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A Lei Geral de Proteção de Dados é uma jornada que deve 
ser feita de maneira estratégica para garantir que uma 
empresa possa atender suas demandas a curto, médio e 
longo prazo, de modo a afetar minimamente a sua rotina e 
garantir a segurança de todas as informações que por ela 
transitam.

O início de uma jornada
Entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 
Dados deve estar no topo da lista de prioridades para todas as 
empresas do mercado, já que o não cumprimento de suas 
exigências pode acarretar sanções e autuações pelo órgão 
regulamentador da mesma. 

Foi em 2018 que ouvimos sobre a lei pela primeira vez, logo 
após a aprovação da sua versão europeia, a GDPR, General 
Data Protection Regulation - que, assumidamente, serviu de 
inspiração para a nossa LGPD.

E você não vai querer ser multado após 3 anos para se 
preparar, não é mesmo?
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Nos últimos anos, diversos conflitos serviram de exemplo 
para nos mostrar a importância de manter o ambiente 
empresarial seguro e o quanto os dados estão fragilizados 
na maneira como as coisas são feitas hoje.

> Quer exemplos?

Você vai a uma loja e, mesmo para uma pequena compra, você 
é solicitado a mostrar o seu CPF.

Ou ainda…

Você vai jogar alguma coisa no celular, o aplicativo é gratuito, 
mas o provedor solicita e compartilha seus dados para te 
mostrar anúncios direcionados.

É uma relação injusta, não é mesmo? 

Até então, as empresas não tinham responsabilidade nenhuma 
em casos de vazamento de dados. Assim sendo, de maneira 
geral, o titular e seus dados eram os mais prejudicados em toda 
essa relação.

Mas, com a chegada da LGPD, e com essa “responsabilidade 
atribuída”, uma empresa deve mais explicações para obtenção 
de dados e precisa oferecer mais segurança para o que é obtido, 
além de também tornar-se responsável em casos de incidentes 
que comprometam ou dêem acesso aos dados.

Ao longo do caminho, muitos outros processos devem se 
adaptar a essa nova era, em que o titular é realmente o 
responsável por suas informações, tanto na internet quanto fora 
dela.

Neste material, você vai encontrar mais informações sobre a lei 
e entender como levantar muros para defender a sua empresa 
e evitar visitas indesejadas. Vamos lá?

Por mais privacidade e segurança de dados.

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
https://www.facebook.com/compugrafcgs
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A multa de até R$50 milhões da LGPD certamente não vale 
o risco de fazer todo o processo manualmente, pois existe
muito tempo, dinheiro e reputação em jogo.

Isso também nos leva a outro fato importante em relação a 
conformidade com a LGPD.

A lei envolve processos culturais, administrativos, técnicos 
e legais, o que significa que não existe uma única Solução 
de Automação da Gestão de Privacidade ou profissional 
multipotencial que possa lidar com todas essas coisas de uma 
única vez.

O que pode acontecer é o encarregado “DPO” fazer as 
conexões corretas durante os treinamentos e acompanhar as 
mudanças de todos os processos até estarem alinhados com o 
propósito necessário.

Dá para entrar em 
conformidade sem nenhuma 
Solução de Automação da 
Gestão de Privacidade?
A resposta simples para essa recorrente pergunta é… sim.

Agora, por que você faria o processo sem o auxílio de tal tipo de 
solução? Quando paramos para analisar a importância 
da LGPD, assim como suas rápidas mudanças desde que 
foi lançada, isso não parece ser a melhor alternativa para 
nenhuma empresa.

Pense no tempo, na mão de obra, na possibilidade de falhas 
humanas e até mesmo nas desatualizações acidentais das 
práticas.
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Por isso, ressaltamos a importância da relação proposta pela 
Compugraf. Nós podemos te ajudar do início ao fim de sua 
jornada.

Pense na Solução de Automação da Gestão de Privacidade 
como um utilitário que, pode sim, fazer parte desse ciclo e 
otimizar o processo, reduzindo a burocracia e a complexidade.

Dessa forma, minimiza-se a probabilidade de erros, já que os 
recursos são automatizados.

Quando recorremos a uma Solução de Automação da Gestão 
de Privacidade como a OneTrust, que é focada no propósito 
de ajudar empresas a entrarem em conformidade, nos 
beneficiamos de todo o tempo economizado, assim como da 
experiência de realizar ajustes mais rapidamente.

