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1  Introdução

Com o desenvolvimento das novas tecnologias, cresce, também, o comércio 

eletrônico e as trocas comerciais internacionais. A União Europeia chamou a aten-

ção do mundo com a entrada em vigor do novo regulamento europeu de proteção 

de dados pessoais, o General Data Protection Regulation (GDPR). Mais recente-

mente, também foi aprovada a nova lei brasileira de proteção de dados, Lei nº 

13.709, de 15 de agosto de 2018. Este artigo analisa os principais instrumentos 

legais para empresas brasileiras atuarem no mercado europeu, considerando a 

nova legislação.

Revista Fórum de Direito na Economia Digital | Belo Horizonte, ano 2, n. 03, p. 237-253, jul./dez. 2018

MIOLO_RFDED_03.indd   237 29/11/2018   11:19:58



SAMIRA OTTO, GABRIEL ARAÚJO SOUTO

238 Revista Fórum de Direito na Economia Digital | Belo Horizonte, ano 2, n. 03, p. 237-253, jul./dez. 2018

A importância da discussão se justifica em momento de tensão no comércio 

internacional, onde os países buscam estratégias para ampliar mercados. O fluxo 

do comércio entre a UE e o Brasil não é negligenciável e pode ser ótima oportuni-

dade de negócios para o empreendedor brasileiro. De acordo com o Relatório do 

Fórum Econômico Mundial (2016), a quantidade de dados globais fluindo entre os 

países cresceu quarenta e cinco vezes mais na última década. Tem impacto maior 

no crescimento do PIB do que o comércio tradicional de bens.1 Em 2014, US$30 

trilhões em bens, serviços e finanças foram transferidos au-delà das fronteiras en-

tre países.2 Cerca de 12% do comércio internacional de bens ocorreram por meio 

de plataformas globais de comércio eletrônico.3 A dimensão internacional dos 

fluxos aumentou o PIB global em aproximadamente 10%, equivalente a um valor 

de US$7,8 trilhões. Os fluxos de dados representaram cerca de US$2,8 trilhões 

desse valor adicionado. O Brasil teve um fluxo de dados correspondente a 37% do 

seu PIB, correspondente a U$S869 bilhões naquele ano.4 

Também, segundo os dados levantados pela 37ª edição do relatório 

Webshoppers realizado pelo Ebit, em 2017, dos 55,15 milhões de consumidores 

nacionais do e-commerce, 22,4 milhões de brasileiros fizeram compras online em 

sites internacionais.5 Comparado ao ano de 2016, o comércio eletrônico cresceu 

21,9% em 2017, apresentando um faturamento de R$73,4 bilhões, e com previ-

são de crescimento nominal de 12%. O resultado foi um faturamento de R$53,5 

bilhões ao final de 2017. Já o mercado interno europeu faturou US$364,027 

bilhões no ano de 2017, graças às compras realizadas pelos seus residentes 

1  FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2016/05/this-is-how-
cross-border-bandwidth-has-grown-since-2005/>. Acesso em: maio 2018.

2  UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT – UNCTAD. Data protection regulations 
and international data flows: Implications for trade and development, UNCTAD/WEB/DTL/STICT/2016/1/
iPub, United Nations, 2016. Disponível em: <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_
en.pdf>. Acesso em: 15 maio 2018.

3  Ver MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. Digital Globalization: The New Era of Global Flows. March 2016. 
Disponível em: <http://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/ourinsights/digital-
globalization-the-new-era-of-global-flows>. Acesso em: 15 maio de 2018.

4  Um exemplo dessa expansão é o processamento de notas fiscais eletrônicas. De acordo com a 
Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), que processa em média 500 mil notas por dia, 
algumas de suas associadas foram surpreendidas ao atingir 2 milhões de notas fiscais no dia da Black 
Friday. Para mais detalhes ver: CAMARGO. F. Fluxo de dados terá grande impacto na economia mundial. 
Canaltech, 2017. Disponível em: <https://canaltech.com.br/big-data/fluxo-de-dados-tera-grande-impacto-
na-economia-mundial/>. Acesso em: 27 abr. 2018.

