
LAW & DATA PROTECTION
 

EXPERT CONSULTING E MENTORING PROCESS



Um grupo empreendedor focado no

desenvolvimento de soluções inovadoras

 

Nosso propósito é prover soluções que possibilitem nossos

clientes a conquistarem seus resultados e garantir a

rentabilidade de seus negócios por meio de inovação

tecnológica, melhoria contínua de processos e

desenvolvimento de pessoas

 

A Cogni Brazil é uma empresa especializada nas

demandas provenientes das legislações do Direito Digital e

em especial da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados.

 

Empresas parceiras e estratégicas:                
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MARIANA ARAUJO
DI P IETRO

Advogada especializada em

Contencioso/Arbitragem, Direito

Digital e Empresarial. Carreira e

Palestrante Internacionais. Com

Graduação e Mestrado em

Direiro Internacional ambos pela

USP/SP.

RICARDO CASTRO
CAJAZEIRA

Advogado, Empreendedor e

Estrategista Corporativo

especializado em Tecnologia.

Graduado em Direito pela

FIG/Unimesp e com MBA Executivo

FGV entre outras formações

técnicas na área de Cloud

Computing, Desenvolvimento de

Sistemas e especializações jurídicas

MARCELO KAWAKAMI
Especialista em projetos e

processos gerenciais. Profissional

com certificações internacionais

(EXIN) Privacy and Data Protection

Foundation. Graduado pela

FATEC (Mecatrônica) e também

pela ESAN (Adm Negócios).

FABIO
SERENA

Gerente da Qualidade,

Consultor, Estrategista de

Gestão Industrial, Processos e

Melhorias Conínuas. Com

experiências internacionais em

Multinacionais do setor

automotivo. Graduado pela Univ.

Mauá de Tecnologia e MBA em

Gestão Industrial pela FGV.
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PREVENÇÃO

Agir proativamente
prevendo ações e

análises de riscos sob a
privacidade

SEGUIMOS OS CONCEITOS DO
"PRIVACY BY DESIGN"

LIFETIME

Segurança de ponta a
ponta, seguindo todo o
ciclo de vida dos dados.

DEFAULT

Privacidade por padrão
em tudo.

Implementando régras
em todos os processos.

VISIBILIDADE

Documentar todas as
coletas,

processamentos e
armazenamentos.

EMBEDDED

Incorporar a privacidade  
não como algo adicional

mas sim como parte
integrante.

USERX

O cliente deve ser
sempre o centro das
soluções e ações de

privacidade.

ADEQUAÇÕES

Somando
funcionalidades pétreas
aos produtos e serviços

em geral.

CONFORMIDADE



FRAMEWORK DE AÇÕES
Etapas de atuação dos nossos serviços

Facilitadores

Squads

Stakeholders

Análises

Comitê

Mapeamentos

Pareceres 

Tech/Law

Planejamentos

 

Diagnóstico Capacitação Processos Conformidade

Cultura

Organizacional

Treinamentos

DPO

APAQ

PDCA

Homologações

Conformidades

Monitoramento

Gestão

1 2 3 4 5



Implementação
Gerenciada
Orientada a projetos ágeis

1

2

3

4

5

Adequações estruturais periódicas

Fase 04 - Ajustes e Melhorias

Análises sobre os entregáveis e feedbacks contínuos

Fase 05 - Monitoramento

Integração entre as equipes envolvidas e responsabilidades

Fase 03 - Execução

Estruturação estratégica com objetivos claros e qualidade

Fase 02 - Planejamento

Análises gerenciais e operacionais sobre seu negócio

Fase 01 - Levantamento



MÉTODO APAQ

QUALITY

Monitoramento do

projeto LGPD e Gestão

de mudanças,

incidentes e riscos.

PLANNING

Atividades de

planejamento

estratégico com

gestores de áreas.

ACTION

Planos de ação para

aplicações práticas e de

impacto micro de

adequações.

ANALYSIS

Análises e avaliações

macro sobre seu

negócio, empresa,

clientes e parceiros.



INVESTIGAÇÕES

Mapeamento de todos os tipos de

dados (físicos ou digitais) internos e

externos para avaliações de riscos.

Atuação de consultores legais e

técnicos de segurança da informação.

COMITÊ INTERNO
Nomeação do DPO (Interno ou

Externo) e Stakeholders para

análises e avaliações dos

processos internos.

