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A competitividade exige práticas para proteção de dados, 
marcas, tecnologias e outros direitos de exclusividade 
associados ao negócio. No CMA consideramos fundamental 
a melhor gestão de ativos imateriais. Estes são cada vez 
mais estratégicos para as organizações. 

Nosso escritório atua na assessoria jurídica em 
questões como Propriedade Industrial, Direitos Au-
torais, Software, Proteção de Dados, Direito Digital 
e do Entretenimento, oferecendo suporte legal efi-
caz nas mais variadas oportunidades comerciais e 
concorrenciais em que o empresário deseje investir 
– tanto no Brasil, quanto no exterior.

Sempre em um trabalho integrado – diferencial do 
CMA, nossos especialistas auxiliam clientes na ado-
ção de políticas adequadas, na formulação de con-
tratos, negociações e em diversos outros elementos 
inerentes a construção da proteção intelectual e de 
dados. Oferecemos uma assessoria abrangente que 
inclui áreas como tributário, societário e regulatório, 
importantes no processo de decisão e gestão. 

A nossa atuação, na área de propriedade intelectual 
e proteção de dados, tem como destaque os seguin-
tes serviços de assessoria:

PROTEÇÃO DE DADOS

 • Projeto de adequação de sociedades à nova lei 
geral de proteção de dados (“LGPD”), incluindo 
treinamento, mapeamento e identificando as la-
cunas (gaps) e plano de ação;

 •  Desenvolvimento e revisão de políticas de priva-
cidade, termos de uso, cookies, bem como outros 
documentos e procedimentos relacionados à 
LGPD;

 •  Elaboração e negociação de contratos de proces-
samento de dados com terceiros;

 •  Análise das posições de controlador e operador 
de dados;

 •  Resolução de conflitos judiciais em relação à pro-
teção de dados.

 •  Consultoria sobre o “Encarregado de Proteção de 
Dados”.

RECONHECIMENTOS
Leading firm em Proteção de Dados
Leaders League: 2018, 2019 e 2020

Recommended Firm em TMT: Cibersegurança e 
Data Privacy 
The Legal 500: 2019 e 2020

Drawing upon its co-operation with international 
powerhouse DLA Piper, Campos Mello Advogados in 
cooperation with DLA Piper guides foreign compa-
nies through the intricacies of the Brazilian regu-
latory framework concerning data protection and 
cybersecurity. In addition, the team is proficient in 
the analysis of agreements related to data trans-
fers, as well as due diligence exercises in the con-
text of M&A transactions.
The Legal 500

Apart from helping develop preventive measures 
against cyberattacks, the practice is also adept at 
handling matters related to data breaches. Co-he-
ad Paula Mena Barreto regularly assists with pri-
vacy compliance issues, which is also an area of ac-
tivity for co-leader Ricardo Caiado Lima. Manoela 
Quintas Esteves has extensive experience in data 
protection.
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