
MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À TOMADA DE SUBSÍDIOS Nº   1 /2021

NOME DA INSTITUIÇÃO: 

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

INTRODUÇÃO

As questões a seguir buscam direcionar a tomada de subsídios da nova regulamentação aplicável à para microempresas e empresas de
pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de
inovação e pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos, conforme disposto no art. 55-J, XVIII, da LGPD e item 3 da
Agenda Regulatória 2021-2022 da ANPD.

São apresentadas questões com abordagem gerais, como a identificação dos principais problemas regulatórios que devem ser tratados
na regulamentação e mapeamento de experiências internacionais que tratem do tema, e questões específicas, como a definição de
microempresa e de empresa de pequeno porte que seja mais adequada para a regulação setorial de proteção e privacidade de dados, o
impacto que as regras dispostas na LGPD podem causar aos agentes de pequeno porte (manutenção do registro das operações de
tratamento de dados pessoais, elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, tratamento de dados em conformidade
com a legislação,  indicação do encarregado de tratamento  de dados pessoais,  portabilidade de dados dos titulares e garantia  de
segurança, boas práticas e governança dos dados pessoais), bem como alternativas regulatórias para incentivar e promover a inovação



nestes agentes.

Outros temas considerados relevantes para a análise de impacto regulatório da regulamentação podem ser inseridos na tabela.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

IMPORTANTE: Os  comentários  e  sugestões  referentes  à  tomada  de  subsídio  deverão  ser  fundamentados  e  justificados.  Caso  seja  citada  experiência
internacional, favor inserir o endereço eletrônico para acessar o instrumento normativo.

TÓPICO/QUESTÃO
CONTRIBUIÇÃO/INSTITUIÇÃO

Quais são os desafios/problemas
regulatórios relacionados ao tema? O INPD - Instituto Nacional de Proteção de Dados é uma Associação civil sem fins

lucrativos e que visa fomentar a pesquisa, o debate e auxiliar nas políticas voltadas à
proteção de dados. 

Com o  objetivo  de  contribuir  no  desenvolvimento  dos  temas que  são  objeto  da
presente  chamada  de  subsídios,  o  INPD,  reconhece  e  celebra  a  importância  da
iniciativa  desta  Autoridade  Reguladora  no  chamamento  da  sociedade  para
participação  na  formação  de  normas  e  parâmetros  que,  sem  dúvida  alguma,
impactam  a  inovação,  o  desenvolvimento  econômico  e  a  proteção  de  dados
pessoais.

Os  seguintes  tópicos  são  abordados  neste  documento,  para  análise  desta
Autoridade  Reguladora,  como  contribuição  no  desempenho  das  tarefas  que
incumbem a proteção de dados em consonância com o desenvolvimento econômico,
tecnológico e a inovação, fundamentos assegurados pelo art. 2, da Lei n. 13.709/18,
particularmente no escopo da contribuição que foi solicitada:

1) Flexibilização de nomeação de encarregado;
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2) Flexibilização da obrigatoriedade dos registros das atividades;
3) Flexibilização na prática de anonimização de dados;
4) Promoção de planos de privacidade inclusivos;
5) Reequilíbrio da responsabilidade civil perante o titular de dados;
6) Criação de fóruns para realizar constante atualizações regulatórias adaptadas

às particularidades das startups.  
7) Adoção do critério de dupla visita, a exemplo do art. 627 da CLT;

 
                                                                                    

Existem sugestões para
endereçamento do problema? 1)Flexibilização da nomeação de encarregado, conforme art 41: O INPD - Instituto

Nacional de Proteção de Dados sugere a dispensa da obrigatoriedade da indicação
da figura do encarregado e em consequência, a supressão da hipótese de multa pelo
regulador nacional, para empresas de pequeno porte.

