
Os próximos passos 
da LGPD (e como 

cloud pode ajudar)

A LGPD é um 
avanço na legislação 
brasileira, uma 
maneira de proteger 
as pessoas físicas 
e resguardar os 
negócios

Apesar de toda mu-
dança deste tipo vir 
com um custo para a 

adequação, essa é no geral 
positiva para as empresas. 
Sancionada em 2018 e en-
trando em vigor em setembro 
de 2020, conta com altas mul-
tas, que podem chegar a 2% 
do faturamento declarado no 
ano anterior pela empresa ou 
grupo empresarial, limitado 
ao valor máximo de R$50 
milhões por infração. Agora 
que ela está em vigorhá mais 
de um ano, quais os próximos 
passos?

Com os membros da Au-
toridade Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD) já 
empossados, alguns aspec-
tos da lei devem ser regu-
lamentados ou detalhados 
para melhor entendimento 
e aplicação das regras. Mas 
mesmo após todo esse tem-
po, muitas empresas ainda 
não iniciaram qualquer ação 
para a adequação dos seus 
processos aos requisitos da 
lei. E isso é um grande risco! 

A lei traz uma blindagem 
à reputação das empresas, 
estimulando as melhores 
práticas e gerando uma 
camada de proteção extra 
para esses ativos intangí-
veis, que são as bases de 
dados e reputação das mar-
cas. O que os responsáveis 
por esses negócios devem 
entender é que ter confor-
midade com a LGPD não é 
uma ação pontual, mas sim 
uma jornada e uma mudan-
ça de cultura, que precisa 
começar do topo, descer 
e se infiltrar em todas as 
camadas da organização. 

Essa jornada tem início 
com o entendimento dos 
requisitos da lei e a elabo-
ração de um planejamento 
para responder a esses 
requisitos; passa por ações 
que permitam identificar 
de onde e como os dados 
são coletados, tratados e 
armazenados, visualizando 
todos os processos pelos 
quais eles transitam; segue 
com o estabelecimento da 
documentação da real si-
tuação, o desenvolvimento 
das ações para modificar, 
ajustar ou criar novos pro-
cessos, a atualização dos 
documentos e sistemas 
envolvidos.

Continua com a análise 
dos riscos, com a revisão 
e adequação das políticas 
e dos procedimentos de 
segurança, com a imple-
mentação de ferramentas 
de proteção e criptografia 
de dados; e, não menos 
importante, fecha com o 
treinamento de todos os 
profissionais da empresa 
para que entendam a abran-

gência da lei, suas implica-
ções para os negócios e a 
responsabilidade que cada 
profissional tem com rela-
ção à LGPD, com os dados 
dos titulares e a respectiva 
proteção destes dados. 

Apenas depois de toda 
essa jornada é que, fi-
nalmente, será possível 
implementar a governança 
de dados para demonstrar 
que todos os requisitos da 
lei são atendidos.

E como migrar para a 
nuvem pode ajudar os negó-
cios nessa jornada? As gran-
des provedoras de nuvem, 
como AWS, Azure, Google 
etc. investem pesado em 
segurança, com sistemas re-
silientes e adequados para 
manter os dados de todos 
os seus clientes seguros, ga-
rantindo que grande parte 
dos requisitos e implicações 
da LGPD já sejam natural-
mente atendidos. 

Porém, os serviços de 
nuvem trazem o conceito 
de responsabilidade com-
partilhada, ou seja, todos 
os envolvidos são responsá-
veis pela segurança. Quan-
do a empresa escolhe um 
destes provedores e migra 
suas cargas de trabalho, 
tudo o que é movido para a 
nuvem a partir da camada 
do sistema operacional é 
de responsabilidade da em-
presa. Então, desenvolver 
uma arquitetura baseada 
nas melhores práticas é 
indispensável. 

É preciso conhecer os re-
cursos e serviços oferecidos 
pelas nuvens e ir a fundo 
na LGPD. Boas práticas, 
como usar os recursos de 
gestão de identidade, con-
trole de acesso, permissões 
de usuários, critérios de 
criptografia, organização 
das redes e sub-redes e im-
plementar a rastreabilidade 
das operações são as ações 
que as empresas devem 
fazer quando movem suas 
cargas de trabalho para a 
nuvem, garantindo assim 
a segurança e privacidade 
das informações.

