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LGPD e proteção de 
dados: as pessoas não 

sabem o valor

O quanto a população 
brasileira está a par 
do que significa a 
segurança dos dados 
na Era Digital? 

A maioria das cone-
xões à internet pe-
los brasileiros, em 

média, acontece das 8h33 
da manhã e se encerram às 
22h13, segundo dados de 
cibersegurança NordVPN. 
O caminho para o enten-
dimento da segurança de 
dados e da forma como a 
exposição digital interfere 
na vida das pessoas ainda 
é algo a se preocupar. 

A previsão é de que até 
o final de 2026 o Brasil 
acumule em média 184,76 
milhões de pessoas com 
pelo menos 16,18% de usu-
ários conectados, 87,09% da 
população, afirma a mesma 
pesquisa. Partindo desse 
ponto, a segurança digital 
é um tema que a sociedade 
precisa entender pois já 
convivem com crimes que 
afetam pessoas e empresas. 

Em junho do ano passado 
a Febraban realizou uma 
pesquisa que constatou 
que apenas 37% dos bra-
sileiros conhecem “muito 
bem” ou “mais ou menos” 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD).  Uma par-
cela pequena se for somar 
o número de usuários que 
compartilham seus dados 
na internet todos os dias. 

Ainda observo a dificul-
dade das pessoas em ler, 
entender e aceitar, ou não, 
os termos de compartilha-
mento de dados. Somos 
diariamente contatados 
por empresas que nos 
encontram das maneiras 
mais inusitadas online e 
como é que eles conseguem 
informações tão precisas e 

privilegiadas? O ponto de 
atenção é que esses dados 
tem valor, e com o tempo 
este valor só tende a au-
mentar.

Na minha área de atuação, 
e também como um usuário 
pessoal dos meios digitais,  
normalmente os dados são 
utilizados por empresas 
muitas vezes do ramo vare-
jista que vendem produtos 
ou serviços em grandes 
quantidades e que necessi-
tam prospectar o máximo de 
clientes possíveis. Aquele 
re-marketing, que seria a 
publicidade em diferentes 
meios de comunicação, para 
um mesmo público alvo, ou 
um nicho específico, saiu 
um pouco de moda.

Grandes empresas já 
perceberam que podem 
perder valor, quando insis-
tem em um determinado 
potencial cliente, exage-
rando na publicidade e não 
dando ao usuário a opção 
de escolha. Mesmo antes 
da LGPD, a Clever vem se  
adequando e respeitando 
o sigilo e confidencialidade 
dos dados de seus clientes. 
Investindo, principalmente, 
na experiência do cliente e 
agregando valor à marca, 
para que os próprios con-
sumidores falem bem dela. 

Como atuo diretamente 
na implementação de mé-
todos e processos para a 
adequação à lei, é evidente 
que as empresas sabem 
o que estão fazendo, mas 
ainda falta as pessoas re-
conhecerem a importância 
de estarem seguros quando 
atuam online. 

Dados têm um valor e a 
longo prazo essa premissa 
será cobrada.

(*) - É diretor Brasil da Clever Global, 
detentora da plataforma SerCAE, 
que integrao controle de acesso, 

o controle de pagamento aos 
fornecedores e as auditorias 

(http://clever-global.com).

Otávio Pepe (*)

D - Insumos Agropecuários 
Entre os dias 17 e 19 de agosto, o mercado de distribuição de insu-
mos agropecuários estará reunido no Transamerica Expo Center, 
para participar do Congresso Andav2022, que contará com uma 
programação intensa de atividades de conhecimento e uma ex-
posição com as principais novidades em insumos agropecuários, 
equipamentos e serviços. O encontro nacional da Distribuição de 
Insumos Agropecuários será realizado pela Associação Nacional 
dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) e 
organizado pela Zest Eventos. Com o tema central “Agroeconomia 
Brasileira”, a Plenária do Congresso contará com vinte atividades 
de conteúdo, entre painéis, palestras e sessões especiais. Saiba 
mais em: (https://eventosandav.com.br/).

