
 

 

 

São Paulo, 30 de março de 2021. 
 
 
À 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD 
Exmo. Diretor Presidente Waldemar Gonçalves Ortunho Junior 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 2º andar 
CEP 70297-400 - Brasília – DF. 
Referência: Apoio a indicação da ABES para integrar o Conselho Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados 
 
 
 
Senhor Diretor Presidente Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, 
 
 
Cientes da comprovada atuação da ABES - Associação Brasileira das Empresas de 
Software nas matérias afetas a proteção de dados pessoais, aonde tem trabalhado 
com afinco na propagação da cultura de privacidade e proteção de dados junto aos 
seus associados e ao mercado em geral, bem como a destacada qualificação do seu 
Presidente Executivo Rodolfo Fücher na área em comento, temos a honra e satisfação 
em recomendar e apoiar a candidatura de Rodolfo Fücher, para integrar o Conselho 
Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), nas vagas reservada as entidades representativas do 
setor empresarial. 
A indicação de Rodolfo Fücher visa conferir diversidade ao colegiado, agregando a 
perspectiva e o conhecimento de um profissional com ampla experiência adquirida 
em mais de 35 anos de atuação no setor de tecnologia, transformação digital e 
inovações disruptivas, ocupando diversas posições seniores em empresas nacionais e 
multinacionais no Brasil e nos Estados Unidos, com experiência adicional nas áreas 
de saúde e finanças. Como presidente da ABES, representando cerca de 2 mil 
empresas do setor, Rodolfo exerce um papel fundamental de apoio e estímulo ao 
desenvolvimento das startups, micro e pequenas empresas, pois entende o papel 
fundamental desse tipo de empresa para promover o crescimento econômico do país. 
Desta forma, sua participação vai somar a visão de negócios e do empreendedorismo 
à experiência jurídica, que caracteriza os demais indicados ao conselho. 
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Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e oferecemos nossos 
votos da mais elevada estima e consideração. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Antonio Eduardo Mendes Da Silva 
Country Manager - Brazil 
BSA | The Software Alliance 
P +55 11 4420-3070 
M +55 11 99484-6116 
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