
Smart Training
Treinamentos eficazes e 
customizados



Quem Somos

60 anos de 
contínuo crescimento 

e inovação

Inteligência 
artificial para otimizar 

os processos

Inteligência de 
negócios, análise de dados 

e análise preventiva

Forte rede regional 
de escritórios parceiros 

no mundo

Com mais de 200 colaboradores, localizados no Rio de Janeiro e São Paulo, 
assessoramos clientes de todos os tamanhos, desde startups até algumas das 
principais empresas do mundo, em assuntos de Propriedade Intelectual e 
Direito Digital.



Sócios | Direito Digital e Prot. de Dados

❑ Head do departamento jurídico da 
Daniel Advogados

✓ Mais de 20 anos de experiência

✓ Especializado em Contencioso de 
PI, Privacidade e Proteção de 
Dados 

✓ LL.M. em Direito dos Negócios 
pela FGV Rio

✓ Mestre em Legal Issues, 
Criminality and Security of New 
Technologies pela Universidade de 
Lausanne na Suiça

✓ Membro da IAPP, do Comitê de 
Antipirataria da INTA e dos comitês 
de propriedade intelectual e 
antipirataria da OAB/RJ.

André Oliveira, CIPP/E
andre.oliveira@daniel-ip.com

Luis Fernando Prado, CIPP/E
luis.prado@daniel-ip.com

❑ Head da área de Direito Digital, Privacidade e 
Proteção de Dados

✓ Reconhecido como um dos advogados mais 
admirados pela Análise 500 (2019) e premiado 
como Legal Influencer na categoria “Leading
author for Technology, Media and Telecom 
(TMT) - Central and South America” pelo 
Lexology

✓ LL.M. em Direito Digital e Sociedade da 
Informação pela Universidade de Barcelona

✓ Pós graduado em Propriedade Intelectual e 
Novos Negócios pela FGV/SP

✓ Coautor dos livros “Comentários ao GDPR” e 
“LGPD Comentada” (Ed. RT)

✓ Professor convidado em diversas instituições de 
ensino do país

✓ Enquanto pesquisador externo da FGV DIREITO 
SP, participou ativamente das contribuições ao 
Anteprojeto de Lei sobre Proteção de Dados 
(Ministério da Justiça), que resultou na LGPD

❑ Sócio da área de Direito Digital, Privacidade e 
Proteção de Dados. 

✓ Liderou programas de adequação à LGPD em 
mais de 100 empresas de diferentes portes e 
setores

✓ MBA em Direito Eletrônico pela Escola 
Paulista de Direito

✓ Extensão em Privacidade e Proteção de Dados 
pela Data Privacy Brasil

✓ Especialista em Direito Processual Civil e 
graduado em Direito pela PUC/SP

✓ Membro da Comissão de Direito Digital da 
OAB/SP, do Comitê de Estudos em 
Compliance Digital da LEC e da International 
Association of Privacy Professionals (IAPP)

✓ Professor convidado em instituições de 
ensino superior do país, como INSPER, FIAP e 
FAAP

Paulo Vidigal, CIPP/E
paulo.vidigal@daniel-ip.com



Reconhecimentos
Temos orgulho de ser reconhecidos pelos principais rankings jurídicos nacionais 
e internacionais.

Indicado como um dos melhores escritórios 
brasileiros de Propriedade Intelectual em 
todas as edições da publicação

Eles são extremamente eficientes em 
suas ações, além de serem assertivos e 
seguros quanto a suas opiniões.

“
”

A Daniel possui uma forte atuação 
em assuntos envolvendo o combate 
à falsificação na área de tecnologia.

“
”

O melhor e mais bem informado assessor do 
mercado. Comprometido e eficiente, fornece 
um serviço excelente.

“
”



Certificações
Direito Digital e Proteção de Dados

Nossa equipe de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados é altamente especializada e 
qualificada, formada por profissionais com ampla experiência acadêmica e profissional no tema. 
Além de vários cursos e anos de estudo, os sócios responsáveis e advogados possuem a mais 
respeitada certificação internacional para atuação na matéria:

André Oliveira, Luis Fernando Prado e Paulo Vidigal 
possuem certificação internacional CIPP/E em 
Proteção de Dados à luz do Direito Europeu (base 
para LGPD), emitida pela International Association
of Privacy Professionals (IAPP).



Foco em Inovação e Diversidade

Núcleo de pesquisa e desenvolvimento multidisciplinar vinculado a 
Daniel, com o objetivo de difundir conhecimento sobre inovação, 
atrair novas parcerias e maximizar o uso dos recursos humanos e 
materiais disponíveis.

Programa de Diversidade e Inclusão da Daniel, com o objetivo de criar 
uma cultura corporativa diversa e inclusiva e também expandir estas 
oportunidades buscando fornecedores que façam parte de alguma 
minoria. Esta iniciativa vem consolidar nossas ações não apenas 
dentro do escritório, mas além dele.

Somos o maior escritório de advocacia da América Latina de propriedade 
e de liderança feminina, o que nos rendeu o certificado “Women-Owned
Bussiness” conferido pela instituição “WEConnect”, comprovando que 
nosso escritório atende aos padrões universais do “Women’s Business 
Enterprise”.