5  EBIT. 37ª edição do relatório Webshoppers, 2018, p. 8-11. Disponível em: <https://www.ebit.com.br/
webshoppers>. Acesso em: 1º jun. 2018.
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através da internet. A previsão de crescimento é de 32,5% até 2022, gerando uma 

receita de US$482,510 bilhões.6

Dividimos o trabalho em duas partes. Na primeira parte apresentamos os 

principais conceitos técnicos do debate, apontando as diferenças entre a nova 

legislação europeia e a legislação brasileira (incluída a Lei nº 13.709, de 15 de 

agosto de 2018); na segunda parte descrevemos o público-alvo das novas regras 

europeias e os principais instrumentos legais de adequação para os empresários 

brasileiros. Finalmente, a conclusão.

2 Definições e conceitos importantes

O perfil da nova legislação europeia tem caráter extraterritorial: empresas 

situadas fora da Europa que lidam com dados pessoais de residentes europeus 

deverão atender às novas exigências de proteção de dados. Alguns conceitos são 

importantes para identificar quais atividades são impactadas pelo GDPR e como 

empresas de fora da União Europeia podem ser afetadas. Dados considerados 

“anônimos”, ou seja, quando os indivíduos não podem ser identificados de algu-

ma forma pelas informações em questão, não são afetados pela GDPR.

2.1  O que são dados pessoais?

Dados pessoais podem ser definidos como quaisquer informações relaciona-

das a uma pessoa singularmente identificada ou identificável, direta ou indireta-

mente, tais como o nome, fotos, localização, endereço de e-mail, dados bancários, 

postagens em sites de redes sociais, informações médicas ou endereço IP do 

computador, ou, ainda, informações relacionadas a um ou mais fatores específi-

cos do tipo físico, fisiológico, genético, identidade mental, econômica, cultural ou 

social dessa pessoa. É a legislação de cada país que definirá o conceito mais ou 

menos amplo de dados pessoais. Essa definição é importante porque informa-

ções que não se enquadram no conceito não estão sujeitas à legislação protetiva.

Comparada à legislação anterior, o novo regulamento europeu não trouxe 

alteração substancial ao conceito de ‘dados pessoais’ em si. Contudo, incluiu  

6  STATISTA. eCommerce in Europe. Disponível em: <https://www.statista.com/outlook/243/102/
ecommerce/europe#>. Acesso em: 1º jun. 2018.
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expressamente no conceito geral os dados de localização do usuário (location 

data), os identificadores da rede (online identifiers) e os dados genéticos (gene-

tic data) de usuários, como modalidades expressas de ‘dados pessoais’. Dados 

tratados sob pseudônimos também devem ser tratados como dados pessoais por 

permitirem a identificação de seus titulares, embora isso aconteça através de um 

signo.7 De acordo com o novo Regulamento da União Europeia, artigo 4 (1):8

“Personal data” means any information relating to an identified or 
identifiable natural person (“data subject”); an identifiable person is 
one who can be identified, directly or indirectly, in particular by re-
ference to an identifier such as a name, an identification number, 
location data, online identifier or to one or more factors specific to the 
physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social 
identity of that person.

No Brasil, a mais recente lei aprovada sobre proteção de dados pessoais, Lei 

nº 13.709/2018, sofreu grande influência da legislação europeia, porém foi me-

nos minuciosa. Define ‘dado pessoal’, no artigo 5º, como sendo toda e qualquer 

informação, independentemente do respectivo suporte, passível de ser armazena-

da, processada ou transmitida, relativa às pessoas físicas e jurídicas, identifica-

das ou identificáveis. Sobre esse quesito, ou seja, definição de dados pessoais, 

não há alteração dos dispositivos da legislação anterior sobre o tema: nem na lei 

de acesso à informação, nem no marco civil da internet. 