Outro aspecto tão impor-
tante quanto os descritos 
até aqui é implementar a 
governança e processo de 
auditoria recorrentes, mo-
nitorando continuamente 
os ambientes de negócios 
e suas respectivas cargas 
de trabalho, para detectar 
desvios e eventuais proble-
mas para aplicar ações de 
mitigação imediatas. 

Enfim, apesar de ser um 
grande enabler, é funda-
mental que as empresas 
deem mais atenção ao que 
esta legislação determina, 
estudando os documentos 
dela e os processos dos seus 
negócios, avaliando quais 
tecnologias podem garantir 
a segurança, a proteção e 
a privacidade dos dados 
pessoais.

 
(*) - Graduado em análise de sistemas 
pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia 

Avançada IBTA, é Diretor Geral na 
Nextios (www.nextios.com.br).
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O processo de demissão 
emitido pelo funcio-
nário funciona de ma-

neira diferente do requerido 
pela empresa. 

Em razão disso, a advogada 
especialista em direito tribu-
tário e imobiliário, Sabrina 
Rui (*), da SR Advogados 
Associados, listou as prin-
cipais informações para os 
casos em que o pedido de 
demissão é realizado pelo 
funcionário.
	 •	Carta de demissão 

- Quando há o desejo 
de sair da empresa, o 
gestor deve pedir que o 
funcionário em questão 
escreva uma carta à 
mão para formalizar a 
solicitação. Esta é uma 
medida indispensável 
na proteção da empresa 
contra futuras questões 
trabalhistas.

	 •	Aviso Prévio - Pela 
Lei nº 12.506 de 11 de 
outubro de 2011, que 
consta no Capítulo VI do 
Título IV da CLT, conhe-
cida como Aviso Prévio, 
quando os empregados 
possuem até um ano de 
serviço na mesma com-
panhia, o colaborador 
deve trabalhar por mais 
30 dias após comunicar 
o encerramento na em-
presa. 

  Contudo, é comum que, 
quando o trabalhador 
solicita a demissão, ele já 
tenha outro emprego ga-

O processo de demissão emitido pelo funcionário funciona de 
maneira diferente do requerido pela empresa.

Frederico Horst (*) 
 
O sistema financeiro está se modernizando e ficando 

cada vez mais ágil. Essa agilidade não depende apenas de 
processos menos burocráticos, mas também de um melhor 
uso dos dados disponíveis. A adoção de um modelo data 
driven de gestão somado às informações disponíveis do 
open finance permite uma melhor tomada de decisão com 
base em dados, seja para instituições financeiras ou para 
empresas de médio porte ou de grande porte.

Esta mentalidade, segundo a IDC (consultoria especia-
lizada no mercado de tecnologia), é uma tendência forte 
para 2022. No novo cenário de uso de dados, acelerado 
pela pandemia, muitos setores já iniciaram o trabalho 
com iniciativas open data para obter valor e com isso, 
criaram oportunidades que garantem a competitividade 
no mercado no qual atuam. 

Contar com um parceiro que auxilie a extrair benefícios 
dessas informações passou a ser fundamental, pois de nada 
adianta acumular inúmeros dados e não obter vantagem 
com esta estratégia. 

Porém, muitos C-levels não sabem por onde começar a 
pensar numa estratégia data-oriented. Conforme o Gart-
ner (2021), 72% dos gestores das áreas de data analytics 
norteiam a transformação digital dentro das organizações, 
demonstrando a importância do tema para as empresas. 
Mas apenas 24% destes estão de fato liderando ações 
orientadas a dados, o que significa uma grande oportuni-
dade de ampliar esta mentalidade.

A aplicação de uma estratégia de data science no setor 
financeiro facilita a interpretação das informações contidas 
no histórico bancário. Através da conexão com uma API 
é possível realizar uma análise massiva de dados como 
extratos bancários, por exemplo, permitindo identificação 
de padrões, tendências e outras possibilidades de insights 
para melhor tomada de decisão. Como:
	 •	Análise de Renda para originação de crédito - A 

análise temporal, que ocorre no processo da avaliação 
de renda realizado por uma empresa de crédito, tra-
balha com informações embasadas em dados precisos, 
facilitando a gestão e ainda, oferecendo informações 
valiosas sobre o norte das estratégias a serem segui-
das. Automatizar a análise é ensinar quais pontos 
focais são determinantes para o detentor de crédito, 
economizando um tempo valioso no processo.

A aplicação de uma estratégia de data science facilita a 
interpretação das informações contidas no histórico bancário.
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Processo de demissão feita pelo 
funcionário: como funciona?

