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Explosão de dados, negócios online e falta de regulamentação
dificultam o assessment rumo à LGPD

05 | DESAFIOS

Agora é hora de minerar os dados no carrinho de compras do
varejo e rever as ferramentas de segurança da informação
para criar um plano de ação
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>>LGPD NO VAREJO: O PREÇO DA GESTÃO DO DADO

CENÁRIO

O QUE HÁ POR TRÁS DO
CARRINHO DE COMPRAS
Comércio eletrônico, negócios em
cloud, explosão de aplicativos de
compras, mobilidade e campanhas
omnichannel formam o mix que

S

eja aquela pequena padaria ou um grande varejista,
todos hoje em dia expõem os dados dos clientes no
digital, usando informações que vão desde campanhas nas redes sociais a processos rumo à transformação digital. O fato é que o setor está migrando

seu faturamento para as vendas na internet. Isso significa que
o mercado acompanha a tendência de consumo do brasileiro,

pode aumentar a vulnerabilidade no

mais conectado em dispositivos móveis e de olho no e-com-

varejo, que tem pela frente o desafio

truturas para a nuvem. E, na direção oposta das regras da Lei

de gerenciar os dados e criar uma
política de compliance para a LGPD

merce. Além disso, muitas empresas já migraram suas infraesGeral de Proteção de Dados, o marketing utiliza os dados do
cliente para analisar o seu comportamento e, assim, criar atrativos de consumo cada vez mais inteligentes.
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Na contramão do setor financeiro, onde bancos estão
avançados no processo de adequação à LGPD, o varejo é pouco regulamentado e é um dos maiores alvos do cybercrime,
principalmente no e-commerce. E dentro do ecossistema das
instituições financeiras, as empresas de meios de pagamento
também estão mais avançadas no plano de ação da Lei, o que
cria um ponto de inflexão na cadeia de compras. Esse descompasso pode impactar o varejo se as empresas não estiverem em
conformidade até agosto de 2020, já que a legislação prevê pagamento de multa a terceiros no caso de vazamento de dados.
Outro fator de risco é que o varejo muito se beneficia do
calendário sazonal de comemorações no Brasil. Só no Dia
das Mães deste ano, o faturamento do e-commerce foi de R$
2,2 bilhões, em um total de 5,5 milhões de pedidos, segundo um levantamento realizado pela Ebit | Nielsen. No entanto,
da mesma forma que as vendas aumentam, as detecções de
fraudes digitais como o phishing, páginas falsas que funcionam
como “iscas” no ambiente virtual para roubar dados sensíveis,
como logins, senhas e informações de cartão de crédito, são

NEBLINA ATRAPALHA
VISIBILIDADE DO VAREJO
Gestão de dado é palavra de ordem para não criar uma “nuvem negra” de vulnerabilidades

duas vezes maiores. Uma das tendências mais observadas na

Não diferente dos outros setores da economia, o varejo

criação de phishings pelos criminosos é o uso de domínios que

também está migrando para a nuvem, independente do porte

contêm chamadas para essas datas, como Dia das Mães ou o

da empresa, dado o consequente aumento das transações pelo

Dia dos Namorados.

comércio eletrônico e a explosão de dados. Paralelamente, o

Além disso, o comércio eletrônico vem crescendo exponencialmente, puxado pela preferência do usuário de dispositivos móveis. Em 2018, o e-commerce brasileiro registrou crescimento de 12% e faturou R$ 53,2 bilhões, segundo dados da Ebit/

crescimento da nuvem varejista reflete a tendência de o comércio entregar uma experiência verdadeira de omnichannel aos
clientes, o que significa engajar o consumidor independente do
canal que ele está usando.