E - Sua Loja Digital
O Maxxi Trainning Academy, com apoio do Sebrae, está oferecendo o 
curso ‘Técnicas para a Criação de uma Loja Virtual’. Uma capacitação 
100% online e gratuita para quem quer conhecer as principais técni-
cas para criação e o efetivo funcionamento de uma loja virtual. Será 
realizado entre os próximos dias 18 e 22, no horário das 18h às 22h e 
as inscrições estão abertas no no link: (https://www.maxxitrainning.
com.br/cursos/tecnicas-para-a-criacao-de-uma-loja-virtual/). Serão 
discutidos temas como a atual demanda e as características do con-
sumidor virtual; as características, vantagens e desvantagens da loja 
virtual quando comparada à loja física; os sistemas de pagamento, 
entre outros assuntos. 

F - Leis de Antenas
Mais de 600 municípios paulistas precisarão alterar suas leis que tratam 
da instalação de antenas de telecomunicações para receber a internet 
5G. Isso porque as regras em vigor dificultam a chegada da tecnologia, 
que depende da instalação de um número de antenas até 10 vezes 
maior que o atual. Os equipamentos serão menores que os existentes 
hoje, porém há a necessidade de novas regras para o uso do solo, por 
exemplo, já que estas antenas ocuparão os mais variados espaços, como 
semáforos, fachadas de imóveis e postes de energia elétrica. As cidades 
paulistas contarão com apoio da Secretaria de Desenvolvimento de 
Econômico e da InvestSP, que prevê uma série de ações para acelerar 
a chegada da tecnologia.

A - A Volta dos Eventos
O Índice Mensal de Atividade do Turismo – indicador da FecomercioSP 
realizado em parceria com a SPTuris – cresceu 6,9% em maio, em rela-
ção a abril. O resultado foi influenciado, principalmente, pelo retorno 
dos eventos na capital paulista, elevando o faturamento do turismo em 
264% na comparação anual (R$ 968 milhões, em valores absolutos). 
Além do faturamento, a ocupação hoteleira foi outra variável analisada 
pelo indicador, que também apresentou alta. A taxa média – a qual no 
mês anterior estava em 65,9% – subiu para 70,3%. O percentual é o 
maior desde janeiro de 2020 e mais que o dobro dos 32% registrados 
no mesmo período do ano passado.

B - Medalha de Ouro 
A Fazenda Serra dos Tapes, localizada no município de Canguçu (RS), 
acaba de iniciar a venda dos Azeites de Oliva Extra Virgem Potenza 
Blend Suave e Potenza Blend Intenso no varejo físico. Inicialmente a 
linha será comercializada em empórios e supermercados de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Porto Alegre. Até o final deste ano, a meta é que este-
jam à venda em outras importantes cidades de todo o país. Produzido 
com Arbequina, Coratina e Frantoio, o Potenza Blend Suave recebeu 
medalha de ouro no Concurso Mundial de Azeites de Nova York, um dos 
mais prestigiados do mundo, realizado em maio. Com acidez máxima de 
0,17%, a versão suave harmoniza com risotos, carnes brancas, queijos, 
molhos suaves, saladas, frutos do mar e doces. Saiba mais: (https://www.
fazendaserradostapes.com.br/).

C - Representantes Comerciais
O Senado aprovou o projeto que modifica o enquadramento dos 
representantes comerciais no Simples Nacional, de forma a incluir 
a atividade desses profissionais em uma tabela de tributação com 
alíquotas menores que as praticadas atualmente. A matéria segue 
agora para apreciação da Câmara dos Deputados. Autor do projeto, 
o senador Paulo Paim (PT-RS) diz que é justo o reenquadramento 
pleiteado pelos representantes comerciais. O texto estende a essa 
categoria as mesmas regras de tributação válidas para contadores, 
agentes de viagem, fisioterapeutas e corretores de seguros. Para 
tornar essa medida possível, a proposta altera a Lei Complementar 
123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte (Ag.Senado).

G - Jovens Fotógrafos 
Jovens fotógrafos de até 24 anos, e estudantes matriculados em cursos de 
Fotografia em tempo integral têm a oportunidade de expandir seus portfólios 
e iniciar uma carreira internacional com a bolsa oferecida pelo programa Ian 
Parry Scholarship. A organização beneficente está com inscrições abertas e 
gratuitas para jovens que atendam aos requisitos de idade e formação, de 
qualquer nacionalidade. Os vencedores receberão uma bolsa de US$ 3.500 
para desenvolver um projeto de fotografia documental, além de equipamen-
tos e orientação profissional. Os candidatos devem enviar um portfólio de 
imagens e uma proposta clara de um projeto que realizarão com o subsídio. 
Mais informações e inscrições: (http://www.ianparry.org/scholarship/).