FORMAÇÃO SQUADS
Equipes internas que auxiliarão no

mapeamento e análises nas

estruturas de gestão de pessoas,

processos e tecnologias. Envolvendo

o Marketing, Comercial, RH, Jurídico,

Operações, Logística, Atendimento,

TI, entre outros relacionados.

PARECER
Relatório sobre o levantamento

com base nos artigos 5º e 6º da

LGPD. Tratamento de Dados

internos e externos.

FASE 01 DA CONSULTORIA - ANALYSIS



PLANOS DE AÇÃO
Implementar gestões de dados sobre

consentimento, anonimização,

portabilidade e acesso aos dados

dos titulares.

PROCEDIMENTOS
INTERNOS

Implantação de procedimentos ligados à

LGPD na gestão de pessoas, processos e

tecnologia. Com controles de abertura

de demandas (Ocorrências) e suas

respectivas ações gerenciais. 

PLANEJAMENTO
Estruturação do Mapa

Estratégico e Início do PDCA

(qualidade do projeto de

adequação para  a LGPD).

FASE 02 DA CONSULTORIA - PLANNING

PROCEDIMENTOS
EXTERNOS

Implantação de procedimentos para

demandas externas como

obrigações legais ou regulatórias e

seus respectivos relatórios de

impacto e ações resolvedoras.



HOMOLOGAÇÕES

Avaliação de objetivos e metas dos

planos de ação, visando

aprovação/revisão para as

conformidades ou ajustes necessários.

GOVERNANÇA
Implantação das régras e boas

práticas de Governança de

Proteção de Dados

CONFLITOS
Aplicação das prevenções e

gerenciamento dos conflitos, com

definições da metodologia de

mediação e arbitragem.

CONFORMIDADE
Avaliação dos impactos e seus

efeitos operacionais relativos às

pessoas, aos processos e a

estrutura tecnológica da empresa. 

FASE 03 DA CONSULTORIA - ACTION



MONITORAMENTO
Conclusão da metodologia

implantada para o ciclo de

prevenção, acionamentos e

melhorias.

MONITORAMENTO
EXTERNO

Acompanhar as ações de parceiros

e fornecedores. Exigindo suas

políticas e adequações ao

Compliance da Empresa.

FACIL ITADOR
Definição do encarregado (PF ou

PJ) como ponto focal para

gestão das Ocorrências e foco

no atendimento externo aos

Titulares dos dados.

FASE 04 DA CONSULTORIA - QUALITY

AUDITORIA MENSAL
Planejamento para implementar as

Diligencias visando continuidade das

ações implementadas e estudos de

melhorias contínuas.



NOSSOS RECURSOS OPERACIONAIS
Soluções que conectam sua empresa aos seus clientes

Profissionais especializados e de

forte atuação no mercado

Implementação de adequações à

LGPD. Metodologia inovadora, ágil

e com resultados efetivos.

Plataforma própria de gestão dos

projetos. Resultando em total

controle e segurança.

Gestão e monitoramento com

feedbacks constantes. Visando

sempre a melhoria contínua.
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Utilizamos nossa Plataforma Própria

para uma gestão eficaz e segura.

Operando 100% na nuvem, em

ambiente seguro e escalável.

Nosso sistema se adapta em

qualquer dispositivo, tornando

possível ser acessado em seu PC,

Notebook, Tablet ou Smartphone.

Seu Comitê de Gestão terá uma

gestão completa em tempo real, 24

horas por dia e de qualquer lugar.

NOSSO DIFERENCIAL ESTRATÉGICO



CONSULTORIA

Soluções estratégicas

focando na alta

performance e

segurança.

WORKSHOPS

Atividades em grupo

visando apresentação

de conceitos e

aplicação prática.

CURSOS  

Aulas invertidas,

Pesquisa e Resolução

de Problemas, Projetos,

e Estudos de Caso.

PALESTRAS

Abordagem específicas

com apresentações e

dinâmicas para grandes

grupos corporativos

LGPD
Mentorias

TRE INAMENTOS E  EVENTOS CORPORAT IVOS



RICARDO CASTRO

TELEFONE

 

CSO

(11) 94760-4807

 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

 

 

E-MAIL

 

 

relacionamento@cognibrazil.com

www.cognibrazil.com