A proteção de dados pessoais no Brasil tomou forma a partir da Lei de 

Acesso à Informação. Em 2011, esta lei definiu informação pessoal como sendo 

as informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Mais 

tarde, o Decreto nº 8.771, de 2016, regulamentou o Marco Civil da Internet (Lei 

nº 12.965/2014), detalhando dados pessoais de pessoas naturais enquanto nú-

meros identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos.9 De acordo 

com Marco Civil da Internet, artigo 7, inciso IX, há necessidade de consentimento 

expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais. O 

Marco Civil também dispõe que cláusulas contratuais referentes a dados desta 

7  Rec. 26, 28-29, 75, 78, 156; art. 4 (5), 6(4)(e), 25(1), 32(1)(a), 40(2)(d), 89(1), GDPR.
8  Rec. 26, art. 4 (1), GDPR.
9  “Art. 14. Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se: I – dado pessoal – dado relacionado 

à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou 
identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa;”
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natureza deverão estar destacadas das demais. Ainda de acordo com o inciso 

VIII, alínea c, do mesmo artigo, a finalidade da coleta, uso, armazenamento, trata-

mento e proteção dos dados pessoais, devem ser especificados nos contratos de 

prestação de serviços, ou, em termos de uso de aplicações de internet. 

Também o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, 

parágrafo 4º, trata de banco de dados e cadastros relativos a consumidores, ser-

viços de proteção ao crédito e congêneres, considerando-os de caráter público. De 

acordo com o parágrafo 5º, uma vez consumada a prescrição relativa à cobrança 

de débitos do consumidor, não deverão ser fornecidas pelos respectivos Sistemas 

de Proteção ao Crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar 

novo acesso ao crédito para o consumidor junto a fornecedores. 

‘Dados Pessoais Sensíveis’ são categorias especiais de dados pessoais, 

que podem estar sujeitos a proteções adicionais. Essas informações podem reve-

lar origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, 

filiação sindical, dados relativos à saúde, ou, à vida sexual. No caso do GDPR, a 

maior alteração em relação ao que já valia para a União Europeia foi a inclusão de 

dados genéticos ou biométricos na classificação de dados pessoais sensíveis. De 

acordo com o artigo 9 (1) do GDPR:10

“Sensitive Personal Data” are personal data, revealing racial or ethnic 
origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union 
membership; data concerning health or sex life and sexual orienta-
tion; genetic data or biometric data. Data relating to criminal offences 
and convictions are addressed separately (as criminal law lies outside 
the EU’s legislative competence).

A antiga diretiva da UE não definia explicitamente “dados relativos à saúde”.11 

As leis nacionais dos Estados-membros forneciam as suas próprias definições, 

protegendo dados relativos à saúde física e mental de usuários. A ideia de que 

os dados de saúde devem ser tratados como “Dados Pessoais Sensíveis” ficou 

estabelecida pelo GDPR. Nesse ponto, o novo regulamento aumentou substancial-

mente os tipos de dados incluídos nessa classificação sobre a saúde:12 

10  Rec. 10, 34, 35, 51; art. 9 (1), GDPR.
11  O termo é usado no art. 8 (1), GDPR, mas não é bem definido.
12 Rec. 35, 53-54; art. 4(15), GDPR.
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“Data concerning health” means personal data relating to the physi-
cal or mental health of an individual, including the provision of health 
care services, which reveal information about his or her health status. 
It expressly covers both physical and mental health.

Dados relativos a infrações penais cometidos no âmbito da União Europeia 

são tratados separadamente dos “Dados Pessoais Sensíveis.” Sobre isso, o 

GDPR não alterou substancialmente a abordagem já definida pela diretiva.13 De 

acordo com o artigo 10 da GDPR:14

Data relating to criminal offences and convictions may only be pro-
cessed by national authorities. National law may provide derogations, 
subject to suitable safeguards. A comprehensive register of criminal 
offences may only be kept by the responsible national authority.

O novo marco regulatório brasileiro definiu dado sensível de forma similar, 

senão idêntico ao modelo europeu. A nova lei brasileira preencheu um gap impor-

tante já que, até aqui, a legislação nacional era silente nesse tópico. A proteção de 

‘dados sensíveis’ era tratada pela lei de Acesso à Informação, que, em seu artigo 

31, inciso II, regula a divulgação e o acesso aos dados classificados como sendo 

“dados sensíveis”. Dispõe que a divulgação ou o acesso desses dados por tercei-

ros só pode se dar mediante autorização expressa do titular ou de previsão legal.

