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Evento da ACCG esclarecerá
dúvidas sobre Marketplace

Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador. 

Relatório de impacto à proteção de dados pessoais (art. 5º, 
XVII): documentação do controlador que deve conter a 
descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que 
podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos 
fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos 
de prevenção e mitigação de risco.

Outros conceitos relevantes 

LGPD: o que a lei considera
como tratamento de dados? 
Assim como o conceito amplo a respeito dos dados pessoais, a 
LGPD apresenta um conceito aberto e um rol exemplificativo 
das ações que são consideradas como tratamento de dados 
pessoais. Tratamento (art. 5º, X): toda operação realizada com 
dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 
ou extração

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e 
todas as demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, 
classificação, arquivamento e transferência, sempre é 
necessário ter um fundamental legal. Nesse ponto, mostra-se 
importante observar que o consentimento se torna uma das 10 
(dez) hipóteses legais para o tratamento de dados, conforme 
veremos a seguir. 

Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de tratamento. 
Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao 
tratamento de dados pessoais. 
Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais 
em nome do controlador. 

Eliminação (art. 5º, XIV): exclusão de dado ou de conjunto de 
dados armazenados em banco de dados, independentemente do 
procedimento empregado. 

MPE Week: uma semana de promoções
no comércio digital

A Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande está 
apoiando a MPE Week, iniciativa do Banco do Brasil que visa 
mobilizar a população sobre a importância dos pequenos 
empreendedores e, assim, ajudá-los a vender mais. Por 
intermédio desta ação, alusiva a outubro como Mês da Micro e 
Pequena Empresa, através de uma plataforma de e-commerce 
online, são mobilizados os pequenos empreendimentos a 
fazerem ofertas especiais e a população e convidada para 
prestigiar as ofertas e promoções do comércio local.A 
campanha estará disponível para os consumidores no período de 
5 a 26 de Outubro. O Banco do Brasil também oferece uma série 
de ofertas especiais nessa semana para seus clientes de Micro e 
Pequenas Empresas.

s marketplace (ambiente de comércio na internet) são Ouma tendência do e-commerce brasileiro. Em 2018, 
este mercado cresceu 12% e faturou R$ 53,2 bi, 

segundo Ebit/Nielsen. Lojas de varejo online tradicional têm 
migrado para esse modelo em busca do lucro que a venda de 
artigos de categorias diversas pode trazer. Vender em um 
marketplace é uma questão de estratégia de mercado. Se 
você tem uma loja pequena, não muito conhecida, estar na 
Amazon, Mercado Livre, Magalu ou Submarino, por exemplo, 
garante que seus produtos ganhem mais visibilidade e sejam 
facilmente encontrados. Isso porque a plataforma tem a 
responsabilidade de atrair tráfego virtual, fazendo inúmeras 
campanhas de marketing e sua loja pode se aproveitar desse 
público.

Para abordar sobre esse novo modelo de negócio, a 
Associação Comercial de Campina Grande, em parceria com o 
SEBRAE, o ClubJob e o Hotel Intercity, realiza no próximo dia 
15 o evento MARKETPLACE NA PRÁTICA. O evento traz para 
Campina Grande a B2W Marketplace e Tiny ERP para falar com 
propriedade sobre o assunto. Durante o encontro, os 
empresários terão a oportunidade de conhecer a B2W 
Marketplace, um canal de vendas que permite que o 
empresário crie sua loja dentro de alguns dos maiores e-
commerces do país, onde já estão nomes famosos como 
Americanas.com, Submarino e Shoptime. Ainda durante o 
evento que será realizado pela Associação Comercial, os 
empresários também terão a chance de conhecer o sistema 
ERP de gestão para loja virtual, comércio e varejo, empresas 
de serviços e indústrias

Marketplace na prática
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