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 A construção de uma cultura de proteção de dados pessoais no 
Brasil é um movimento importante e que depende do compromisso, do 
engajamento e da conscientização de todos os segmentos da sociedade, 
cada um com seus desafios e peculiaridades.  

 Entre aqueles que precisam de especial atenção, orientação e 
suporte para trilhar o caminho de adequação à Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e consolidar a cultura de privacidade e segurança da infor-
mação, estão os chamados agentes de tratamento de pequeno porte. É 
inevitável que as obrigações previstas na LGPD causem impacto operacional 
no dia a dia das empresas e, diante das evidentes limitações técnicas, orça-
mentárias e de recursos humanos das empresas de pequeno porte, a jornada 
de conformidade destes agentes se torna ainda mais complexa. No entanto, 
apesar dos obstáculos, superar os desafios é imprescindível na medida em 
que a esmagadora maioria das empresas brasileiras é de pequeno e médio 
porte e a adequação e sensibilização de cada uma delas é fundamental para 
a integridade do ecossistema nacional de proteção de dados pessoais.

 

 
 
 Não à toa uma das primeiras iniciativas de diálogo multissetorial 
promovidas pela Autoridade de Nacional de Proteção de Dados, ainda em 
março de 2021, teve como finalidade tomar subsídios sobre como conduzir, 
adaptar e ajustar o novo quadro regulatório às realidades deste segmento. 
Em 30 de agosto de 2021, reforçando a prioridade do tema, a ANPD publi-
cou e abriu Consulta Pública sobre a minuta de resolução que deve regulam-
entar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para agentes de trata-
mento de pequeno porte. A consulta estará aberta por 30 dias, e audiências 
públicas sobre o tema devem se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 

Contexto

 apesar dos obstáculos, superar os desafios é impre-
scindível na medida em que a esmagadora maioria das 
empresas brasileiras é de pequeno e médio porte e a ade-
quação e sensibilização de cada uma delas é fundamental 
para a integridade do ecossistema nacional de proteção de 
dados pessoais.



de 2021.

 O INPD contribuiu oportunamente na tomada de subsídios realiza-
da em março e agora, tendo em vista a nova consulta pública realizada pela 
ANPD,  pretende fomentar o debate, trazendo à baila experiências interna-
cionais que possam buscar alternativas às necessidade nacionais e, com isso, 
contribuir para o aprimoramento da minuta de Resolução inicialmente 
proposta.

 Nessa esteira, este breve estudo apresenta algumas diretrizes 
adotadas pelo regulador espanhol, com destaque para uma ferramenta 
gratuita de suporte à adequação de agentes de tratamento de pequeno 
porte e itens do checklist utilizado.

 A título ilustrativo, também elaboramos um quadro comparativo 
com algumas das principais iniciativas de suporte à adequação de agentes 
de tratamento de pequeno porte que foram adotadas por reguladores 
estrangeiros na América Latina (Colômbia e México) e na Europa (França, 
Bélgica e Holanda).

 Esperamos que sejam reflexões que possam enriquecer o debate e 
contribuir na construção de alternativas para que o Brasil alcance o principal 
objetivo da LGPD: garantir a preservação da autodeterminação informacio-
nal e dos direitos dos titulares de dados, sem prejuízo do incentivo ao 
desenvolvimento econômico legítimo e à inovação responsável. 

Instituto Nacional de Proteção de Dados
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 A LGPD, em seu art. 55-J, XVIII, se refere a "micro empresas e 
empresas de pequeno porte", conceito este que recentemente restou 
definido pela Minuta de Sugestão de Regulamentação da aplicação da Lei 
Geral de Proteção de Dados aos agentes de tratamento de pequeno porte, 
em seu artigo 2º.