De acordo com o artigo 5º, II, da nova lei (nº 13.709/2018), dados pessoais 

sensíveis são informações pessoais sobre a origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou bio-

métrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Referem-se não só aos dados da 

pessoa natural identificada, mas também daquela “identificável.” A nova lei prevê 

que os dados sensíveis poderão ser utilizados quando necessários para a reali-

zação de atividades específicas de pessoas jurídicas de direito público mediante 

13  Vale lembrar que o direito penal está fora da competência legislativa da UE. Alguns Estados-membros 
optaram por tratar esses dados como dados pessoais sensíveis. No Reino Unido, por exemplo, o caso 
ICO v Colenso-Dunne [2015] UKUT 471 (AAC) confirmou que, nos termos da legislação inglesa, as 
informações relativas a infrações penais reais ou alegadas, ou condenações penais, não são “menos 
sensíveis” apenas porque a categoria não está listada como Dados Pessoais Sensíveis na Diretiva. Na 
Dinamarca, as informações relativas a infrações penais reais ou alegadas, ou a condenações penais, são 
tratadas como dados “semi-sensíveis”. Esses dados estão sujeitos a algumas, mas não todas, proteções 
concedidas a Dados Pessoais Sensíveis.

14  Rec. 19, 50, 73, 80, 91, 97; art. 10, GDPR.
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decisão motivada, desde que a negação do consentimento represente obstáculo 

à consecução do interesse público. O artigo 11 permite a utilização dos dados 

pessoais quando autorizada pelo titular, sendo que o §4º veda a comunicação ou 

o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes 

à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nos casos de porta-

bilidade de dados quando consentido pelo titular. Ainda nesse mesmo artigo, de 

acordo com o inciso II, o consentimento do usuário é posto em suspensão quando 

há a necessidade de cumprimento de uma obrigação judicial, tratamento comparti-

lhado de dados necessários à execução, pela administração pública, ou realização 

de estudos por órgão de pesquisa.

2.2  Tratamento, processamento e armazenamento de dados 
pessoais

O termo “processamento” é uma das definições-chave da legislação euro-

peia que protege dados pessoais. Essencialmente, significa tudo o que é feito 

para ou com dados pessoais do titular, incluindo: coletar, armazenar ou excluir 

esses dados. É uma definição ampla, esclarecendo que a legislação da UE pode 

ser aplicada sempre que uma empresa realizar operações envolvendo dados pes-

soais. De acordo com o artigo 4 (2) do GDPR:

“Processing” means any operation or set of operations performed 
upon personal data or sets of personal data, whether or not by auto-
mated means, such as collection, recording, organization, structuring, 
storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclo-
sure by transmission, dissemination or otherwise making available, 
alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

‘Processador de dados’ é a entidade que processa dados pessoais em 

nome do controlador. Pode ser pessoa natural ou jurídica, pessoa singular ou 

coletiva, autoridade pública, agência ou qualquer outro organismo que processe 

dados pessoais em nome do responsável pelo tratamento. Este conceito não foi 

alterado pela GDPR, comparado à legislação anterior. De acordo com o art.4 (8): 

“Processor” means a natural or legal person, public authority, agency or any other 

body which processes personal data on behalf of the controller”.
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Já o ‘Controlador de dados’ é a entidade que determina as finalidades, as 

condições e os meios do processamento de dados pessoais. Este conceito ficou 

essencialmente inalterado sob o GDPR. De acordo com o artigo 4 do GDPR:

“Controller” means the natural or legal person, public authority, 
agency or any other body which alone or jointly with others determines 
the purposes and means of the processing of personal data; where 
the purposes and means of processing are determined by EU or 
Member State laws, the controller (or the criteria for nominating the 
controller) may be designated by those laws.

Um organograma com as instituições europeias definidas no GDPR ficaria 

assim: 

Fonte: elaboração própria.

