
Para todos esses projetos geralmente as Startup utilizam os dados como a sua ferramenta
primordial de negócios. Principalmente porque quase sempre estão no mundo digital e
precisam dos consumidores para poder escalar. Pelo simples fato de que o que todos
querem é vender, então de nada adianta uma ideia fantástica se não consegue chegar no
consumidor e não consegue escalar.

Ao falar em consumidor e dados, chegase à
preocupação mundial com a privacidade e proteção
de dados, que aumenta a cada dia com a
conscientização da sociedade e com a chegada da
Lei Geral de Proteção de Dados. Então, cuidar dos
dados também é fundamental para as Startups.

É aqui na origem da ideia da Startup que surge a
adequação do projeto de acordo com chamado
Privacy by design, que nada mais é que cuidar da
privacidade desde sua concepção.

A Startup precisa nascer com a consciência da
importância da privacidade e da proteção dos dados
pessoais.

PROTEÇÃO DE DADOS NA STARTUP

Assim, medidas de segurança devem ser implantadas no privacy by design (concepção) do
produto ou serviço da Startup com toda preocupação no tratamento dos dados e proteção
da privacidade. Analisar os seus parâmetros para cuidar do tratamento dos dados e de
forma sua atividade poderá impactar o usuário e terceiros, adotando sempre medidas
proativas em vez das reativas. Ou seja, a concepção deve antecipar os riscos a
privacidade.

A segurança com os dados não fica só na concepção, esse cuidado deve evoluir
juntamente com a Startup em todas as suas outras fases de desenvolvimento, aplicação e
avaliação.

Adotar o Privacy by design na origem da Startup protege a empresa, evita retrabalho e
perdas financeiras.



Por fim, acredito mesmo que o modelo de negócio Startup veio para ficar na nossa
sociedade digital, ninguém mais gosta de coisas antiquadas ou burocracia. Pode ter
certeza esse modelo de trabalho pode ser utilizado em qualquer organização, desde que
mantenha uma forte cultura de inovação e crescimento contínuo.

A inovação produtiva é muito mais gratificante.

“Startup é um modelo dinâmico de gestão que busca a inovação como principal forma de
resolver um problema da sociedade” - Matheus Gonzalez
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Clique e saiba mais:
site: www.fabiolagrimaldi.adv.br
Jusbrasil: https://bit.ly/jusbrasil_fg
Linkedin: https://bit.ly/linkedin_fg
Instagram: https://bit.ly/fabiolagrimaldifg

Acesse o artigo em vídeo: https://bit.ly/youtube_fg
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