H - Carro da GWM
O Vice-Presidente da República Hamilton Mourão visitou na terça-feira 
(5) a fábrica da GWM Brasil, em Iracemápolis (SP), onde foi recebido 
pela diretoria da empresa e após almoço dirigiu um dos veículos que 
a montadora lançará no país a partir do final deste ano. Mourão teve a 
oportunidade de conhecer em primeira mão o SUV híbrido Haval H6, 
um dos primeiros modelos da marca a chegar ao mercado brasileiro, e se 
impressionou com o desempenho e o nível de tecnologia durante o test-
drive realizado dentro do terreno da planta da GWM. Também conheceu 
o local da futura linha de montagem, que começará a produzir veículos 
a partir do primeiro semestre de 2023, com que terá uma capacidade 
instalada de 100 mil veículos até 2025 (www.gwmmotors.com.br).

I - Causa Social
A nova plataforma Mobiliza reúne oportunidades de atuação em ações 
voluntárias para os interessados em apoiar o próximo ou se engajar em 
uma causa social. Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, a pedido do 
Itaú Social e Instituto Unibanco, nove em cada dez brasileiros reconhe-
cem a importância do voluntariado, 48% faz ou já fez alguma atividade 
voluntária e 71% têm interesse em atuar. Entretanto, os dados apontam 
que a falta de informação sobre oportunidades de atuação dificulta o 
engajamento de boa parte das pessoas. Da parcela que nunca fez uma 
ação voluntária, 35% citam a falta de oportunidade como principal razão. 
Outras informações: (https://mobiliza.itausocial.org.br/). 

J - Educação Ambiental
O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) convida instituições 
sem fins lucrativos com representatividade junto à cadeia produtiva 
da pesca artesanal a apresentarem propostas de projetos com foco no 
desenvolvimento e fortalecimento do Turismo de Base Comunitária. As 
ações devem ser promovidas em ambientes marinho e costeiro de comu-
nidades pesqueiras de munícipios litorâneos do estado do Rio de Janeiro. 
As propostas poderão apoiar o desenvolvimento de novas iniciativas ou 
ainda apoiar a consolidação de atividades existentes. A verba é de até R$ 
5,25 milhões com recursos financeiros do Projeto Educação Ambiental. 
O valor a ser solicitado por projeto deverá ser de, no mínimo, R$ 180 mil 
e, no máximo, R$ 500 mil. Saiba mais em: (https://www.funbio.org.br/).
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As informações constam do Bo-
letim Mensal da Produção de 
Petróleo e Gás Natural, divul-

gado no Rio de Janeiro, pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP),

Na região do pré-sal, o boletim anun-
cia que a produção, em maio, registrou 
volume de 2,835 MMboe/d, sendo 2,239 
MMbbl/d de petróleo e 94,7 MMm3/d 
de gás natural, o que correspondeu a 
76,5% da produção nacional. A pro-
dução teve origem em 128 poços. O 
aproveitamento de gás natural atingiu 
96,5%. Foram disponibilizados ao mer-
cado 46,3 Mmm³/dia. A queima de gás 
no mês foi de 4,5 Mmm³/d. A produção 
ocorreu em 6.095 poços, dos quais 447 
são marítimos e 5.648 terrestres.

No mês, os campos marítimos pro-
duziram 97,4% do petróleo e 86,7% do 
gás natural, com os campos operados 
pela Petrobras sendo responsáveis por 
94,2% do petróleo e do gás natural 
produzidos no Brasil. O campo de Tupi, 
situado no pré-sal da Bacia de Santos, 
foi o maior produtor de petróleo e 
gás natural em maio último, com 776 
MMbbl/d de petróleo e 36,6 MMm3/d 
de gás natural.

O campo de Tupi, situado no pré-sal da Bacia de Santos, 
foi o maior produtor de petróleo e gás natural no mês de maio.
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Um novo nicho a ser explorado, a carne 
ovina, faz parte da cultura culinária de 

países árabes e muçulmanos.
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Produção de petróleo, em maio, 
foi de 2,879 milhões de barris/dia
Em maio, a produção de petróleo no país atingiu cerca de 2,879 milhões de barris por dia (MMbbl/d) e 
132 milhões de metros cúbicos por dia (MMm3/d) de gás natural, totalizando 3,707 milhões de barris 
de óleo equivalente por dia (MMboe/d)

Já a instalação com a maior produção 
de petróleo, somando 165.478 bbl/d, 
foi a Plataforma FPSO Carioca, nos 
campos de Sépia e Sépia Leste, por 
meio de quatro poços a ela interligados. 
Em termos de gás natural, a instalação 
que apresentou a maior produção  foi a 
Polo Arara, produzindo nos campos de 
Arara Azul, Araracanga, Carapanaúba, 
Cupiúba, Rio Urucu e Leste do Urucu 
7,252 Mmm³/d por meio de 33 poços a 
ela interligados.