2)Dispensa  dos  registros  das  atividades  de  tratamento,  avaliação  de  impacto  e
avaliação  de  impacto  para  LIA,  conforme  art.  37: O  INPD sugere  a  dispensa  da
obrigatoriedade  na  confecção  e  manutenção  dos  registros  das  operações  e
avaliação  de  impacto  e  a  supressão  da  multa  pelo  regulador  para  empresas  de
pequeno porte. Em caso de suspeita de tratamento de dados pessoais com potencial
de risco aos direitos dos titulares, propõe-se que o regulador solicite o Relatório de
Impacto, com prazo superior em dobro, ao concedido aos demais agentes que não
se enquadrem na categoria de PMEs. Em paralelo, incentiva-se o fornecimento de
manuais explicativos relacionados às atividades de registros, com passo a passo,
para melhor execução das tarefas, em linguagem de fácil compreensão, o que sem
dúvida, auxiliará as mesmas no processo de adequação a LGPD. 
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3)Flexibilização da anonimização de dados: O INPD propõe a flexibilização do dever
por parte das empresas de pequeno porte, em anonimizar, sempre que possível, os
dados pessoais, quando requeridos pelo titular de dados pessoais e a supressão da
multa  correspondente  pela  ANPD.  Apesar  da  proposta  de  mitigação  de  uma
obrigação, justificada pelo contexto setorial, o INPD incentiva a conscientização da
importância  da  técnica  que  objetiva  auxiliar  as  empresas  a  proteger  os  dados
pessoais que possuem, podendo de acordo com a técnica utilizada e o resultado
obtido, desonerar ou minimizar a responsabilidade dos agentes de tratamento por
danos causados aos titulares. 

4)  Programa de privacidade (Art.  50  LGPD): No que se refere  aos programas de
privacidade previstos no Art. 50 LGPD, cabe salientar que as regras de boas práticas
e de governança deverão ser publicadas,  bem como poderão ser reconhecidas e
divulgadas  pela  autoridade  nacional  (parágrafo  terceiro).  Em  prática,  códigos
voluntários  de  conduta  poderão  emergir  setorialmente,  tendo  a  capacidade  de
estandardizar  os procedimentos  de todo um ramo comercial  uma vez que serão
legitimados pela ANPD. Tal processo de estandardização poderá ser utilizado ainda
para classificar  companhias como confiáveis ou não no que toca à adequação à
LGPD, resultando consequentemente na exclusão daquelas consideradas incapazes
de  provar  de  antemão  por  meio  da  adesão  às  regras  de  boas  práticas  e  de
governança  sua  conformidade  com a  legislação  nacional  de  proteção de  dados.
Portanto, é importante que, ao se definir tais regras, PMEs tenham espaço suficiente
para  vocalizar  seus  interesses,  prioridades  e  potenciais  desafios.  Em  suma,  as
regras  de  boas  práticas  e  de  governança  deverão  ser  estabelecidas  com  forte
envolvimento  das  PMEs.  Cabe ressaltar  que  não  raras  vezes  as  regras  de  boas
práticas e de governança tendem a ser criadas por grandes empresas,  refletindo
assim sua realidade, e em muitas ocasiões causando uma concentração de mercado.
Sugere-se, então, garantir que as regras de boas práticas e de governança sejam
traçadas de forma transparente, democraticamente e sem impor um ônus excessivo
às PMEs.

5) Responsabilidade civil do controlador PME na cadeia de tratamento: No tocante à
responsabilidade civil do controlador PME na cadeia de tratamento de dados, foram
identificados  dois  desafios  cruciais,  resultando  assim  em  um  maior  problema
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regulatório. 

O  primeiro  desafio  seria  a  assimetria  informacional  entre  PMEs  atuando  como
controladores  e  delegando  tanto  tratamento  como  armazenamento  de  dados
pessoais a operadores que são grandes companhias e/ou que estão localizadas no
exterior,  ou  ainda  que  recorrem a  data  centers  fora  do  Brasil  (seja  como ponto
principal de processamento, seja como back up).
 
Vale ressaltar que transferência internacional de dados fora das condições previstas
no Art. 33 pode ser considerada em si uma violação à LGPD e pode-se entender que
haverá um dano social, posto que a transferência (ainda que para mero fim de back
up)  será  feita  para  um  país  de  forma  não  segura  (incluindo  a  possibilidade  de
vigilância indevida dos titulares de dados).
 
