
Focada no negócio, de olho no futuro

Breve visão geral

 

Proposta de Valor

Plataforma next-gen de Desenvolvimento e 
Manutenção de Aplicações da Capgemini

Empresas e outras grandes organizações enfrentam um número crescente de oportunidades e desafios, que exigem que 
seus serviços e funções de TI e atuem sempre alinhadas com o negócio e atentas ao futuro, de modo a alcançar os objetivos 
do mercado, tais como:

• Oferecer uma proposta de valor e níveis de serviço superiores aos seus clientes finais;
• Reduzir o time-to-market respondendo à mudança do comportamento do consumidor e à necessidade de suportar 
múltiplos canais;
• Acelerar o acesso às oportunidades da globalização com base em uma proposição de valor relevante, ao mesmo tempo em 
que mantém uma estrutura de custos prudente, e etc.

Grandes companhias muitas vezes têm um cenário de aplicações heterogêneas e restritas em silos, o que resulta em desafios 
de gerenciamento de TI e desempenho de negócios. Para permanecerem competitivas, precisam controlar constantemente 
seus custos, de modo que a estrutura de TI esteja preparada para fazer mais com menos. Esse duplo objetivo só é possível 
de ser atingido se as empresas reduzirem seus gastos de forma combinada com a inovação, alinhada à estratégia, como dois 
lados da mesma moeda.
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Liberar os investimentos em TI 
para a inovação aplicada
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Eficiência aumentada na prestação de 
Serviços de TI e ampla redução de custos

Plataforma de próxima geração para Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações

A plataforma de próxima geração para Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações da Capgemini (next generation ou 
next-gen ADM) é uma abordagem industrializada e orientada a processos de negócios, com foco em gerenciamento de 
aplicações, que oferece:

• Disponibilidade permanente para executar transações comerciais
• Ampla redução de custos 
• Um panorama de TI focado no negócio e de projetado no cenário futuro

Nossa Plataforma next-gen ADM recaptura na essência da razão inicial pelas quais as aplicações foram implementadas: para 
entregar transações comerciais. Reduz a necessidade de uma cara transformação externa, que muitas vezes não se baseia 
em insights práticos da execução do dia a dia.

A Plataforma next-gen ADM da Capgemini permite que os clientes se beneficiem simultaneamente do valor comercial da 
industrialização e da transformação da próxima geração. Ela é implementada de acordo com o modelo Collaborative Business 
Experience da Capgemini, que produz resultados melhores, mais rápidos e mais sustentáveis. Crucialmente, não adota o 
método do “matar e substituir” seus investimentos existentes. 

A plataforma tem quatro pilares ou facetas. Os pilares incorporam uma combinação sensata entre execução e estratégias 
de negócios e de TI, de modo a garantir os níveis ideais de industrialização e a transformação de próxima geração em 
compromissos de clientes. Esses pilares e seus respectivos elementos são implementados e adaptados para fornecer uma 
proposta de valor consistente com as necessidades de cada projeto.



Formação de proposta de valor qualitativa (disponível para iPad)
Alinhada ao contexto de cada cliente e às necessidades do negócio

Modelagem quantitativa (ferramenta de speed-to-value)
Para permitir a monetização de oportunidades de redução de custos (além das economias
alcançadas por meio de serviços gerenciados tradicionais) e benefícios da transformação de TI

Funcionalidade de simulação de cliente (ferramenta de speed-to-value)
Usando "arraste e simule" (abstraindo complexidades) para visualizar o impacto de medidas 
variadas

Cerca de 105 ferramentas de automação para:
Entrada de TI  = para redução ou eliminação de mão de obra / recursos
Saída de TI  

Resultados de Negócios 

Descrição da Plataforma next gen ADM da Capgemini 
Pilar 1: Eficácia aumentada na entrega de serviços de TI, simultânea à ampla redução de custos, engloba:

(a) Modelo de Organização Inteligente

(b) Melhorias nos processos operacionais e rigor

(c) Redução dos esforços de manutenção devido ao aumento da qualidade da base

(d) Aumento da efetividade nas resoluções suportadas por automação

(e) Redução do volume de trabalho

 

 

 

 

 

= para simplificação e redução técnica da dívida e fornecimento de capacidade 
   empresarial incremental 

= para garantir que as transações comerciais sejam executadas sem
   perda de frequência

Tais alavancas são implementadas em conformidade com as conclusões das sessões de Descoberta de Valor do Cliente 
(Client Value Discovery), apoiadas pelas nossas ferramentas de análise de portfólio e insights, como a economic Application 
Portfolio Management (eAPM) e o Wide-angle Application Rationalization Program (WARP). O diagrama a seguir ilustra 
a realização de valores típicos das alavancas de speed-to-value ao longo de um período de engajamento de clientes.

A escolha da estratégia de serviços mais apropriada é feita para cada parte do portfólio de TI (ex: gerenciar / manter o cenário de aplicações, 
o modelo de custódia para aplicações de baixo custo, etc), com base nas características da carteira.