“Tratamento” de dados pessoais no Brasil é definido pela nova Lei nº 

13.709/2018, em seu artigo 5, como toda operação realizada com dados pes-

soais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, 
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utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arqui-

vamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modi-

ficação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Antes da nova lei, era o Marco Civil da Internet que definia os termos técni-

cos referentes à manipulação de dados na internet. 

3  Aplicação do GDPR às empresas brasileiras

De acordo com o GDPR, as novas exigências de conformidade de segurança 

e privacidade de dados, envolvendo processos, recursos e tecnologias deverão 

ser aplicadas às empresas que: i) estejam estabelecidas fisicamente num dos 

países que integram a União Europeia; ii) ofereçam bens e serviços no espaço eu-

ropeu para residentes; iii) armazenem, processem ou monitorem comportamento 

de residentes da UE. 

1) Empresas estabelecidas fisicamente num dos países da União Europeia: 

tanto o GDPR como a Diretiva são aplicáveis às empresas que têm estabe-

lecimento físico na UE, qualquer que seja a sua modalidade: sede principal, 

filiais, subsidiárias ou joint-ventures que processem dados pessoais (nos 

termos já apresentados) no contexto desse estabelecimento.15 

2) Ofereçam bens e serviços no espaço europeu para residentes: empresas 

que oferecem bens ou serviços a residentes europeus, envolvendo coleta, tra-

tamento ou armazenamento de dados pessoais, independentemente de onde 

estiverem localizadas, estarão sujeitas às regras estabelecidas pelo GDPR.16

3) Armazenem, processem ou monitorem comportamento dos residentes da 

EU: empresas com atividades principais ou secundárias que versem sobre 

(a) armazenamento, (b) tratamento, e (c) processamento de dados pessoais 

de residentes europeus estarão sujeitas às obrigações de conformidade 

previstas no GDPR. 

As exigências do GDPR são relevantes para as empresas brasileiras, já que 

a Comissão Europeia considera a proteção brasileira de dados inadequada para 

padrão europeu.17 A aprovação do novo marco regulatório brasileiro é recente e 

confere um ano e meio para a adaptação aos seus dispositivos. 

15  A palavra “estabelecimento” não é definida com precisão pela legislação.
16  Art. 3, GDPR.
17 EUROPEAN COMISSION. Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-
personal-data-non-eu-countries_en>. Acesso em: 15 maio 2018.
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Enquanto as regras e padrões regulatórios se ajustam, as empresas brasi-

leiras dispõem já de algumas alternativas importantes, considerando as exigên-

cias regulatórias europeias: a) Códigos de Condutas pré-aprovados; b) Standard 

Contractual Clauses (SCC); c) Binding Corporate Rules (BCR); d) Mecanismo de 

Certificação; e e) Cláusulas ad hoc.

3.1  Algumas possibilidades para empresas brasileiras 
interessadas no mercado europeu

a) Códigos de Condutas pré-aprovados

O GDPR introduziu a possibilidade de transferências internacionais de dados 

feitas com base em códigos de conduta pré-aprovados, permitindo às empresas 

uma maior flexibilidade na seleção dos mecanismos de transferência de dados. 

Poderão escolher, portanto, os instrumentos que melhor atendam às suas neces-

sidades comerciais desde que atendam às exigências mínimas assim conside-

radas pelas autoridades europeias. Esta modalidade de tratamento de dados é 

utilizada, por exemplo, nas relações entre os países da União Europeia e empre-

sas sediadas nos Estados Unidos. 

O Privacy Shield é um acordo comercial entre UE e os EUA, e um dos princi-

pais objetivos é facilitar a transmissão de dados pessoais entre empresas, con-

siderando a proteção de residentes europeus. Através deste acordo, o Conselho 

Europeu classificou os Estados Unidos como país de proteção adequada no trata-

mento de dados de residentes europeus, fornecendo confiança aos consumidores 

europeus e facilitando o uso e a transferência de dados por parte das empresas 

americanas. A estratégia é proteger direitos fundamentais de residentes europeus 

e, ao menos tempo, garantir o fluxo de comércio envolvendo a transferência de 

dados entre os países. A segurança jurídica também é promovida ao uniformizar 

standards de exigências às empresas que utilizavam transferências transatlântica 

de dados.

