”, explica. Salienta que as 
empresas adequadas à legislação e que 
cuidam dos dados pessoais do cliente 
terão um impacto positivo na confiança 
do consumidor. 

Ao fazer esse comentário, a advogada 
lembra que, segundo estudo do Insti-
tuto Brasileiro do Consumidor – Idec, 
as reclamações sobre problemas com 
transparência e uso inadequado dos 
dados pessoais aumentaram 1134% 
entre 2015 e 2017. A principal queixa 
é sobre a consulta e publicação de 
informações pessoais sem autorização 
do consumidor (63%). Nesse ponto, a 
LGPD é muito importante já que exige 
o consentimento da pessoa para que 
a empresa possa tratar, manipular e 
armazenar os dados de forma segura.

(Fonte: Lorrana Gomes é advogada atuante em 
diversas áreas do Direito). 

Empresas devem acelerar adequação à LGPD
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Esdras Cândido

Lorrana Gomes

O IAG, a Escola de Negócios 
PUC-Rio, está com as inscrições 
abertas para o curso “Produtos 
Digitais: Gestão, Concepção e 
Construção”, com início em 04 
de Outubro. O curso será minis-
trado por um seleto grupo de 
professores, feras do mercado 
nacional e internacional. Além 
disso, no decorrer das aulas 
serão apresentados os pontos 

críticos de sucesso das três 
áreas envolvidas: Business, 
Criação e Tecnologia. As aulas 
ocorrem, de forma online, três 
vezes por semana (segunda-
-feira, terça-feira e quarta-feira,  
às 19h30, com três módulos 
de 30 horas cada). Mais infor-
mações e inscrições através 
do link: https://iag.puc-rio.br/
curso/produtos-digitais-2/ .

Produtos Digitais: Gestão, Concepção e Construção


