
People matter, results count.

Por quê LGPD?

Serviços de Adequação
à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

• A Lei 13.709 foi publicada em 14 agosto de 2018 influenciada pelo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa (GDPR), e é similar a esta.
• Define vários Princípios e Direitos dos Titulares de dados pessoais a serem 
observados por organizações no tratamento dos mesmos.
• Implica em estruturação interna de processos e sistemas, implementação de 
controles de segurança, e novo modelo de relacionamento com os consumidores 
e cidadãos.
• Estabelece um órgão regulador (ANPD – Agência Nacional de Proteção de 
Dados), sanções administrativas e responsabilização em caso de 
descumprimento.
• Tem Vigência a partir de 16 de Agosto de 2020.

Informar a previsão legal, finalidade e procedimentos de tratamento de 
cada tipo de dado pessoal

• Nomear encarregado, registrar operações e avaliar impacto à privacidade
• Proteger as informações sob sua responsabilidade, mesmo que sejam públicas
• Reportar incidentes às autoridades e aos titulares
• Assegurar aos cidadãos seus direitos como acesso, correção, eliminação de 
dados desnecessários, etc

Sanções
Multa de até 2% do faturamento limitada a R$ 50 milhões por incidente
Advertência e indicação de prazos para correção

• Publicização de infrações
• Bloqueio de dados pessoais
• Eliminação de dados pessoais
• Sanções atenuadas ou agravadas em função de reincidência, gravidade das 
infrações, adoção ou não de boas práticas de segurança, pronta ação corretiva, 
entre outros 

O que Muda?
Novas Obrigações



Por quê Capgemini?

Por quê agora?
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Sobre a Capgemini

Um dos líderes globais em consultoria, serviços de tecnologia e transformação 
digital, a Capgemini se mantém na vanguarda da inovação, para apoiar seus clientes, 
de maneira abrangente, em oportunidades de nuvem, tecnologias digitais e 
plataformas, que estão em constante evolução. Com base em nosso sólido 
patrimônio de 50 anos e no profundo conhecimento específico em indústrias, 
apoiamos organizações na concretização de suas ambições de negócios, por meio de 
uma completa gama de serviços que cobrem desde a estratégia até a operação. A 
Capgemini tem a convicção de que o valor da tecnologia para os negócios vem das 
pessoas e por meio delas. Somos uma empresa multicultural de 200 mil 
profissionais, distribuídos em mais de 40 países. Em 2017, o Grupo Capgemini 
reportou uma receita global de 12,8 bilhões de euros.


