
Sr(a). Senador(a),
 
O Brasil precisa de uma lei geral 
de dados pessoais para proteger os 
titulares dessas informações, que 
são as pessoas, e garantir inovação 
e investimentos para a Economia de 
Dados. O PLC 53/18 está pronto 
para ser votado pelo Plenário do 
Senado Federal e o texto é fruto 
de mais de 7 anos de discussão 
democrática que envolveu inúmeros 
setores, a sociedade, academias, 
empresas e governo.

Pessoas com a proteção da sua 
intimidade e liberdade de expressão;

Agricultura Digital;

Empresas financeiras, a exemplo das 
Fintechs;

Transformação Digital do Governo e a 
prestação dos serviços públicos;

Indústria do Futuro, também chamada 
de Indústria 4.0;

Comércio e os serviços intensivos 
em tecnologia e em valor para os 
consumidores;

Segurança pública inteligente e as 
cidades inteligentes;

Saúde 4.0 com a ampliação do alcance 
para mais pessoas que dela precisam e 
a redução de custos;

Educação digital, viabilizando mais 
qualidade e maior inclusão.

Veja as tecnologias que 
precisam da segurança 
jurídica trazida pelo

PLC 53/18
para serem Viabilizadas 
no brasil:

Veja quem se beneficia pela lei
geral de dados pessoais conforme o

PLC 53/18:

big data & 
analytics

iot
(internet das coisas)

segurança da 
informação

inteligencia
artificial

nuVem publica 
(iaas, paas, saas)

mobilidade e
conectiVidade
(mobile, data communications 
e banda larga)

Vote Sim PeLo

PLC de Proteção

de dadoS PeSSoaiS 



Defendemos a aprovação célere do texto 
que, como fruto do debate democrático, 
disciplina a coleta e o tratamento de 
dados pessoais de forma equilibrada, 
garantindo a proteção da intimidade e a 
liberdade de expressão das 
pessoas, e a possibilidade 
de atrair investimentos 
da ordem de r$ 250 
biLhõeS em tecnologias 
de transformação
digital no Brasil, com impactos na 
competitividade, eficiência e bem estar 
social no Brasil.

maiS de 100 PaíSeS
já possuem regras de dados pessoais, e 
esse é um dos critérios fundamentais para 
restabelecer o protagonismo do Brasil nas 
relações internacionais que o país mantém 
com países da América Latina e também 
globalmente, a exemplo dos países 
integrantes da OCDE.

PLC 53/18
fundamentaL Para o 

deSenVoLVimento SoCiaL e 
eConômiCo do PaíS.

aPoiam o

de Proteção de dadoS  

maiS de 

inStituiçõeS
70

maiS de 

https://brasscom.org.br/manifesto-pela-aprovacao-da-lei-de-protecao-de-dados-pessoais/