O Privacy Shield é uma versão ajustada do antigo programa Safe Harbor, 

considerado não rigoroso o suficiente para a proteção de dados de residentes 

europeus pela Corte europeia. De acordo com o sistema Safe Harbor, empre-

sas americanas utilizavam modelos de contratos pré-aprovados pela European 

Commission (EC) e as empresas multinacionais adotavam as binding corporate 

rules (BCRs). Foi desenvolvido pelo Departamento de Comércio dos EUA e pela CE 

para suprir a determinação da própria CE porque os EUA não possuíam regulação 
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considerada adequada para a proteção de dados pessoais na União Europeia. Em 

12 de julho de 2016, o Safe Harbor foi substituído pelo Privacy Shield.

Esta é uma das modalidades que podem facilitar o acesso de empresas bra-

sileiras ao mercado europeu. Este caminho, no entanto, depende de negociações 

e acordos a serem entabulados entre as autoridades europeias e as autoridades 

brasileiras.

b) Standard Contractual Clauses (SCC)

A transferência transfronteiriça de dados pode ocorrer com base nos 

Standard Contractual Clauses (SCC), aprovadas pela CE, com a aprovação das 

chamadas “cláusulas modelo”. Uma vez aprovadas as cláusulas padrões, não 

requerem mais nenhuma autorização adicional de DPA, ação que era necessária 

sob as regras da antiga Diretiva.

O estabelecimento destas cláusulas, contudo, garante apenas a segurança 

unilateral do fornecedor dos dados situado na União Europeia e amparado pela 

Data Protection Authority (DPAs). As DPAs são as autoridades nacionais respon-

sáveis pela proteção de dados e de privacidade, bem como pela monitorização 

e aplicação das regras de proteção de dados dentro da União Europeia, assim 

definido pela nova legislação. Neste caso, a empresa brasileira deverá respeitar 

estritamente as resoluções da DPA do Estado-membro. Isso porque, em princípio, 

não haverá amparo destes mesmos dados no contexto da legislação nacional 

brasileira. Assim, a proteção dos dados com ‘tratamento’ ou ‘processamento’ rea-

lizado por empresa brasileira será definida pelas cláusulas padrões estabelecidas 

pela autoridade europeia, que possui apenas a responsabilidade de modular as 

caraterísticas da SCC, conforme o artigo 57 (1, j) do GPDR:

Without prejudice to other tasks set out under this Regulation, each 

supervisory authority shall on its territory:

[...]

(j) adopt standard contractual clauses referred to in Article 28(8) and 

in point (d) of Article 46(2). 

No caso dessa modalidade de negociação, as empresas brasileiras podem 

buscar as diretivas junto às autoridades europeias sem a necessidade de um con-

trato prévio com o Estado brasileiro. As organizações privadas, no caso, podem 
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submeter-se às exigências já estabelecidas pelas autoridades europeias para os 

contratos que pretendam subscrever. Essa modalidade de negociações talvez seja 

a mais célere, a mais eficaz e a mais adequada para empresários brasileiros que 

não participam de grandes conglomerados econômicos, e que queiram se inserir 

no mercado europeu com a redução dos riscos operacionais e legais.

c) Binding Corporate Rules (BCR)

Binding Corporate Rules (BCR), ou “normas corporativas vinculantes”, são 

regras internas adotadas por empresas multinacionais para definir a própria polí-

tica global de transferências internacionais de dados pessoais dentro do mesmo 

grupo corporativo. É uma modalidade de autorregulação. Pode representar uma 

boa saída para agentes privados que atuam no mercado europeu, mas que são 

sediados em países onde as normas de proteção dos dados pessoais de usuários 

são consideradas ‘frouxas’ ou não satisfatórias pelos critérios europeus, como 

até aqui tem sido o caso do Brasil.