Em maio, 272 áreas concedidas, 

cinco áreas de cessão onerosa e oito 
de partilha, operadas por 41 empresas, 
foram responsáveis pela produção 
nacional. Dessas, 62 são marítimas e 
223 terrestres, sendo 12 relativas a 
contratos de áreas contendo acumu-
lações marginais. O grau API médio 
do petróleo extraído no Brasil foi de 
28,3, sendo 2,2% da produção consi-
derada óleo leve, 93,5% óleo médio e 
4,3% óleo pesado. O Grau API mede a 
densidade dos líquidos derivados do 
petróleo (ABr).

Com um rebanho nacional de mais de 
19 milhões de animais, segundo dados 
do IBGE, sendo 60% na região Nordeste 
e 40% na região Sul, a carne ovina tem 
importante potencial para expansão para 
além das fronteiras brasileiras. Dentre os 
países onde esta proteína é fortemente 
consumida, destacam-se os árabes e 
muçulmanos. 

Segundo o Relatório da OCDE-FAO 
Perspectivas Agrícolas 2021-2030, sobre 
o crescimento no consumo global de 
proteína de carne, a previsão é de que o 
consumo global de carne ovina crescerá 
15,7% até 2030. Atualmente, a Ásia e o 
Oriente Médio são os maiores importa-
dores de carne ovina da Austrália (um 
dos maiores produtores de carne ovina).

O Brasil é líder em exportação de 
proteína halal, especialmente das carnes 
bovina e de frango. Porém, ainda não 
tem tradição nas exportações de carne 
de ovinos, mas em 2021 embarcou para o 
exterior 62 toneladas e faturou US$ 531 
mil, o que representou alta de 11,6% no 
volume embarcado quando comparado 
a 2020.

Diante desse cenário e um novo nicho a 
ser explorado, a carne ovina, que faz par-
te da cultura culinária de países árabes 

Carne ovina: oportunidade 
de mercado com os países árabes

“O mercado halal é amplo e promissor. 
Com quase 1/3 da população mundial 
e com movimentação de mercado em 
torno de US$ 5,74 até 2024, esses países 
estão ávidos por parceiros comerciais 
que oferecem qualidade e segurança 
em seus produtos. Já conquistamos 
esse espaço com as carnes bovinas e de 
frango, tornando o Brasil líder global em 
exportação halal dessas proteínas. 

Com as portas já abertas para nossos 
produtos, a entrada de proteínas como 
a ovina, que é uma demanda existente 
e crescente nesses países, torna-se uma 
realidade possível e promissora”, explica 
o diretor de Operações da CDIAL Halal, 
Ahmad M. Saifi.

O abate halal em ovinos segue o mesmo 
protocolo utilizado em bovinos e aves, 
respeitando a jurisprudência islâmica e 
valorizando o bem-estar do animal.

E, além do abate, importante salientar 
que o processo de certificação analisa 
toda a cadeia, como a matéria-prima, 
insumos, transporte e armazenamento, 
para garantir, dentre outras coisas, que 
não haja contaminação cruzada com 
produtos ilícitos, como a carne suína. 
Fonte e mais informaçções: (www.cdia-
lhalal.com.br).

e muçulmanos, tem potencial promissor 
para os produtores brasileiros. Na Arábia 
Saudita, por exemplo, quase 10% do total 
de proteína consumida é ovina.

Além disso, o Brasil já consolidou uma 
relação de credibilidade com os países 
árabes, tendo em vista que as normativas 
sanitárias e as certificações realizadas 
pelo país comprovam a segurança nos 
produtos comercializados junto aos con-
sumidores de religião islâmica, além de já 
contarmos com uma logística estabelecida 
pelos embarques de outras carnes, o que 
poderá facilitar e fomentar a exportação 
de carne de ovinos. 