Neste checklist vamos explorar alguns dos principais 
módulos da OneTrust junto com Matheus Intropidi, 
Arquiteto de Soluções da Compugraf, além de decifrar 
algumas entrelinhas da lei com a Carla Manso, DPO da 
Compugraf.

Pronto para começar?

Em outras palavras…

Além de uma Solução de Automação da Gestão de 
Privacidade, sua empresa precisa de um processo integrado 
e soluções de segurança para proteger seu ambiente e entrar 
em conformidade com a lei.

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
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https://www.youtube.com/user/compugrafcg
https://www.compugraf.com.br/


Quer receber mais conteúdo? Siga nossas redes!

MAPEAMENTO 
DE DADOS

MÓDULO

O módulo de mapeamento é um dos principais 
componentes da solução da OneTrust na organização de dados, 
pois é através dele que será possível compreendermos todos os 
tipos de informações que foram armazenadas e como elas são 
usados pela organização.

Esse módulo pode ser muito útil tanto para empresas que 
estão começando, já que então será possível estruturar bem as 
informações desde o início, quanto para as que já operam com 
um grande volume de dados, pois a aplicação de filtros p ode 
acelerar o processo de organização do ambiente.

O mapeamento de dados é um requisito importante com a 
chegada da LGPD.

É, sem dúvidas, um dos módulos mais interessantes da 
plataforma, tornando possível a gestão de inventário de dados 
de maneira muito simplificada. É a partir deste módulo que a 
gente enxerga o ciclo de vida dos dados.

// Matheus Intropidi, Arquiteto de Soluções da Compugraf
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Quanto ao que pode e como deve ser mapeado, existem 
algumas sugestões:

Quais dados e como 
podem ser mapeados?

Informação Descrição do item

Tipos de Dados
Categoria de dados de transações 
neste fluxo.

Volume de Dados
A quantidade de dados e a frequência 
do tráfego.

Etapas do fluxo de dados Descrição das etapas do processo.

Tecnologias
Principal tecnologia usada no fluxo de 
dados. 

Locais de Armazenamento
Indica onde os dados são coletados, 
armazenados,  processados.

Origem dos Dados
Indica as principais fontes de dados 
(entrada) e canais de captura de 
dados.

Campanhas de Marketing
Informa como lidar com dados 
pessoais em atividades de marketing.

Compartilhamento 
de Dados com Parceiros

Indica os principais parceiros com os 
quais os dados são compartilhados.

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
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Empresas coligadas
Quais as empresas afiliadas do 
grupo econômico cujos dados são 
compartilhados entre si.

Localidades do tratamento
O país, estado e região onde a 
empresa opera.

Transferência Internacional 
de dados

• Plataformas de cloud
(ex: Amazon AWS, Microsoft Azure,
Google Cloud);

• Data centers terceirizados;
• Softwares terceirizados;
• Transferência de dados pessoais

para a sede da empresa no exterior.

Base legal
Base Legal para o processamento dos 
dados relativos ao processo.

Política de Privacidade

A política de privacidade do processo 
descrito foi atualizada e está em 
conformidade com os requisitos da 
LGPD?

Dados de menores de idade
Verifica se todos os registros têm uma 
data de nascimento válida 

Retenção e extinção de dados
Determina estratégias de retenção e 
extinção (descarte) de dados.

Segurança da Informação
As principais medidas de controle de 
segurança da informação 
estabelecidas para proteger os dados.

Direitos dos Titulares
É possível avaliar e gerenciar os direitos 
dos titulares. 

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
https://www.facebook.com/compugrafcgs
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GERENCIAMENTO 
DE RISCOS

MÓDULO

O módulo de gerenciamento de riscos no armazenamento de 
dados é bem abrangente, incluindo a possibilidade de associação 
a serviços ligados e os baseados em nuvem, trazendo a redução 
das chances de acidentes e incidentes.

É sem dúvidas um dos módulos mais interessantes da 
plataforma, tornando possível a gestão de inventário de
dados de maneira muito simplificada. A partir deste módulo 
que a gente enxerga o ciclo de vida dos dados.