Nielsen. Foram registrados 123 milhões de pedidos no levanta-

Para se ter uma ideia, um levantamento da consultoria Ma-

mento. Para 2019, a expectativa é de 15% de crescimento e R$

rket and Markets estima que o mercado de produtos em nuvem

61,2 bilhões em vendas. Com números tão expressivos, apenas

para o varejo deve faturar US$ 28,53 bilhões até 2021, com um

aqui no Brasil, pesquisadores de segurança e antifraude alertam

crescimento médio anual de 20,9%.

para os golpes, que vão desde o uso de bots, geração de scripts,

A tecnologia oferece vantagens competitivas essenciais no

sistemas maliciosos e outros. Assim, eles são mais dinâmicos:

mundo moderno: flexibilização da estrutura, criação de solu-

se um golpe não funcionar numa loja, buscam outra. Sempre

ções sob demanda, otimização de processos, redução de cus-

com produtos de maior liquidez em mente.

tos, maior controle na gestão, entre outros pontos. Na prática,

Um dos maiores obstáculos que o setor terá que transpor é
a duplicidade de informações geradas em diferentes departa-

isso resulta negócios escaláveis que aumentam as vantagens
tanto para o empresário quanto para o cliente.

mentos das organizações e orquestrar o dado baseado numa

No entanto, para não criar uma “nuvem negra”, um pesa-

política de compliance, envolvendo um grupo de trabalho mul-

delo para os gestores de segurança da informação, novamente

tidisciplinar e, se ainda não o fez, contratar um profissional de

é fundamental desenvolver uma infraestrutura integrada, com

segurança da informação para atuar em conjunto com o CIO e

dados estruturados, envolvendo aplicações que suportem a

o comitê diretivo. Assim como na educação e saúde, que lida

operação e também uma política de segurança em conformi-

com grande volume de informação, hoje a figura do CISO no

dade com a LGPD. Nesse sentido, o mercado ainda está lon-

varejo é encontrada nas grandes empresas desse segmento

ge de cumprir com essas premissas, mas a legislação trará um

econômico, o que também impacta na dinâmica da criação de

novo padrão cultural e pode contribuir na mitigação dos riscos

um plano de ação.

que atualmente sofrem as empresas do varejo.
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CENÁRIO

O VALOR DO DADO NA
CESTA DE COMPRAS
Gestão e governança das informações, mapear onde
elas estão e trafegam, criar uma cultura interna,
adotar ferramentas que garantam a segurança dos
dados, contar com o apoio jurídico e de um CISO são os
desafios para os próximos 12 meses do setor varejista

S

e para alguns a LGPD era um mito, a sanção presidencial deixa claro que não haverá prorrogação. Além disso, a ANPD
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados) deve esclarecer
muitos pontos do texto da legislação com brechas para várias interpretações. Diante disso, existem alguns passos que

as empresas precisam para que estejam preparadas para lidar com o
novo contexto da proteção de dados no País. E esses passos precisam
ser avançados rapidamente, uma vez que faltam 12 meses para o seu
cumprimento.
Primeiramente, é necessário que todas as empresas, inclusive aquelas que fazem parte do setor de varejo, mapeiem os dados internos e
as fontes de informações utilizadas. Paralelamente, o setor deve implementar um processo de governança das informações. Essa medida garantirá que a apresentação dos dados aos consumidores ande de forma
veloz e segura. Isso garantirá que todas as bases estejam conectadas,
facilitando alterações ou exclusões a partir do desejo do cliente.
Mas o assessment não para por aí. Especialistas recomendam que
também sejam adotados treinamentos e mecanismos de conscientização dos funcionários, políticas de segurança da informação e adoção de tecnologias capazes de identificar e emitir relatórios precisos de
forma a evitar ou minimizar os prejuízos se a empresa for questionada
pelas autoridades. “Dentro da empresa as pessoas estão com dicionários diferentes, sobre o que é informação sensível e isso precisa ser alinhado”, observa Adriano Mendes, advogado especialista em Proteção
de Dados e Sócio da Assis e Mendes Advogados.
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As ações de marketing – a exemplo de newsletter e clube

1. VISIBILIDADE – Capacidade de, em tempo real, por meio

de fidelidade - precisam ser alteradas para que as solicitações

de um dashboard, controlar tudo que está acontecendo na sua

e uso das informações dos clientes sejam realizadas com to-

infraestrutura, seja ela on premise ou multicloud.

tal conhecimento dos proprietários. Além disso, é fundamental
seguir as normas e ter um canal claro para que eles façam solicitações de alteração ou exclusão de dados sempre que quiserem. “A maneira como atuava o marketing era mais agressiva e
as informações, repassadas sem muito cuidado. Dessa forma, o
desafio agora do setor é analisar se os vários serviços que prestam são viáveis ou precisarão de ajustes com a LGPD”, aponta.