O mencionado artigo passa a tratar as micro e pequenas empresas, bem 
como as startups, como agentes de tratamento de pequeno porte e como tal 
categoria passam a gozar de procedimentos simplificados e diferenciados.
 As definições adotadas para enquadramento de agentes de trata-
mento de pequeno porte abrangem também o empresário individual que 
exerce atividade econômica referida no art. 966 do NCC, as startups assim 
definidas pela LC 182 de 01/06/21, bem como as pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos, tais como associações, fundações, organizações religiosas e 
políticas.

 A sugestão de Minuta de Resolução pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) condiciona o regime diferenciado dispensado 
aos Agentes de Pequeno Porte, ao teto de faturamento bruto anual estabe-
lecido no parágrafo 1º, do art. 4, da LC 182, de 06/21, qual seja, de R$ 
16.000.000,00 (dezesseis milhões).

 No entanto, ainda que de pequeno porte, a empresa não terá 
regime diferenciado quando tratar de dados pessoais de alto risco e em 
larga escala.

 As flexibilizações relacionadas aos direitos dos titulares concen-
tram-se no art. 18, passando a ser facultado ao agente de tratamento optar 

A minuta de resolução ANPD de 30 de agosto de 2021

 O mencionado artigo passa a tratar as micro e 
pequenas empresas, bem como as startups, como agentes 
de tratamento de pequeno porte e como tal categoria 
passam a gozar de procedimentos simplificados e diferen-
ciados.



entre anonimizar, bloquear ou eliminar os dados excessivos, desnecessários 
ou tratados em desconformidade com a lei, ficando também dispensado de 
fornecer informação clara e completa ao titular prevista no art. 19, II.

 O agente de tratamento foi desonerado da obrigação do atendi-
mento ao direito de portabilidade quando exercido pelo titular, da obrigato-
riedade de manutenção dos registros das operações de  tratamento – ROPA 
– previstas no art. 37. A manutenção de tal prática , no entanto, é consid-
erada como uma boa prática, indo ao encontro dos princípios da prestação 
de contas e transparência.

 Outro aspecto importante é a dispensa do encarregado, devendo o 
agente de tratamento manter um canal de comunicação direto com o titular 
de dados.

 Há previsão de prazo em dobro para o atendimento dos direitos dos 
titulares, formato simplificado de apresentação de Relatório de Impacto de 
Proteção de Dados, e, por fim, possível dispensa, flexibilização ou procedi-
mento simplificado de comunicação de incidente de segurança tanto para a 
ANPD, como para o titular, mediante resolução específica.

 Instrumentos importantes a serem observados neste exercício 
serão o art. 65-A da LC 123/2006, que determina o regime específico 
destas categorias das microempresas e empresas de pequeno porte, e a LC 
182/06/2021, que institui o marco legal das startups e do empreendedoris-
mo inovador. Este último mecanismo prestigia duas diretrizes da ordem 
econômica e social constitucional relevantes neste contexto, que são o 
estímulo às micro e pequenas empresas (art. 179) e o estímulo à inovação 
(art. 219). Ao lado da Lei Geral de Proteção de Dados, esta estrutura deve 
resguardar a privacidade - outro valor constitucional, buscando sempre o 
equilíbrio para que o quadro regulatório não inviabilize estratégias nacionais 
previstas na constituição.
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 Este é o desafio que ora se apresenta: preservar direitos consti-
tucionais de ordem econômica e social e igualmente proteger direitos à 
privacidade e à proteção de dados, sendo estes últimos extensões de nossa 
personalidade.
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Diretrizes da Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
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 Interessante atentar para o posicionamento e diretrizes do regula-
dor da Espanha com relação às pequenas e médias empresas no âmbito do 
Regulamento Europeu de Proteção de Dados, fazendo também um paralelo 
entre o mesmo e a LGPD.

 Olhando o mesmo assunto sob a ótica da União Europeia, 
adotou-se a sistemática de diferenciação por faturamento análoga à nossa 
LC 123/2006 e à LC 182/06/2021 como critério geral.

