PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2023 ANPD

Executando um dos pontos de sua agenda regulatória publicada recentemente, a ANPD
apresentou, no dia 1º de fevereiro de 2021, o seu planejamento estratégico de 2021 a 2023.
O documento apresenta objetivos estratégicos, que orientam as atividades da ANPD. São 3
macro-objetivos e cada um deles está vinculado a ações estratégicas, com seus respectivos
prazos.
Todos eles são conectados de forma que a ANPD possa atingir sua visão e cumprir sua missão
institucional, sempre orientada pelos seus valores.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Propósito que orienta os objetivos da
ANPD

Cenário que a ANPD busca atingir e
que orienta a atuação do seu corpo
técnico

Princípios que orientam as ações da
ANPD e a conduta de seus
servidores

Tornar-se órgão de referência
nacional e internacional de
Proteção de Dados Pessoais

Ética, Transparência,
Integridade, Imparcialidade,
Eficácia, Responsabilidade

Zelar pela proteção de dados
pessoais

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 – Fortalecer a cultura de Proteção de Dados Pessoais
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Ação

Prazo

Promover eventos de capacitação sobre proteção de
dados

Até 12 meses

Dialogar com entidades e autoridades de proteção de
dados, construindo parcerias estratégicas

Até 12 meses

Detectar e prevenir infrações à LGPD, analisando
reclamações sobre o seu cumprimento

Até 2 anos

Elaborar guias educativos sobre proteção de dados

Até 2 anos

2 – Estabelecer ambiente normativo eficaz para a Proteção de Dados Pessoais
Ação

Prazo

Implementar um fluxo para o sistema de incidentes de
segurança e recebimento de reclamações dos titulares

Até 6 meses

Elaborar agenda regulatória bianual

Até 6 meses

Regulamentar temas prioritários da agenda regulatória,
após avaliação de impacto regulatório e consulta pública

Até 2 anos

3 – Aprimorar as condições para o cumprimento das competências legais
Ação

Prazo

Obter orçamento e executar seu orçamento anual

Até 12 meses

Apresentar estudos sobre a transformação da natureza
jurídica da ANPD, nos termos da LGPD

Até 2 anos

Ampliar o corpo de servidores públicos capacitados da
ANPD

Até 2 anos

Estabelecer a estrutura definitiva da ANPD, com uma
sede física com recursos logísticos e de TI adequados
para as suas atividades

Até 5 anos
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BRAZILIAN NATIONAL DATA PROTECTION AUTHORITY (ANPD) RELEASES STRATEGIC
PLAN FOR 2021-2023

On February 1, 2021, ANPD published its strategic plan for 2021 to 2023.
The document presents ANPD’s three major goals, the related strategic actions and the timetable
for those actions.
All three goals are interconnected and intended to comply with ANPD’s mission, enrich its vision
and be guided by its values.

MISSION

VISION

VALUES

ANPD’s purpose, objectives

Picture of the future that guides
the performance of ANPD’s staff

Principles that guide the actions
of ANPD and the conduct of its
employees

Guaranteeing Personal
Data Protection

Becoming a national and
international reference in
Personal Data Protection

Ethics, Transparency,
Integrity, Impartiality,
Effectiveness,
Responsibility

STRATEGIC GOALS

1 – Strengthening the Personal Data Protection culture
Action

Term

Promoting training events on data protection

Up to 12 months

Dialoguing with data protection entities and authorities,
building strategic partnerships

Up to 12 months

Detecting and preventing LGPD breaches, analyzing
complaints about its compliance

Up to 2 years
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Developing educational guides on data protection

Up to 2 years

2 – Establishing an effective regulatory environment for Personal Data Protection
Action

Term

Implementing a workflow for the security incident system,
including to handle complaints from data subjects

Up to 6 months

Updating the regulatory schedule twice a year

Up to 6 months

Issuing guidance on the priority topics from the regulatory
schedule, after regulatory impact evaluation and public
consultation

Up to 2 years

3 – Improving conditions for compliance with legal competencies
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Action

Term

Requesting, obtaining and using the annual budget

Up to 12 months

Conducting and reporting on studies of the
transformation of the ANPD's legal structure, under of
LGPD

Up to 2 years

Increasing the number of ANPD-trained public
employees

Up to 2 years

Establishing the final structure of the ANPD, with a
physical headquarters with adequate logistical and IT
resources for its activities

Up to 5 years