Smart training:
treinamentos EAD 
ao vivo e customizados



Nosso proposta: adiantar aquilo que é possível no 
atual momento

Estamos atravessando um momento
totalmente atípico da humanidade e não 
há como negar que determinadas 
atividades do projeto de adequação à 
LGPD perderão força durante esse 
período. 

Ao lado, listamos algumas atividades 
comuns de um projeto de adequação à 
LGPD e como elas serão impactadas 
pelos efeitos da pandemia do COVID-19, 
em cada uma de suas frentes.

Em conclusão, pela nossa experiência, 
atividades de conscientização, desde 
que realizadas em formato EAD, são as 
que tendem a sofrer menos impacto. 



Governança em
Privacidade e 

Proteção de Dados

Programa de Privacidade

Regras internas e 
estruturação da área, 
departamento e/ou

encarregado(a)

Atendimento aos
titulares

Avaliação de 
terceiros e novos

projetos

Conscientização

Revisão de processos
e bases legais

Nosso proposta: adiantar aquilo que é possível no
atual momento



Preenchimento
de formulário

Q&A
Sessão de 

treinamento

Configuração de dia, 
horário, público-alvo e 

carga horária.

Compilação das dúvidas
envidas pelo público

participante, de acordo
com o número de 

sessões contratadas

Dinâmico e com exemplos
práticos. Inclui entrega de 

Q&A com as respostas
objetivas às perguntas
enviadas previamente

Como funciona?



Diferenciais do SMART Training

✓ Treinamento ministrado por um dos sócios do time 
de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados 
da Daniel Advogados, os quais contam com 
comprovada expertise no assunto e certificação 
internacional no tema (emitida pela IAPP).

✓ Inclui a entrega de Q&A objetivo com respostas às 
perguntas enviadas pela empresa previamente ao 
treinamento, bem como relatório de realização da 
sessão.

✓ Conteúdos específicos para as necessidades da 
empresa, com ampla possibilidade de customização.

✓ Linguagem clara, objetiva e exposição sempre
recheada de exemplos práticos extraídos das
experiências dos sócios à frente de vários projetos
de adequação à LGPD.



Temas sugeridos

Aspectos gerais da LGPD

Treinamento geral dos 
colaboradores sobre a 

nova lei de proteção de 
dados e seus impactos na 

companhia.

Privacy by design

Voltado idealmente aos 
times de inovação, com 
mandamentos práticos 
para novos negócios, 
produtos e sistemas

LGPD para o RH

Foco nos cuidados para 
tratamento de dados de 

colaboradores.

LGPD para o Jurídico

Foco em temas 
relacionados à 

responsabilização, 
enforcement, contratos e 
demais aspectos jurídicos

LGPD para o Marketing

Aborda os limites para a 
utilização dos dados 

pessoais, com ênfase em 
estratégias de 

viabilização de negócios

LGPD para SI

Enfase em resposta a 
incidentes de violação de 
dados à luz da nova Lei



Personalize de acordo com as necessidades da sua 
empresa
Cada sessão tem duração de 1 hora, aceita até 15 
participantes, e inclui a possibilidade de envio de até 5 
perguntas prévias (além daquelas que serão 
respondidas durante o treinamento), que servirão 
para customizar o conteúdo.

1 sessão = 1 hora de treinamento = 5 perguntas 
prévias = até 15 participantes

✓ Combine os temas que mais interessam à sua
empresa ou tenha a liberdade de sugerir outros.

✓ Selecione o número de sessões que mais se adequa
às suas necessidades (participantes + perguntas 
prévias)

✓ Faça em sua plataforma de preferência (se 
tecnicamente viável)

✓ Escolha o melhor dia e horário para realização dos 
treinamentos (mediante compatibilidade das 
agendas dos sócios da Daniel Advogados).



Solicite sua proposta:

bit.ly/smarttrainingLGPD



Outras informações



Para mais informações, bem como acesso ao material institucional produzido pelo time 
de Direito Digital e Proteção de Dados da Daniel Advogados, acesse a página abaixo:

Conheça mais sobre a abordagem SMART LGPD

https://marketing.daniel-ip.com/lgpd/

https://marketing.daniel-ip.com/lgpd/


Assessoria jurídica em resposta a incidentes

Relatório de impacto à proteção de dados (RIPD) e 
Legitimate Interest Assessment (LIA)

Avaliações de bases legais para o tratamento de 
dados pessoais

Revisão de contratos, processos e projetos à luz de 
proteção de dados

Assessoria no recrutamento e capacitação de DPOs

Cursos e palestras in company

Pareceres sobre novos modelos de negócio

Análises sobre regulamentações de e-commerce

Responsabilização civil e direito do consumidor nos 
meios digitais

Preservação de provas eletrônicas

Prevenção e repressão a fraudes digitais

Análises de assinaturas e documentos eletrônicos

Análises de viabilidade de novos projetos

Assessoramento de Fintechs e Bancos Digitais

Consultoria jurídica em Blockchain

Consultoria jurídica em Inteligência artificial

Propriedade intelectual nos meios digitais

Além dos serviços especificados nesta Proposta, nossa equipe de Direito Digital, Privacidade e 
Proteção de Dados é reconhecida pela seguinte atuação (contratação sob demanda):

Serviços adicionais





Obrigado