 Remete-se à recomendação 2003/361/CE relativa à definição de 
micro, pequenas e médias empresas, com base em "volume de negócios" 
extraído de critérios contábeis.

 O art. 40 do RGPD prevê isenções em razão das características dos 
diferentes setores de tratamento e as necessidades específicas dessas 
categorias de negócios.

 Há dois tratamentos diferenciados previstos expressamente no 
texto, nos artigos 30 e 37 do Regulamento, e que desobrigam a empresa de 
ter um DPO e de manter o registro das operações de processamento de 
dados.

A Agência Espanhola desenvolveu uma ferramenta específica chamada 
"Facilita RGPD" gratuita e de fácil utilização, destinada a controladores e 
operadores que tratem dados pessoais que representem baixo risco para os 
direitos e liberdades de pessoas.

 

 A ferramenta consiste em questões detalhadas que permitem 
avaliar, caso a caso, a situação da empresa frente às atividades de tratamen-
to de dados que realiza e se efetivamente se enquadra na categoria apta  a 

 A Agência Espanhola desenvolveu uma ferramenta 
específica chamada "Facilita RGPD" gratuita e de fácil 
utilização, destinada a controladores e operadores que 
tratem dados pessoais que representem baixo risco para os 
direitos e liberdades de pessoas.



a utilizar a ferramenta "Facilita RGPD".

 A ferramenta, no entanto, não se aplica a dados de saúde ou trata-
mento de dados em massa, por exemplo. Conforme o modelo de negócios da 
empresa e situação demonstrada pelas respostas aos questionamentos, é 
gerado um relatório de análise contendo: documentos e recomendações 
adaptados; cláusulas informativas que devem ser incluídas em formulários 
de coleta de dados pessoais; dados contratuais a serem anexados ao contra-
to entre controlador e operador; os registros de atividades de processamen-
to; assim como um anexo incluindo orientações para medidas de segurança 
específicas.

 Trata-se, portanto, de uma ferramenta que evidentemente não 
implica conformidade automática com o RGPD, mas que certamente é um 
instrumento importante de apoio à adequação.

 A seguir, os questionamentos feitos pela AEPD para fins de diag-
nóstico do enquadramento das empresas nesta categoria:
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Saúde

Serviços Financeiros e crédito

Geração e uso de profiles

Atividades políticas, sindicais e religiosas

Serviços de telecomunicações 

Seguros

Instituições bancárias e financeiras;

Atividades de serviços sociais

Publicidade

Videovigilância de grandes estruturas 

Nenhunhas das hipóteses anteriores

   

Etapa       Sua empresa  pertence a algum destes setores?1

CHECK LIST                                   Para verificação de 
equadramento na categoria PMES

space

 

Dados que revelam origem étnico e ou/racial

Dados de opiniões políticas e raciais

Dados de filiação sindical

Dados genéticos

Dados genéticos

Dados biométricos 

Dados de saúde física ou mental

Dados relacionados a vida sexual e/ou condição sexual 

Dados relacionados a condenações e infrações criminais

Geolocalização

Nenhunhas das hipóteses anteriores

   

Etapa       Sua empresa trata alguns dos dados abaixo listados?2
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Fazer e/ou analisar perfil comportamental

Fazer publicidade e prospecção comercial massiva de potenciais 
clientes

Prestação de serviços de exploração de redes públicas e serviços de 
comunicação eletrônica (provedor de serviços de internet) 

Gestão, controle sanitário e venda de medicamentos 

Gestão de associados e membros de partidos políticos, sindicatos, 
igrejas, confissões e comunidades religiosas, fundações e outras 
entidades, sem finalidade de lucro e que a finalidade seja política, 
filosófica, religiosa ou sindical

Nenhuma das opções anteriores

Etapa       Sua empresa  pertence a algum destes setores?3
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Superintendence
of Industry and
Commerce (SIC)