Com este módulo é possível ter a visibilidade dos riscos, tudo
f ica disponível para ser solucionado, além da possibilidade de 
atribuir um “score” para cada um, os colocando em diferentes 
categorias.

// Matheus Intropidi, Arquiteto de Soluções da Compugraf
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prudentes na hora e compartilhar dados confidenciais.

O gerenciamento de riscos inclui a análise do objetivo final 
de usar dados para evitar danos à reputação da empresa e à 
gestão financeira, e, por isso, deve ser baseado em 
conhecimento, compreensão das ameaças enfrentadas 
pelo ambiente de TI, suas vulnerabilidades e o impacto na 
organização.

O que é o gerenciamento 
de riscos?
Segundo dados da pesquisa do “Global Cloud Data Security 
Study” de 2018, encomendado pelo Ponemon Institute 
(Gemalto) e publicado na revista Convergência Digital, a 
partir das conclusões de entrevistas com 3.200 profissionais 
de segurança de TI, as empresas brasileiras são as menos 
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Quais riscos estão 
relacionados ao 
armazenamento de dados?
O armazenamento de dados enfrenta muitas ameaças internas 
e externas, que podem afetar direta ou indiretamente sua 
integridade.

Por isso, é importante que as empresas adotem um plano de 
recuperação de desastres e tenham visibilidade do ambiente, 
visando ganhar a capacidade de assumir efetivamente os 
eventos e tomar medidas preventivas.

O que não significa que estão imunes a outros riscos. 

Além das vulnerabilidades relacionadas a ataques de rede, 
alguns provedores de serviços podem simplesmente deixar de 
existir ou bloquear acessos por motivos remotos.

Algumas delas incluem:

// Vazamento de informações e o impacto social
   na reputação de indivíduos e empresas; 

// Perda de dados, devido à parada do processo 
   ou até mesmo o término forçado de uma operação.

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
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Como evitar riscos no 
gerenciamento de projetos
Se a sua empresa trabalha com serviços em nuvem, a proteção 
pode ocorrer a partir de três frentes:

// Criptografia de todos os dados armazenados;
// Realização de backups em outros servidores;
// Compreender o SLA (Service Level Agreement)  
estabelecido com o provedor de serviços em nuvem.
Além disso, é necessário garantir que os funcionários não 
armazenem dados privados em serviços em nuvem, ou que 
muitos profissionais tenham acesso irrestrito às informações da 
empresa.

Também deve-se fazer a identificação de riscos, e existem duas 
camadas para isso:

// Security by design;
// Privacy by design.

As empresas que podem aplicar esses dois processos garantirão 
que os riscos foram identificados e resolvidos para evitar 
qualquer dano à sua segurança. 

Também é importante tomar decisões com base nos dados 
coletados, pois se a empresa não sabe como usar as 
informações a seu favor, ela falhará em aproveitar o recurso.

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
https://www.facebook.com/compugrafcgs
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CONSENTIMENTO 
DE COOKIES

MÓDULO

Seu site usa cookies? São muito comuns na Internet, e esses 
pequenos arquivos são responsáveis por armazenar os dados dos 
usuários que visitam suas páginas da web.

Eles personalizam a experiência do usuário e facilitam o transporte 
de informações entre páginas do seu domínio (como por 
exemplo: manter os produtos selecionados no carrinho em lojas 
online ou guardar dados de preenchimento de formulários).

Se o seu site usa esse tipo de ferramenta, lembre-se de que é 
necessário gerenciar os cookies de forma adequada para que 
sua empresa cumpra a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
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o visitante, o que pode configurar uma violação da privacidade, 
portanto, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, cada 
usuário deve conhecer os cookies utilizados pelo site e poder 
escolher se autoriza o seu uso ao entrar no site.

Com essa permissão, a comunicação entre a empresa e 
os usuários ficará mais assertiva e os clientes saberão, por 
exemplo, por que vêem os anúncios de seu negócio nas redes 
sociais após a visita ao site, afinal, tais anúncios exigem 
cookies.

A permissão de cookies é 
realmente necessária para 
a LGPD?

Os cookies permitem que o seu site acesse informações sobre 

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
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O usuário também terá ciência de que o histórico e o 
comportamento de uso serão acessíveis para a empresa.