O  segundo  seria  a  assimetria  negocial  entre  PMEs  enquanto  controladores  e
operadores que são big players, impondo unilateralmente termos de serviço sem ter
em  conta  as  especificidades  da  legislação  brasileira.  Identificou-se  como
problema regulatório decorrente que o Art. 42, §1, II LGPD impõe responsabilidade
objetiva  às  PMEs  envolvidas  em  danos  aos  titulares  de  dados  sem,  entretanto,
prever  uma repartição justa  conforme culpa,  conhecimento prévio e impacto nas
finanças da empresa. Como consequência, PMEs no papel de controladores podem
estar  sujeitas  à  falência  devido  a  fatores  que  são  excessivamente  onerosos  (e,
portanto,  não  factíveis)  para  serem  monitorados  por  organizações  com  sérias
restrições orçamentárias e ausência de know-how em sua equipe. De forma indireta,
responsabilizar  PMEs  em  primeira  linha  sem  avaliar  conjuntamente  o  papel  do
operador poderá resultar em uma concentração do mercado, onde somente grandes
empresas terão capacidade de gerir os riscos envolvidos e suportar suas possíveis
consequências. Sugere-se, então, uma mitigação da responsabilidade imediata das
PMEs  com  a  possibilidade  de  invocar  conjuntamente  a  responsabilidade  dos
operadores nos autos processuais.

6)  Sandbox  para  startups  em  proteção  de  dados  :   No  relacionado  às  startups,
verificou-se  como desafio  o  fato  que,  como pontuado  no  parágrafo  segundo  do
Art.65-A da LC n.  123/2006,  as atividades corporativas das startups envolvem: 1-
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inovações  em  condições  de  incerteza,  2-  requerem  experimentos  e  validação
constantes,  3-  seus  produtos  ou  serviços  são  oferecidos  em  contexto  de
comercialização experimental provisória antes de avançar rumo à comercialização
plena futuramente nas fases de tração e scale-up.  Consequentemente, os potenciais
problemas regulatórios seriam que as startups operam no que se chama contexto de
ambiguidade, onde se desconhece em grande parte quais são os riscos envolvidos e
o resultado real das atividades, e de alta complexidade. Além disso, no caso das
startups envolvidas em inovações de circunvenção - ou seja, aquelas que não se
enquadram adequadamente a nenhum regramento específico -, o desafio será aplicar
a  LGPD  de  forma  rapidamente  adaptada  e  equilibrada.  Sugere-se,  então,  pensar
métodos flexíveis, mas sempre buscando garantir transparência, de conformidade
entre LGPD e as inovações fomentadas pelas startups.

7) Adoção do critério da dupla visita de forma análoga ao utilizado no Direito do
Trabalho: Sugere-se a adoção do critério da dupla visita para PMEs, cuja a finalidade
seria a orientação, em duas visitas ao estabelecimento do agente de tratamento, com
o objetivo de inspeção do ambiente de trabalho e instrução para saneamento de
eventuais  irregularidades  e  a  segunda  visita,  para  verificação da  adequação das
medidas apontadas na visita anterior. Art. 627 e 627- A da CLT. O mesmo critério
poderia ser estendido às empresas de pequeno porte, tornando inválida qualquer
autuação pelo Órgão Regulador, sem prévia visita ao agente.

Quais são as oportunidades
relacionadas ao tema?

1) Programa de privacidade (Art. 50 LGPD):     Regras de boas práticas e de governança
bem definidas  e  que  integrem PMEs em todas  as  etapas desde a  ideação até  a
implementação podem conferir maior segurança e clareza no cotidiano corporativo,
reduzindo assim os altos custos informacionais que PMEs teriam para se adequar e
se manter em conformidade com a LGPD.

2) Responsabilidade civil do controlador PME na cadeia de tratamento:     Garantir uma
efetiva compensação por danos aos titulares de dados ao passo que promove uma
maior observância da LGPD por parte de todos operadores com infraestruturas ou
sede corporativas localizadas quer nacional, quer internacionalmente.
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3) Sandbox para startups em proteção de dados: Promover inovação ao passo que
se resguarda os direitos fundamentais dos titulares de dados numa dinâmica que se
pode  chamar  de  smart  regulation, como  explicado  por  Gunningham  e  Sinclair,
"Designing smart regulation".  Contudo, não se deve enfraquecer uma abordagem
centrada em direitos e princípios fundamentais às inovações, quer incremental, quer
disruptiva.