Institudo Nacional 
Transparencia,

Acesso a la 
Información y 

Protección de Datos 
Personales (INAI)

MÉXICO

As PMEs nas políticas das autoridades nacionais de proteção de dados em países latino-americanos

N

S

S

N

Divulgação de conteúde externo
informativo

N

https:home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/Docu

mentosDelnteres/E1-Elab.pdf

N

Esclarecimento com respostas
 às perguntas frequentes

Mediação entre PMEs e consumidores em
conflitos envolvendo proteção de dados

Secção com respostas ás 
perguntas frequentes

frequentes

Modelo de registro simplificado

SIC Facilita:
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/

Estudo comparado sobre políticas de 
promoção da proteção de dados no

contexto das PMEs em outras
jurisdições

Adequação de PMEs: Colômbia e México 

Elaboração de material informativo
especialmente dedicado à categoria

Modelo de registro simpificado

SIM

Sim

Elaboração de material informativo
especialmente dedicado a categoriaCOLÔMBIA

Programa integral de Apoyo a pequeñas
Y Medianas empresas (PIAPYME): 

https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/ObligacionesDeTra

nsparencia/DenunciaObligaciones/
DIT 0440-2018.pdf

NÃO

Projeto interinstitucional em fase de
concepção para apoiar na proteção de

dados

NÃO SIM

NÃO NÃO NÃO

NÃO NÃO NÃO

1. Guia de sensibilização:  
https://www.cnil.fr/sites/def

ault/files/atoms/files/bpi-
                 cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf                    

2. Check-list RGPD:    
https://www.cnil.fr/sites/def
ault/files/atoms/files/check-

list_rgpd_pour_les_tpe-pme.pdf

As PMEs nas políticas das autoridades nacionais de proteção de dados para implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

S N

Divulgação de conteúde externo
informativo

N

Parceria com associações representativas da categoria Modelo de registro simplificadoFRANÇA

Commission 
Nationale de 

l'Informatique et 
des Libertés 

Elaboração de material informativo
especialmente dedicado à categoria 

1. Remissão ao Guide des bonnes pratiques de 
l'informatique da Confédération des PMEs                                                                              
2. Convenção de parceria com L’ordre des 
experts-comptables (Ordem Nacional dos 
Contabilistas), assinada em setembro de 

2020  e com duração de 3 anos, almejando 
sensibilização para observância do RGPD, bem 

como orientar PMEs na escolha de 
profissionais em seu processo de adequação 
de modo a evitar serviços enganosos nessa 

área.

Tendo em consideração o 
Artigo 30 RGPD, a autoridade 
francesa (CNIL) elaborou um 

modelo de registro 
simplificado para PMEs que 

tenham menos de 250 
empregados quer sejam a) 
controladores, quer sejam b) 

operadores.                    
https://www.cnil.-

fr/sites/default/files/a-
toms/files/regis-

tre_rgpd_basique.pdf 

https://www.cnil.fr/-
fr/les-autres-ressourc-

es-utiles-pour-les-tpe-e
t-pme

Publicada em 15 
de abril de 2021:                         

https://ww-
w.cnil.fr/fr/ap-
pliquer-le-rg-

pd-dans-une-tp
e-ou-pme-les-q
uestionsreponses

-de-la-cnil

S N N

Projeto em parceria com instituições acadêmicas 
para apoiar PMEs na implementação do RGPD 

Secção com respostas 
ás perguntas frequentes

SIM NÃO

BÉLGICA

Autorité de 
protection des 
données (APD)