Para Matheus Intropidi, Arquiteto de Soluções da Compugraf, 
o módulo vai além das barras de autorização no navegador:

Lembre-se que os cookies são muito importantes para 
melhorar a experiência do visitante.

Faça seus visitantes compreenderem a importância do uso 
das informações e garanta que o seu site colete apenas o que 
é realmente necessário para uma melhor navegação, assim 
como assegurar aos usuários o compromisso na proteção dos 
dados.

Com esse módulo, o usuário pode aceitar ou recusar 
os cookies, definir por quanto tempo irá aceitá-los 
para algumas finalidades e recusar para outras.

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
https://www.facebook.com/compugrafcgs
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MÓDULO

GESTÃO DE 
CONSENTIMENTO 
DO USO DE DADOS

Mas isso pode estar sendo feito da maneira errada.

Isso porque muitas ações exigem consentimentos diferentes 
para serem executadas.

Para atender essa demanda manualmente, as empresas podem 
sentir a necessidade de designar um encarregado (ou 
mesmo um departamento) para gerenciar o consentimento 
para processamento de dados.

Mas pense que isso pode tornar-se mais difícil na medida em 
que a quantidade de usuários e dados armazenados aumenta.

Além disso, uma série de atualizações deve ser feita na política 
de privacidade.

O consentimento do uso de dados foi um dos impactos mais 
notáveis das leis da proteção de dados, desde a aprovação da 
GDPR já que desde então, a internet como um todo passou a 
solicitar o consentimento no uso de informações e cookies nos 
sites, incluindo aqueles que não fazem parte da união europeia.
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Nessa autorização, ele também deve especificar quais dados 
estão autorizados para o tratamento.

Enquanto a empresa, como solicitante, deve deixar explícito 
para que usará os mesmos e qual a finalidade do 
tratamento, não podendo utilizá-los para nenhum outro fim 
que não seja o acordado.

O que a LGPD diz sobre 
consentimento para 
tratamento de dados?
Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, os titulares dos 
mesmos devem expressar o seu consentimento para o 
tratamento das informações com uma declaração 
espontânea e objetiva, atestando que o titular concorda 
com a utilização para um fim específico.

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
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INTEGRAÇÕES
MÓDULO

As empresas devem utilizar os serviços que melhor atendem 
suas necessidades, independentemente da diversidade 
em ferramentas de sua inf raestrutura.

E, visando atender as demandas de multiplataforma, é 
necessária uma equipe facilitadora do processo, especialmente 
para garantir que o fluxo de informações não fragilize a proteção 
de dados em nenhum momento.

Sobre isso, Matheus Intropidi afirma que a OneTrust é um 
coringa:

É sem dúvidas um dos módulos mais interessantes da 
plataforma, tornando possível a gestão de inventário de 
dados de maneira muito simplificada. A partir deste módulo 
que a gente enxerga o ciclo de vida dos dados.

A OneTrust representa o melhor dos mundos por ser uma 
solução de “Software as a Service” modular. Isso signif ica que 
você pode ativar apenas os recursos que precisa e fazer uma 
integração com outros recursos pré-existentes na organização, 
ou aqueles que melhor lhe atendam em algum ponto crítico.
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O que é importante 
para uma integração 
de sistemas segura e 
funcional?
Para realizar a integração segura de sistemas, alguns requisitos 
são necessários para ajudar a atender às necessidades da 
empresa.

// Escalabilidade de memória
A melhor maneira de garantir um alto nível de desempenho e 
confiabilidade é usar uma arquitetura de computação in-
memory (dados na memória do computador), que distribui o 
processamento por vários núcleos, com memória dedicada e 
maior poder de processamento.

Dessa forma, se um núcleo falhar, o sistema irá alternar 
automaticamente o processamento para o seguinte e, assim, 
evitar a perda de dados. 
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Devido à grande quantidade de informações que passam pelo 
sistema, as empresas precisam ser capazes de monitorar seus 
processos e transações em tempo real.

Aqueles que usam uma plataforma integrada, podem 
restaurar a capacidade de executar vários processos em 
paralelo e, automaticamente, terão menos problemas porque 
os mesmos podem ser eliminados eletronicamente.

No entanto, as plataformas integradas também precisam de 
um banco de dados operacional completo (ODS) que possa 
registrar dados e metadados para revisão futura por auditores 
e agências regulatórias.