A rescisão encerra o vínculo entre a empresa e o trabalhador, o que gera direitos e obrigações. Mesmo 
que a solicitação de desligamento seja feita pelo funcionário, ainda é um acontecimento extremamente 
burocrático

devem ser apresentados.
	 •	Entrevista de desliga-

mento - Independente 
do motivo da saída, qual-
quer colaborador que 
deixa uma empresa pode 
contribuir para melhorar 
a organização. Essa eta-
pa é opcional e ninguém 
deve ser forçado a conce-
dê-la, mas é de extrema 
importância para que a 
empresa possa aprimo-
rar os processos inter-
nos e evitar a perda de 
futuros talentos.

Ainda que muitos não con-
cordem, esse processo não é 
fácil nem para o contratante 
e nem para quem vai deixar 
a empresa. Para que essa 
hora seja menos complicada, 
ter conhecimento de todos 
os procedimentos pode ser 
um caminho crucial. Além 
disso, nas palavras de Sa-
brina, “preparar-se e espe-
cializar-se em Departamento 
Social pode ser fundamental 
para esse momento que, 
muito provavelmente, será 
experienciado novamente 
durante a vida profissional”.

Então, para concluir, a ad-
vogada ressalta que: “Nesse 
momento, é necessário ter 
empatia e sensibilidade em 
ambos os lados, haja vista que 
a etapa da saída de um funcio-
nário, ainda que seja esperada, 
é sempre complicada”.

(*) - É advogada em direito tributário e 
imobiliário (www.sr.adv.br).
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rantido em outra organi-
zação. Então, nesse caso, 
ele não tem a obrigação 
de cumprir esse período. 
Nesse caso, a dispensa 
deve ser constatada na 
carta de demissão e os 
dias não trabalhados ne-
cessitam ser descontados 
das verbas rescisórias. 

  A solicitação de saída 
pode vir durante a vi-
gência de contratos de 
experiência. Com isso 
acontecendo, é preciso 
que a empresa desconte 
o valor da metade dos 
dias que restam para o 
término do acordo. Po-
rém, se o pedido for re-
alizado no último dia de 
contrato, o cumprimento 
de Aviso Prévio não é 
obrigatório e necessário.

	 •	Prazo de pagamento 
- Após o cumprimento 

do Aviso Prévio, a em-
presa tem o prazo de 
um dia útil para efetuar 
o pagamento dos ven-
cimentos pós rescisão. 
Nos casos de demissões 
sem o cumprimento dos 
30 dias ou em demissão 
por justa causa, o prazo 
se estende para 10 dias 
após o comunicado de 
saída.

  Em casos em que o con-
trato de trabalho teve 
a duração de 12 meses 
ou mais, a rescisão deve 
ser realizada no Minis-
tério do Trabalho ou no 
Sindicato de Categoria. 
Na homologação, o ex-
funcionário e o represen-
tante da empresa devem 
estar presentes. Além 
disso, documentos como 
FGTS, valores de resci-
são e outras obrigações 

A estratégia de 
dados no sistema financeiro

	 •	Análise de consumo para Enterprise Financial 
Management - Existe uma série de avaliações para 
examinar a média de consumo do detentor dos dados. 
Os dados atuando no Open Finance podem auxiliar a 
mensurar padrões de gastos e recebíveis para aprimorar 
o planejamento de custos e do consumo, identificando 
os maiores e menores valores, variações da variável 
relacionada com a inflação e pode indicar ainda, a 
probabilidade da manutenção desse padrão. 

	 •	Identificação de Fornecedores - O Open Finance 
deve ajudar empresas a fazerem a gestão dos seus 
fornecedores, por meio da validação do CNPJ dispo-
nível em bases públicas. O acesso às informações dos 
fornecedores é importante para órgãos governamentais 
e privados, pois possibilita contratos que beneficiam 
ambas as partes.

Por fim, as iniciativas orientadas por dados conferem 
segurança para traçar os planos para os próximos anos, 
em um cenário no qual o open banking já é uma realidade, 
sendo que é importante trazer benefícios para os consu-
midores que sustentam este ecossistema e que oferece 
também vantagens para as PMEs, muitas vezes deixadas 
de lado quando se trata deste assunto, mas que têm po-
tencial para transformar a economia do país.

(*) -  É líder de engenharia e ciência de dados. Economista formado pela 
UFRGS, atualmente na Trio, é o responsável pela área de Dados e objetiva 

construir produtos que ajudem mais empresas a crescerem.
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