Quais são as experiências
internacionais sobre o tema?

1)Da Flexibilização do encarregado: O Regulamento Europeu – RGPD – no. 2016/579,
de 27 de abril de 2016, em seu art. 37, ( 1) a a c, adota uma lógica inversa à norma
brasileira,  e  apenas  dispõe  expressamente  sobre  as  hipóteses  de  designação
obrigatória,  que são:  a)  quando o tratamento é  realizado por  uma autoridade  ou
organismo público; b) quando as atividades principais dos agentes de tratamento
consistem  em  operações  de  tratamento  que  requerem  monitoramento  regular  e
sistemático em grande escala; ou, c) quando as atividades principais dos agentes
consistem em grande escala de categorias de dados sensíveis ou dados pessoais
relativos a condenações criminais. 

Nesse sentido também, as orientações do Grupo de Estudos do Art. 29, WP 243.
Essa dinâmica libera sem maior burocracia as demais instituições, entre as quais as
que  são  objeto  desta  demanda,  do  encargo,  desde  que  o  grau  de  risco  das
operações de tratamento de dados não esteja já no patamar estabelecido como de
alerta, exigindo a indicação de encarregado.

2)Da  desobrigação  dos  registros  de  operações  de  tratamento:  O  Regulamento
Europeu - n. 2016/579, em seu art. 30 dispõe sobre a obrigatoriedade dos agentes de
tratamento em conservar os registros das operações, nos incisos 1 e 21, entretanto,
no inciso 5, excetuam-se destas obrigações, àquelas empresas com menos de 250
funcionários,  a  menos que  o  tratamento efetuado seja  suscetível  de implicar  em
elevados riscos aos titulares.

3)Da flexibilização da obrigatoriedade da anonimização de dados:     O Regulamento
Europeu - n. 2016/579, diferentemente da LGPD, não elenca, no rol dos direitos dos
titulares - art. 13 à 21- o direito à anonimização. 
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4) Programa de privacidade (Art. 50 LGPD): Existe a iniciativa do EU Cloud Code of
Conduct  a  nível  regional.  Trata-se  de  um  mecanismo  voluntário  que  procura
estabelecer regras de boas práticas e de governança na área da proteção de dados e
cibersegurança no setor de serviços de nuvem. Contudo, PMEs não têm direito de
voto (ver https://eucoc.cloud/en/participate/pricing/), o que prejudica a legitimidade e
a ampla adesão a esses standards.

5) Responsabilidade civil do controlador PME na cadeia de tratamento: Há um debate
doutrinário na União Europeia se PMEs deveriam ser equiparadas a consumidores, e
assim, beneficiarem-se de normas mais protetivas do que aquelas regendo contratos
B2B (cf. Loos e Samoy (2017), "The Position of Small and Medium-Sized Enterprises
in European Contract Law").  Além disso, em outras áreas jurídicas, discute-se elevar
o grau de proteção para as PMEs, entendendo-se por cláusulas contratuais injustas
aquelas  que  não  seriam  individualmente  negociadas  com  impactos  negativos
concretizados, noticiando-se ainda outro elemento: a falta de transparência em tais
cláusulas contratuais (ver Art. 86(1) em combinação com Art. 83(2) da Proposta de
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um direito europeu
comum da compra e venda). No mais, vale a pena destacar a decisão australiana de
2017 no caso Australian Competition and Consumer Commission v JJ Richards &
Sons Pty Ltd em que se estendeu a proteção jurídica garantida sob a legislação
nacional  de  defesa  do  consumidor  às  PMEs  por  se  considerar  que  o  contrato
standard  imposto  pela  grande  companhia  continha  cláusulas  abusivas  (cf.
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FCA/2017/1224.html).
Portanto,  reconhecendo-se  o  nexo  direto  entre  relações  comerciais
desproporcionais e responsabilidade civil,  é possível identificar a necessidade de
formas mais protetivas para PMEs também no campo da responsabilização face aos
titulares de dados.