// Monitoramento em tempo real 
 e registro de dados fixo
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// Segurança na integração
Os sistemas integrados devem estar em conformidade 
com as melhores práticas em relação à integridade dos dados, 
possuindo recursos essenciais de segurança, como 
a criptografia e o suporte ao protocolo TLS (Transport Layer 
Security Protocol) para atender aos padrões de autenticação e 
autoridade do usuário.

// Funcionalidades customizáveis
O sistema integrado precisa ter funções bem projetadas e 
personalizáveis para que possa se conectar a vários sistemas, 
manipular nuvens e gerenciar dados de acordo com o fluxo de 
trabalho do usuário e as necessidades da empresa.
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DIREITOS 
DOS TITULARES 
DE DADOS

MÓDULO

Um dos principais módulos da solução OneTrust nos permite 
atender e gerenciar todos os direitos dos titulares de dados. O 
titular é a pessoa f ísica, identif icada ou identif icável, a quem 
os dados se referem. E, portanto, seja direta ou 
indiretamente, pode portar o certif icado de identidade de seu 
titular.

É sem dúvidas um dos módulos mais interessantes da 
plataforma, tornando possível a gestão de inventário de 
dados de maneira muito simplificada. A partir deste módulo 
que a gente enxerga o ciclo de vida dos dados.

O gerenciamento de direitos dos titulares de dados é um 
dos módulos mais interessantes da OneTrust, que permite 
gerenciar o respeito a todos os 9 direitos dos titulares 
através da plataforma, tendo a opção de fazer as aprovações 
manualmente ou de maneira automatizada, a partir de padrões 
pré-def inidos.

// Matheus Intropidi, Arquiteto de Soluções da Compugraf
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O que é a
Anonimização de Dados
O processo de anonimização trata do uso de técnicas para 
fazer com que os dados percam a possibilidade de se 
relacionarem direta ou indiretamente com o indivíduo. E, 
para isso, o processo também precisa ser irreversível.

Antes de existir a LGPD, os titulares de dados já possuíam 
todos os direitos básicos de liberdade, intimidade e 
privacidade, e o STF (Supremo Tribunal Federal) já havia 
reconhecido também o direito básico de proteção de dados 
pessoais.

Quando é feita a anonimização de um dado, ele deixa de ser 
protegido pela LGPD pois, como ele não pode servir para 
reconhecer uma pessoa f ísica, ele perde seu caráter de dado 
pessoal.

Por outro lado, o titular dos dados tem direito ao livre acesso, 
à portabilidade dos dados e à retirada do consentimento. 
Além disso, o titular de dados tem o direito de não dar o 
consentimento, caso não concorde, e deve ser informado 
das consequências da recusa.

https://www.linkedin.com/company/compugraf/
https://www.facebook.com/compugrafcgs
https://www.instagram.com/compugrafcg/
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RESPOSTAS 
MAIS RÁPIDAS 
A INCIDENTES

MÓDULO

Com o auxílio da Solução de Automação da Gestão de 
Privacidade da OneTrust,  é possível identif icar e responder 
a incidentes de segurança mais rapidamente.

A LGPD não traz uma def inição específ ica do que seria um 
incidente de segurança.

De todo modo, torna-se evidente a importância da visibilidade, 
prevenção e resposta a incidentes, o que será potencializado 
com a solução.

Diferentemente da GDPR, que def ine o incidente de 
segurança, dentre outras coisas, como:

// Destruição (acidental ou não) dos componentes 

 tecnológicos do ambiente. 

// Acesso não autorizado a dados pessoais. 

// Transmissões que violam os regulamentos de segurança.
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A IMPORTÂNCIA 
DO SUPORTE 
ESPECIALIZADO
Embora o suporte especializado também represente um dos 
módulos da OneTrust, achamos importante destacar o benef ício 
de poder contar com um time especialista na Lei Geral de 
Proteção de Dados e t i r a r  p r o v e i t o  d e  t o d a  e x p e r t i s e  
garantindo a funcionalidade da Solução de Automação da 
Gestão de Privacidade, dentro do que é exigido pela nova lei.

