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A IMPORTÂNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS  

PARA O SETOR DE TIC 

 

Dados Pessoais e Novos Modelos de Negócios 

 

Nossos dados pessoais são coletados e utilizados todo o tempo. Quando acessamos nosso 
aplicativo preferido, quando realizamos pesquisas ou acessamos sites na Internet, quando 
compramos on-line, ou escolhemos um filme para assistir. 

 

O uso de dados pessoais possibilita às empresas ofertar produtos e serviços que possuem 
grande utilidade e valor aos usuários e novos modelos de negócios vêm surgindo a cada 
instante para explorar esse potencial. 

 

Mas, por outro lado, abusos vêm sendo cometidos na utilização de dados pessoais, o que 
demanda uma legislação que seja capaz de proteger os cidadãos e garantir a privacidade. 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.079/18, surgiu com esse intuito. Proteger 
os cidadãos, preservando a privacidade e assegurando maior controle sobre os seus dados 
pessoais, mas sem prejudicar a inovação e o desenvolvimento de novos serviços, produtos 
e modelos de negócios baseados na utilização de dados. 

 

Principais benefícios da Lei 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) trouxe uma série de benefícios, que são 
especialmente importantes para o setor de TIC, dentre os quais podemos citar: 

 

 Segurança jurídica: o estabelecimento de regras claras sobre as condições 
de coleta, tratamento e compartilhamento de dados garante maior segurança 
jurídica para as empresas e cidadãos; 
 

 Regras únicas: a LGPD estabelece regras únicas, de aplicação nacional a 
todos os setores da economia, evitando o surgimento de normas conflitantes; 

 

 Inserção internacional do Brasil: a existência de uma lei geral de dados 
possibilita que as empresas brasileiras possam processar dados oriundos de 
outros países, que representa um mercado altamente dinâmico e promissor; 
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 Flexibilidade: a LGPD prevê 10 hipóteses que autorizam o tratamento de 
dados por empresas, que vão além do simples consentimento dos titulares 
(como o legítimo interesse, por exemplo). Essa regra garante flexibilidade para 
os novos modelos de negócios baseados em dados e 

 

 Proteção à privacidade: a LGPD pretende garantir o direito à privacidade dos 
cidadãos, estabelecendo uma séria de regras que irão facilitar o controle dos 
dados pessoais pelos titulares. 

 

Alterações promovidas pela Medida Provisória 869/2018 

 

A Medida Provisória 869/2018 introduziu algumas alterações importantes ao texto da LGPD: 
a) criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (mas sem autonomia e independência); 
b) prorrogou o prazo de entrada em vigor de lei para agosto de 2020 e c) reduziu as 
obrigações do Poder Público para o tratamento de dados. 

 

Em termos práticos a MP 869/18 irá reabrir a discussão sobre diversos pontos da LGPD, 
mediante a apresentação de emendas. É preciso, portanto, aproveitar esse momento para 
corrigir algumas imprecisões do texto da lei e manter conquistas que são importantes e 
garantem equilíbrio ao ecossistema de inovação e empreendedorismo. 

 

Conclusão 

 

A Assespro entende que a MP 869/18 representa uma oportunidade para o aperfeiçoamento 
da LGPD, a partir dos seguintes princípios, dentre outros: 

 

 estabelecimento de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados dotada 
de maior independência e autonomia; 
 

 fixação de regras mais efetivas e rígidas para o tratamento de dados pelo 
Poder Público;  

 

 estímulo à inovação com o desenho de regras diferenciadas para startups e 
empresas inovadoras em geral; e 

 

 criação de regras mais claras para todas as hipóteses legais que autorizam o 
tratamento de dados pessoais, com especial atenção ao legítimo interesse. 