6)  Sandbox  para  startups  em  proteção  de  dados: Tem-se  proposto  como
metodologia/caminho  para  atender  as  particularidades  das  startups  regulatory
sandboxes. Como  Dan  Quan  salienta,  a  grande  importância  das  regulatory
sandboxes é que: "With innovation taking place at a breakneck speed, regulatory
agencies need to actively seek to understand the benefits and risks of innovation,
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while  developing appropriate policies,  guidance,  and/or  regulations  to reap those
benefits, protect consumers" (cf.
 https://pacscenter.stanford.edu/a-few-thoughts-on-regulatory-sandboxes/).

Quais são os critérios que deveriam
ser considerados na definição de

agentes de tratamento de dados de
pequeno porte?

Os critérios sugeridos para definição de agentes de tratamento de pequeno porte
são os seguintes:

I) Empresas que tenham faturamento bruto anual até o limite máximo
estabelecido no art. 3, II, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro

de 2006;
II) Empresas que não tenham como objeto social o tratamento de dados

pessoais, ou cuja atividade fim não seja dependente do tratamento de
dados pessoais.

Programa de privacidade (Art. 50 LGPD)

1. Sugere-se que sejam baseados no Art.  3 da Lei Complementar n. 123/2006,
criando-se assim uma coerência sistêmica.

Responsabilidade civil do controlador PME na cadeia de tratamento

No  tocante  à  responsabilidade  civil,  uma  maior  extensão  aos  operadores  deve
ocorrer  com  base  em  cinco  critérios  cumulativos:

1.  o  controlador  é  classificado  como  PME,  conforme  critérios  objetivos
inspirados  em  outras  legislações  ou  diretrizes  brasileiras;

2. o controlador não trata dados sensíveis, nem realiza tratamento de dados
em  larga  escala,  o  que  exigiria  mecanismos  de  controle  e  monitoramento  mais
robustos,  e  consequentemente,  uma  responsabilidade  acrescida;

3.  o  operador  é  uma empresa  de  grande  porte,  caracterizando  assim uma
assimetria  na  relação  entre  controlador  e  operador;

4.  o  operador  impõe  unilateralmente  seus  termos  de  serviço  às  PMEs,
caracterizando uma assimetria negocial; 

5. o dano ou a violação em causa decorre da conduta do operador.
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Sandbox para startups em proteção de dados

1. Artigo 65-A,  caput, da Lei Complementar n. 123/2006 define como startup as
iniciativas  empresariais  de  caráter  incremental  ou  disruptivo.  Em  seu
parágrafo primeiro,  o artigo referido esclarece que: "Para os fins desta Lei
Complementar, considera-se startup a empresa de caráter inovador que visa
aperfeiçoar  sistemas,  métodos  ou  modelos  de  negócio,  de  produção,  de
serviços ou de produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam startups
de natureza incremental, ou, quando relacionados à criação de algo totalmente
novo, caracterizam startups de natureza disruptiva".

Como a União Europeia tem atuado
para que agentes de tratamento de

dados de pequeno porte estejam em
conformidade com a General Data

Protection Regulation (GDPR)?

Ações realizadas pelas Autoridades do Reino Unido, Itália e Espanha.

ICO - Reino Unido.

·       Trabalhando fortemente na parte educacional no site da autoridade, 
disponibilizando checklist de conformidade, guias/manuais com dicas a respeito 
dos pontos principais sobre adequação para esse setor e canal de atendimento 
via telefone/e-mail.

https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-advice-for-small-
organisations/whats-new/blogs/15-things-all-small-businesses-need-to-know-
about-data-protection/

https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-advice-for-small-
organisations/

·         Indicando os pontos básicos necessários para adequação.

·         Utilizando verificador de base legal online, para auxiliar essas empresas na 
identificação sobre qual base legal poderão utilizar.
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·         Concedendo prazo de 72 horas para reportar incidentes.

·         Trabalhando na conscientização sobre o tema segurança da informação.

Garante - Itália.

·         Oferecimento de oportunidade para criação de software para apoiar a 
compreensão e conformidade com a lei para essas empresas.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/
9464663

AEPD - Espanha.

·         Realização de pesquisas para entender o cenário de adequação dentro de 
empresas desse porte.