E se você acha que os recursos da Compugraf e OneTrust 
para colocar sua empresa em conformidade com a LGPD 
terminaram por aqui, você se enganou. O Matheus Intropidi 
também mencionou módulos e ferramentas adicionais da 
plataforma, como:

// Módulo de Consentimento Universal - especialmente 
   útil para o comércio varejista.

// Módulo de Gestão de Avisos e Políticas - possibilidade 
de centralizar a comunicação com os usuários na própria 
plataforma.

// Módulo de Data Discovery - busca avançada de todos os 
dados armazenados nos servidores de sua empresa (não 
deixe nada de fora).

// Módulo de Gestão de Riscos com Fornecedor - está em 
dúvida se determinado fornecedor está em conformidade 
com a LGPD? Basta acessar o banco de dados da plataforma 
e selecionar ou cadastrar os seus fornecedores atuais.

Muitos outros recursos e novidades virão na medida em 
que a LGPD se desenvolve.
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Quando a LGPD entra 
em vigor?
Após diversas alterações, a Lei Geral de Proteção de Dados foi 
aprovada pelo Senado Federal em agosto de 2020 e passa a 
vigorar a partir do dia 18 de setembro, logo após a aprovação 
presidencial.

No entanto, as multas e sanções previstas (até 2% do 
faturamento anual ou 50 milhões de reais) pelo decreto só 
serão aplicadas pela ANPD a partir de agosto de 2021, o que já 
estava previsto.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é um 
órgão da administração direta que foi criada pela Lei Geral de 
Proteção de Dados há dois anos, mas a sua estrutura só foi 
instituída pelo Governo Federal agora. O decreto 10.474 
publicado pelo Presidente Jair Bolsonaro, no dia 27 de agosto, 
ratifica as suas obrigações, define de onde virão parte dos 
servidores, o organograma e as funções do Conselho Diretor e 
do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 
Privacidade (CNPD). Porém, questões como onde ela será 
sediada, como será o expediente nesse período de pandemia e 
quem serão os servidores ainda não foram resolvidas. Também 
não se sabe, até o momento, qual será o orçamento da ANPD.

Independentemente do que acontece com a lei nos 
órgãos públicos, a relação do Brasil com o uso de dados 
pessoais irá mudar para sempre, e as empresas que 
esperam o início das atividades da ANPD ou ainda uma 
nova data, já estão atrasadas e, podem sim, serem as 
primeiras vítimas da lei.

// Carla Manso, DPO da Compugraf

Como a gente quer manter você sempre atualizado, não deixe 
de conferir nosso blog e redes sociais para não perder nada.
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Uma jornada sem fim, 
mas que pode começar 
em 24h
Embora a proposta aqui seja te ajudar a entrar em 
conformidade com a LGPD, essa relação saudável com o uso 
de dados pessoais no Brasil será um compromisso fixo daqui 
para a frente.

Ainda assim, saiba que, nós da Compugraf, estamos à 
disposição para trabalhar em conjunto com a sua empresa e 
te acompanhar em todas as etapas dessa transição tão 
importante.

Os nossos especialistas estão preparados para ajudar a 
prevenir possíveis incidentes envolvendo a privacidade e a 
proteção de dados pessoais, além do controle sobre todos os 
direitos dos titulares de dados.

E, pensando no primeiro passo da sua jornada LGPD, a 
Compugraf, em conjunto com a OneTrust, lança 
o programa OneTrust Fast Track, com a proposta de iniciar os 
movimentos para colocar sua empresa em conformidade com 
a lei em 24h.

Você não leu errado.

Solicitar demo gratuita >

Com o framework que desenvolvemos especialmente tendo 
em vista a LGPD, é possível criar roadmaps dinâmicos e 
eficazes em um curto período de tempo.

Vamos juntos? Entre agora mesmo em contato com o nosso 
time de especialistas e dê início à jornada LGPD da sua 
empresa com uma demonstração gratuita da OneTrust Fast 
Track.
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No mercado de soluções tecnológicas desde 1982, a Compugraf, 
empresa 100% brasileira, possui mais de 300 clientes ativos em 
nível nacional.

Nosso objetivo é sempre satisfazer nossos clientes com soluções 
avançadas, buscando melhorar continuamente nossos processos 
e equipe para fornecer produtos de alta tecnologia e excelência de 
serviços profissionais.

Conheça mais sobre nossas soluções em www.compugraf.com.br
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