As BCRs exigem aprovação pela DPA. Uma vez obtida essa aprovação, as 

transferências individuais feitas sob as BCRs aprovadas não irão requerer outro 

tipo de aprovação futura, havendo também a permissão aos Estados-Membros 

para transferências de dados onde o controlador aduziu proteções adequadas 

para os dados transferidos. Essa modalidade de negociação é, certamente, a 

mais indicada para os empresários brasileiros de médio e grande porte, inseridos 

em grupos econômicos e com vocação transnacional. 

d) Mecanismo de certificação

Outro método inovador são as certificações de transferência de dados emiti-

das pelas DPAs, com validade de três anos. O GDPR, em seu artigo 42, apresenta 

as certificações como um novo mecanismo legal para transferências de dados 

transfronteiriços, estipulando a criação de procedimentos em matéria de proteção 

de dados, tais como ‘selos’ e ‘marcas’, para efeitos de comprovação da conformi-

dade das operações de tratamento por parte dos responsáveis pelo tratamento e 

processamento de dados.

O novo regulamento deixa expressamente claro o caráter substitutivo do 

processo de certificação. Uma vez obtida a certificação, portanto, a empresa se 

obriga a cumprir as determinações e seguir as exigências definidas pela DPA com 

base nas exigências da GDPR. De acordo com o artigo 42 (2):
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In addition to adherence by controllers or processors subject to this 
Regulation, data protection certification mechanisms, seals or marks 
approved pursuant to paragraph 5 of this Article may be established 
for the purpose of demonstrating the existence of appropriate safe-
guards provided by controllers or processors that are not subject to 
this Regulation pursuant to Article 3 within the framework of personal 
data transfers to third countries or international organizations under 
the terms referred to in point (f) of Article 46(2). Such controllers 
or processors shall make binding and enforceable commitments, via 
contractual or other legally binding instruments, to apply those appro-
priate safeguards, including with regard to the rights of data subjects. 

Essa modalidade de compliance pode ser economicamente viável para em-

presas brasileiras de qualquer porte, interessadas no mercado europeu. O custo-

-benefício do procedimento dependerá, obviamente, do perfil e do tamanho do 

negócio visado, sobretudo, do público-alvo no mercado europeu. Empresas de 

pequeno, médio e grande porte podem se beneficiar com um procedimento mais 

célere e uniformizado para produtos específicos. 

e) Cláusulas ad hoc 

Por fim, no âmbito contratual, a transferência internacional de dados pode 

ocorrer com base em cláusulas ad hoc presentes em contratos de trade finance 

entre o exportador de dados e o importador de dados. Essas cláusulas devem 

estar em conformidade com os requisitos do GDPR e devem ser aprovadas pelo 

DPA. Além disso, as cláusulas estarão sujeitas ao Consistency Mechanism, garan-

tidor de que a legislação europeia em matéria de proteção de dados seja aplicada 

uniformemente a todos os Estados-membros antes que as transferências come-

cem. Esse procedimento, portanto, tem um público-alvo relativamente definido. 

Empresas que comercializam com intermediários para prestação de bens e ser-

viços na Europa precisarão ficar atentas. A ferramenta promete ser uma versão 

“pessoalizada” das cláusulas padrões. Nesse sentido, e uma vez formalmente 

válida, poderá beneficiar empresas brasileiras de qualquer porte.

4  Conclusão

Este artigo apresentou alguns instrumentos legais para empresários brasi-

leiros interessados em se adequarem à nova regulação europeia, o GDPR. Para 
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tanto, apresentamos as principais definições técnicas comparando a nova legisla-

ção europeia e a nova lei Brasileira (Lei nº 13.709/2018), e o perfil alvo daquela 

regulamentação. 

A transferência internacional de dados entre países da União Europeia para 

países não membros poderá ocorrer desde que estes últimos garantam o nível 

adequado de proteção de dados de residentes europeus. O Brasil não é conside-

rado país seguro para transmissão de dados, conforme classificação dada pelas 

próprias autoridades europeias. Empresas brasileiras interessadas em comercia-

lizar com a União Europeia, portanto, precisam se ajustar à nova legislação. Por 

sua vez, o Brasil acaba de aprovar nova lei de proteção de dados pessoais, com 

o que se espera que o país se aproxime dos padrões internacionais de proteção 

de dados. Enquanto isso, os empresários têm algumas alternativas previstas pelo 

próprio GDPR para atuar naquele mercado. 