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/estudio-proteccion-de-datos-aepd-
cepyme.pdf

·         Criação de orientação especial para empresas desse porte, com facilidades de
localização de documentos e informações para fins de adequação.

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/directrices-de-
aplicacion/pymes

Quais são os impactos para agentes
de pequeno porte da manutenção do
registro das operações de tratamento

de dados pessoais?

Os  impactos  para  agentes  de  pequeno  porte  na  manutenção  de  registros  das
operações, apesar de se traduzirem em boas práticas, podem ser negativos, uma vez
que demandam investimentos com recursos humanos e técnicos, que podem vir a
onerar  de  forma  desequilibrada  essas  categorias,  prejudicando  o  ecossistema
econômico e a concorrência.

Quais são os impactos da nomeação Um  relevante  impacto  decorrente  da  obrigatoriedade  de  nomeação  de  um
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de um encarregado de dados aos
agentes de pequeno porte?

encarregado é o elevado custo com a contratação de profissional especializado para
o desempenho da função, podendo pesar e comprometer a operação dos agentes de
tratamento destas categorias. 

Quais são os impactos da elaboração
do relatório de impacto à proteção de

dados pessoais aos agentes de
pequeno porte?

Os  impactos  para  agentes  de  tratamento  de  pequeno  porte  na  elaboração  do
relatório  de  impacto  estão na  complexidade da  análise  e  da  documentação,  que
demandam  mão  de  obra  especializada  e  consequente  dispêndio  de  recursos
financeiros  na  contratação  de  profissionais.  Além  disso,  adaptar  a  operação  a
fatores externos também passa a ser uma ação complexa e mais cara.

Quais são os impactos da
implementação do tratamento de
dados, inclusive sensíveis e de
crianças e de adolescentes, em
conformidade com a LGPD aos

agentes de pequeno porte?

Modelos de negócios que utilizem dados sensíveis e dados de crianças e 
adolescentes evidentemente têm menor margem de manobra, seja em função das 
próprias restrições da LGPD, seja em virtude da compatibilização necessária com 
fatores e princípios que vão além da legislação específica, como os interesses 
jurídicos fundamentais por trás dos dados sensíveis, e o melhor interesse, no caso 
de crianças e adolescentes. São tratamentos que devem naturalmente exigir mais 
cuidado, modelos de negócio que precisam estar sob supervisão mais rígida dada a 
delicadeza dos interesses contrapostos, e tudo isso também envolve análise de 
impacto mais ampla, mais complexa, restrição a determinadas alternativas de 
iniciativa empresarial, o que também envolve mais apoio técnico, recursos 
financeiros e investimento. Iniciativas como a Responsible Data for Children (RD4C) 
(https://rd4c.org/), arranjo multissetorial coordenado pelo UNICEF e pelo GOVLAB, 
podem ser valiosas no sentido de identificar riscos, compreender a dinâmica do 
melhor interesse para vulneráveis, desenvolver e propor melhores práticas para que 
os benefícios de uma economia baseada em dados não comprometam o bem-estar 
de segmentos e indivíduos vulneráveis.

Quais são os impactos da
implementação do programa de

governança de dados aos agentes de
pequeno porte?

1) Programa de privacidade (Art. 50 LGPD): Mitigar, prevenir e prover maior controle
sobre os riscos envolvidos no tratamento de dados; reduzindo substancialmente os
passivos, bem como a chance de sofrer com multas e/ou processos judiciais. Além
disso, o programa de governança de dados pode ser uma poderosa ferramenta de
marketing, ganhando-se assim a confiança de clientes e parceiros comerciais. Nesse
aspecto, as regras de boas práticas e de governança poderão tanto informar PMEs
na  elaboração  de  um  sólido  programa,  quanto  servir  parâmetro  de  avaliação
contínua da robustez do programa em questão.
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Quais são os impactos da
implantação de política de segurança
relativa à proteção de dados pessoais

aos agentes de pequeno porte?

