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São Paulo, 25 de março de 2020 – Se antes do surgimento
da covid-19 apenas ¼ das empresas estavam com iniciativas
de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, agora
existem ainda mais obstáculos para a adequação até
agosto deste ano, quando a lei começará a vigorar. Esse
é apenas um dos desafios trazidos pelo novo coronavírus.
“Neste momento, as empresas precisam manter o
negócio e continuar gerando receita. Quem conseguir
se posicionar em um cenário adverso, mudando seus
canais de relacionamento e se adaptando ao digital, já
pensando em como tratar a privacidade de seus clientes,
lidará melhor com a crise”, aponta Luciano Ramos, gerente
de pesquisa e consultoria em Enterprise da IDC Brasil.
Segundo ele, o impacto claramente é negativo, mas em
diferentes níveis. “O mercado de devices será o mais
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afetado, porque há interrupção
de toda a cadeia produtiva.
Em enterprise, as empresas
continuarão consumindo soluções
de infraestrutura”.
O gerente da IDC Brasil lembra
que o porte, fôlego e disposição
das empresas perante as
adversidades também deve
ser considerado. “Vemos
oportunidades nas grandes
empresas, que têm musculatura
para situações de risco ou crise.
Já nas empresas de pequeno e
médio porte, existe a dificuldade
em se adaptar com as mudanças
na dinâmica do mercado, como a
forma de se relacionar e trabalhar
em um ambiente digital”.
Entre as oportunidades
neste cenário está o trabalho
remoto. Com ele, soluções de
colaboração, conectividade e
comunicação ganham importância.
“É um mercado que vai crescer
nos próximos meses”, finaliza o
gerente de pesquisa da IDC Brasil.
Acompanhe a IDC no LinkedIn
- https://www.linkedin.com/
company/IDC-Latin-America
Sobre a IDC - A International
Data Corporation (IDC) é líder em
inteligência de mercado, serviços
de consultoria e eventos para
os mercados de tecnologia da
informação, telecomunicações e
tecnologia de consumo.
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Com mais de 1.100 analistas
em todo o mundo, a IDC fornece
conhecimentos globais, regionais
e locais sobre tendências e
oportunidades em tecnologia e
indústria em 110 países.
A análise e o conhecimento da
IDC ajudam os profissionais de
TI, executivos e a comunidade de
investimentos a tomar decisões
fundamentadas sobre a tecnologia
e atingir os principais objetivos
comerciais.
Fundada em 1964, a IDC é uma
subsidiária da IDG, a principal
empresa de tecnologia, pesquisa e
mídia de eventos do mundo.
Para saber mais sobre IDC, visite
www.idc.com e www.idclatin.com.
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology
media, research, and events company. Additional information
can be found at www.idc.com. All product and company
names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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