2. INTEGRAÇÃO – Do ponto de vista do open banking é fundamental integrar todas as soluções de segurança, uma vez que
os bancos têm suas linguagens próprias. O Security Fabric segue conceito de open, permitindo via APIs a integração com
terceiros, chamando um ecossistema aberto. Independente se
o vendor é A ou B é possível ter visão geral da infra.

Segundo Mendes, o varejo é um segmento de grande mo-

3. AUTOMAÇĀO – Visão e tempo de resposta. O problema

vimentação financeira e até então não era diretamente regula-

não é ser atacado, mas sim o tempo de resposta ao ataque.

mentado e, portanto, não seguiam regras tão rígidas das regu-

Estamos lidando com máquinas e não há como o humano re-

ladoras como bancos e instituições de saúde. Após a entrada

solver no mesmo tempo de resposta. Portanto, a automação

em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, algumas ações

permite uma análise profunda da ameaça, mecanismo de alerta

promocionais sofrerão uma contraposição com a privacidade

e uma ação. Essa ação quem define é o próprio cliente. O Fabric

do usuário. Mendes ilustra situações que o comércio eletrônico

permite o compartilhamento da IA de ameaças.

varejista adota nas redes multimarcas. “Se o consumidor comprasse um item em um supermercado, outras ofertas eram disparadas sem a permissão do cliente. Com a LGPD, o controle de
privacidade do comprador tende a aumentar”.
Por isso, o momento do setor varejista é contratar consultorias para fazer os assessment iniciais e o que vão fazer com
o volume de dados espalhados em várias bases. “Muitos departamentos coletam informações duplicadas e a LGPD trará um
ganho operacional e sistêmico para alinhar o banco de dados e
garantir que não haja sobreposição”.
De acordo com a análise de Adriano Mendes, o varejo está
buscando todo tipo de consultoria, como empresas de segurança da informação e tecnologia. “Um dos riscos é a falta de
clareza desse mercado de que os escritórios de advocacia não
são o ideal nesse momento. Além disso, o CISO não era cobrado para ter esse tipo de informação, então se perguntar para ele
que tipo de dado está sendo coletado, provavelmente ele não

SOLUÇÃO PARA BOAS COMPRAS SEM
PAGAR UM PREÇO ALTO
Muitos são os desafios do varejo na jornada
rumo à LGPD. No entanto, quem orquestrar
o plano de ação deve ter alguns pontos de
atenção:
1. Cuidado ao contratar um escritório de advocacia
- O papel do jurídico é interpretar a lei em conjunto
com um Grupo de Trabalho Multidisciplinar;

saiba responder”, comenta.
Assim, dependendo da empresa e do setor de varejo, a figura de quem está orquestrando o processo de reunir as informações pode ser o CISO, o CIO ou pessoal de compliance.
“De nada adianta ter todo o processo elaborado com assessoria jurídica se a proteção de dados tem uma vulnerabilidade e
gera um vazamento. Por isso, o cliente deve levantar a bandeira
jurídica junto com a garantia de que a infraestrutura esteja preparada para a proteção de dados. Isso é possível com o Security
Fabric, o que garante três pontos fundamentais em consonância com a LGPD: visibilidade, integração e automação”, diz Alexandre Bonatti, diretor de Engenharia de Sistemas da Fortinet.
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2. Compre ferramentas que ajudem a mitigar os riscos
de vazamento de dados;
3. Unifique suas bases de dados a partir de reuniões
com outras áreas da empresa. No varejo, o marketing
é um dos departamentos responsáveis pela guarda de
dados sensíveis;
4. Nuvens negras podem formar uma tempestade em
seu ambiente de cloud – o provedor não é responsável
pelos seus dados.