Impactos nos custos: O custo com adequação, implementação e manutenção
de um programa de governança de dados pessoais poderá comprometer a
viabilidade  do  próprio  negócio,  frente  à  complexidade  exigida.  Portanto,  o
incentivo da ANPD na promoção por uma cultura educativa e de prevenção
será fundamental

Quais são os impactos da
implantação de avaliação sistemática
de riscos à privacidade dos dados aos

agentes de pequeno porte?

Responsabilidade civil do controlador PME na cadeia de tratamento

1. Aspectos ancilares à responsabilidade civil, mas que servem como ferramenta
preventiva à violação da LGPD e à ocorrência futura de danos. Podem servir
também  como  instrumento  de  defesa  em  processos  judiciais  para  provar
medidas adequadas ao risco identificado. Contudo, a avaliação sistemática de
riscos, bem como a elaboração do relatório de impacto, pelos controladores
de pequeno porte podem ser deficitárias e seriamente comprometidas caso
um operador - com peso muito expressivo no mercado e grande número de
clientes - se recuse a colaborar de forma mais ativa com as PMEs em questão;
seja  porque  há  um  temor  de  revelar  informações  comerciais  a  serem
aproveitadas por seus concorrentes, seja porque considera que as PMEs têm
um  poder  de  pressão  e  negociação  negligenciável.  Assim,  estender  a
responsabilidade  de  forma  mais  abrangente  ao  operador  pode  servir
indiretamente como incentivo a um engajamento mais substantial do operador
na  avaliação  sistemática  de  riscos  e  na  sua  prestação  satisfatória  de
informação  sobre  elementos  técnicos  no  tratamento  tais  como localização
geográfica dos seus servidores. Deste modo, evitar-se-á que todo ônus pese
sobre as PMEs.

Sandbox para startups em proteção de dados

1. A avaliação sistemática de riscos em startups deve ser  realizada de forma
contínua com intervalos mais curtos que no caso de empresas tradicionais,
considerando-se  a  natureza  extremamente  incerta  de  suas  atividades  com
impactos muitas vezes imprevisíveis.
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Quais são os impactos da
implantação da portabilidade de
dados pessoais aos agentes de

pequeno porte?

Sandbox para startups em proteção de dados

1. Ao se impor  um direito  à  portabilidade  e  a  neutralidade  tecnológica  como
princípio,  permite-se  mais  flexibilidade  às  startups  na  escolha  de  suas
ferramentas e na elaboração de seus produtos; podendo-se recorrer inclusive
a opções de open source, barateando-se custos e diminuindo-se as barreiras
de acesso ao mercado.

Qual instrumento regulatório poderia
ser utilizado para promover e

incentivar a inovação nos   agentes de
pequeno porte?

Programa de privacidade (Art. 50 LGPD)

Comitês setoriais eleitos periodicamente e com representação igualitária de modo a
dar voz ativa às PMEs que estejam em comunicação direta com a ANPD, e que sejam
governados por um regimento interno definido com a autoridade nacional,  com a
finalidade de:                         

1. sugerir, inspirar e elaborar regras de boas práticas e de governança;
2. avaliar impactos e potencial de contribuição das regras propostas por atores

privados, aconselhando a ANPD para reconhecê-las e divulgá-las ou não, em
concordância com estes dois elementos.  

Responsabilidade civil do controlador PME na cadeia de tratamento

Instrumento  de  soft  law:  elaborar  e  publicizar  um  modelo  de  contrato  para
tratamento de dados entre controlador e operador, incluindo cláusulas que exijam
um  papel  mais  predominante  dos  operadores;  mitigando  assim  as  assimetrias
informacional e negocial, ainda que a LGPD não preveja a formalização por escrito
da relação entre os dois agentes de tratamento como é determinado pelo Art. 28(3)
RGPD.                       

Sandbox para startups em proteção de dados

1. Fórum  com  stakeholders  -  startups,  outros  órgãos  governamentais,
associações  de  defesa  do  consumidor,  etc  -  para  monitorar  potenciais
impactos  e  danos  trazidos  pelas  inovações,  e  assim,  elaborar  respostas
regulatórias - preferencialmente por meio de normativas da ANPD - de modo
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célere, eficaz e eficiente.

SUGESTÃO DE NORMATIVO, SE HOUVER

Art. 627 CLT

Art. 
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