O método das BCRs e o das cláusulas ad hoc são boas alternativas para 

empresas de médio e de grande porte, com vocação transnacional; contudo, são 

instrumentos pouco eficazes para as empresas de pequeno porte, com operações 

restritas ao território nacional ou a plataformas digitais. Já o método das Standard 

Contractual Clauses (SCC) permite o planejamento da empresa para o atendi-

mento de regras específicas previstas no GDPR, mas pode ter caráter restritivo já 

que cada DPA edita as suas próprias SCCs; neste caso, as empresas brasileiras 

teriam que se adequar ao modelo e às exigências de cada DPA da União Europeia, 

o que poderia ser custoso e complicado para as empresas com atuação em mais 

de um Estado-membro; ao mesmo tempo, o SCC pode ser um instrumento viável 

para empresas com vocação transnacional, mas com mercado bem específico e 

bem definido. Em termos comparativos, as certificações parecem ser o melhor 

instrumento para as pequenas empresas, demandando, evidentemente, a devida 

qualificação de seus gestores e profissionais preparados. Essa modalidade tem 

procedimento mais enxuto, rápido e barato, envolvendo o contato direto entre a ini-

ciativa privada brasileira e as autoridades regulatórias europeias. Os Certificados 

de Conduta pré-aprovados poderiam ter o mesmo perfil das certificações. A dife-

rença entre eles é que no caso da conduta pré-aprovada há a necessidade de um 

procedimento preliminar envolvendo autoridades brasileiras; o desdobramento, 

portanto, dessa modalidade é imprevisível. Ao menos até aqui, não há nenhum 

precedente no mercado brasileiro que possa ser utilizado como exemplo ou pa-

râmetro de sucesso. Negociações que dependam da participação de autoridades 

brasileiras intermediadoras tem custo adicional. Apesar do quadro comparativo 

MIOLO_RFDED_03.indd   250 29/11/2018   11:19:59



PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA INTERNET: A NOVA REGULAÇÃO EUROPEIA (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR)...

251Revista Fórum de Direito na Economia Digital | Belo Horizonte, ano 2, n. 03, p. 237-253, jul./dez. 2018

apresentado, na prática, cada situação deverá ser analisada case-by-case, com 

a provável designação de um representante da empresa no respectivo Estado-

membro europeu, evitando riscos de desconformidade. Tal iniciativa, sobretudo, 

neste momento inaugural da vigência das novas regras europeias, evitará multas 

e proibições, ou, ainda, restrições de atividades, o que poderá ser imposto pela 

DPA de onde o usuário estiver localizado. Além dos mecanismos elencados, as 

empresas brasileiras ainda podem seguir as medidas enumeradas no artigo 49 

do GDPR. 

Qualquer que seja o mecanismo escolhido pelo empresário brasileiro, haverá 

custo adicional. De toda a forma, o ajuste imediato das empresas brasileiras 

à regulação europeia estará preparando agentes privados para as modificações 

legais do próprio marco regulatório nacional. Finalmente, se consideradas as se-

melhanças entre a GDPR europeia e a LGPD brasileira, há fortes indícios para 

acreditar na conquista brasileira do nível adequado de proteção de dados exigida 

pelo mercado europeu, o que facilitará o comércio entre as regiões, reduzindo 

custo para empresários brasileiros.

The European Data Protection Regulation (GDPR) and the interest of Brazilian companies

Abstract: This article covers important matters for Brazilian companies doing e-commerce with Europe. 
Will the new European regulation (GDPR) impact Brazilian companies? We will compare GDPR concepts 
to Brazilian regulations, and outline approaches to minimize risks for companies doing business 
between the continents.

Keywords: Business law. Cyber law. Legal data protection. GDPR. Brazilian business.
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