Elaboração de material informativo
especialmente dedicado à categoria 

Projet Boost (lançado em 2020): 
https://www.autoriteprotectiondon-

nees.be/professionnel/pre-
miere-aide/pme-/projet-boost- 

https://www.autorite-
protectiondonnees.be/-

professionnel/actual-
ites/2021/03/16/l-apd-
developpe-de-nouveaux-
documents-et-outils-pra

tiques

1. Resultado do último inquérito 
divulgado em outubro de 2019: 
https://www.autoriteprotec-
tiondonnees.be/profession-

nel/actual-
ites/2019/10/11/campagne-bb
pmeeb-resultats-de-l-enquete                                        

2. Relatório de avaliação do 
conhecimento e compreensão do 

RGPD por PMEs de agosto de 
2020: https://www.autoritepro-
tectiondonnees.be/profession-

nel/actual-
ites/2019/10/11/campagne-bb
pmeeb-resultats-de-l-enquete                                        

3. Relatório de avaliação da 
implementação do RGPD pelas 

PMEs de julho de 2020:   
https://www.autoriteprotec-
tiondonnees.be/profession-

nel/actual-
ites/2020/07/04/bbrapporteb
-sur-l-implementation-du-rgpd

Publicada em 15 
de abril de 2021:                         

https://ww-
w.cnil.fr/fr/ap-
pliquer-le-rg-

pd-dans-une-tp
e-ou-pme-les-qu
estionsreponses-

de-la-cnil

1. Guia orientativo sucinto:   
https://www.autoriteprotection-

donnees.be/publications/-
boost-un-guide-condense-pour

-les-pme.pdf                                                                                                                                                                  
2. Modelos de resposta às 
demandas dos titulares no 

exercício de seus direitos em 
proteção de dados: 

https://www.autoriteprotection-
donnees.be/publications/tem-

plates-reponses-a-une-demand
e-d-exercice-de-droit.zip

Modelo de registro simplificado

Secção com respostas 
ás perguntas frequentes

Dispositivo legal exortando consideração das 
necessidades específicas das PMEs na 

Artigo 2a do Decreto n. 144: "A Autoridade 
levará em conta as necessidades específicas 

das micro, pequenas e médias empresas 
referidas no artigo 2º do Anexo à 

Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 

de micro, pequenas e médias empresas 
(JOUE 2003 L 124), na implementação do 

presente regulamento" [tradução livre].      
https://autoriteitpersoons-

gegevens.nl/sites/default/files/a-
toms/files/uavg.pdf

Inquéritos junto às PMEs e relatórios de 
monitoramento sobre observância e 
desafios das PMEs face ao RGPD  

Elaboração de material informativo
especialmente dedicado à categoria Modelo de registro simplificado

Inquéritos junto às PMEs e relatórios de 
monitoramento sobre observância e 
desafios das PMEs face ao RGPD  

HOLANDA
Secção com respostas 

ás perguntas frequentes

SIM SIM SIM SIM

SIM SIMSIM SIM

NÃO

SIMNÃO NÃO NÃO NÃO

Autoriteit 
Persoons-

gegevens (AP)

Adequação de PMEs: França, Bélgica e Holanda

As PMEs nas políticas das autoridades nacionais de proteção de dados em países latino-americanos



 Por fim, fazendo um paralelo entre o Regulamento Europeu, a Lei 
Geral de Proteção de Dados, e a recente sugestão de minuta da resolução 
proposta pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados para disciplinar o 
tratamento por agentes de pequeno porte, é possível concluir que inovou a 
ANPD ao dispensar o agente do cumprimento do direito à portabilidade, e à 
prestação de informação em formato completo ao titular, bem como em 
relação à previsão de Relatório de Impacto em formato simplificado e à 
concessão de prazo em dobro para atendimento dos direitos.
 
 Estas sugestões devem ser exploradas e debatidas nas audiências 
públicas sobre o tema, onde inclusive mais propostas devem surgir, para que 
posteriormente todas estas contribuições sejam consolidadas pela ANPD, e 
possamos em breve ter um marco consistente de orientação regulatória para 
este segmento tão importante para o desenvolvimento da cultura de 
proteção de dados pessoais e de privacidade no Brasil. 

Conclusão
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www.instagram.com/inpdados/

www.inpd.com.br