As metodologias Swift Sustain e EzTrans Transition, da Capgemini, mapeiam os controladores das partes interessadas e quaisquer 
mudanças nos níveis de comprometimento necessários para estabelecer o ambiente propício para a transição do serviço. Esta ação é 
seguida pela análise do portfólio de TI do cliente, usando nossas ferramentas eAPM e WARP.

A Capgemini potencializa seu investimento em Aplicações de Inteligência (como wwCAST e outros), para escanear proativamente o código 
da aplicação e entender o fluxo de controle técnico necessário para suportar modificações de código e aprimoramentos na unidade da 
documentação funcional de aplicações.

A automação de atividades de gerenciamento de aplicações, assim como uma instrumentação abrangente em toda a profundidade da pilha 
de TI, fornece às organizações a capacidade de melhorar a eficácia da resolução e a experiência de integração de serviços.

Nossa abordagem à automação envolve a aplicação estruturada de um subconjunto de cerca de 60 das nossas ferramentas desenvolvidas 
internamente e de mercado. Além de a eficácia dessas ferramentas ter sido comprovada em projetos anteriores, elas se baseias nas mais 
recentes tecnologias do Mercado global, tais como Inteligência Artificial, Robótica, Autonomia, DevOps e Aplicações de Gestão de 
Performance.

Nos projetos de next gen ADM da Capgemini, a implementação de instrumental é usada para resoluções shift left, movendo o fornecimento 
de suporte de resolução o mais próximo possível da linha de frente e do cliente. Os esforços de manutenção preventiva e iniciativas proativas, 
como análise de vulnerabilidade, redução de itens de estoque redundantes e redução nos requisitos de energia de computação, são 
implementados para diminuir o volume de trabalho.

Alavancas Speed-to-Value 

Os quatro pilares são apoiados numa ampla gama de alavancas de “velocidade para valor” (Speed-to-Value), que adicionam 
substancial benefício ao negócio em comparação com a abordagem de gerenciamento de aplicações tradicional. Nossa 
Plataforma next-gen ADM distribui diversos ativos de colaboração de clientes, que nos ajudam a moldar uma proposta de 
valor relevante para cada empresa, com profundidade e rigor. As capacidades do framework Speed-to-Value e suas 
ferramentas abrangem:



Sobre a 
Capgemini 

Plataforma next 
generation ADM 
da Capgemini

Pilar 3: Eficiência ampliada dos processos de negócio 

Pilar 4: Projeção do cenário de TI 

www.br.capgemini.com

Gastos do cliente Típica redução de custos Impacto Comercial com 
next-gen ADM 

Redução de Custos com next-gen ADM 
(visão conservadora) 

 

Benefícios da transformação de TI (limite inferior) 

Benefícios da transformação de TI (limite superior) 
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the way we do itApplication Services

As ações de TI são alinhadas à Árvore de KPIs de negócios para incorporar a relação entre 
negócios e métricas de tecnologia, refletindo a saúde das transações de negócios em 
andamento - na Capgemini, chamamos de SMART ADM KPIs. 

Foco em processos de negócios para melhorar resultados 

O foco em processos de negócios se inicia com o desenvolvimento de princípios estratégicos, 
de modo a orientar a projeção de um cenário de TI e dos processos de negócios. Esta ação é 
seguida pela criação de mapas de capacidades para cada linha de negócios, ajudando a 
entender o número de aplicações que atendem a cada capacidade de negócios a partir de 
determinado insight, que são desenvolvidos para uma potencial otimização. Posteriormente, as 
capacidades prioritárias (e os principais processos de negócios dentro desses recursos) são 
identificados pelo uso de pontuação composta por múltiplas perspectivas.

O último pilar fornece variadas alavancas transformacionais, incluindo insights da equipe de 
engajamento para identificar programas de transformação de "baixo para cima" de serviços e 
gerenciamento de ideias (usando o time, expertise e intercâmbio de ativos da Capgemini - 
TEAMx). Uma primeira passagem ao cenário de aplicações de Ponto de Entrada (PoA) é 
desenvolvida, com o uso de diversos desses temas. A consolidação e racionalização de 
aplicações utilizando as ferramentas eAPM e WARP podem identificar padrões de uso e saúde 
das aplicações, seus custos financeiros e a criação de novas aplicações para atender às 
necessidades corporativas derivadas das tendências de uso. 

Com base na análise de portfólio e nas ideias derivadas da implantação das ferramentas eAPM 
e WARP da Capgemini, combinadas com o trabalho relacionado ao Business-IT TOM 
referenciado acima, as Fábricas de Desenvolvimento de Aplicações podem ser estabelecidas 
para realizar o cenário de aplicações do PoA. Essas fábricas podem ser configuradas para cobrir 
melhorias, desenvolvimento de relatórios, de interfaces, de aplicações SAP Business Advanced 
Application (ABAP) e etc. As fábricas de rejuvenescimento de aplicações (por meio de uma 
variedade de padrões descritos abaixo) também podem ser implementadas para realizar o 
panorama do PoA.

Ao reunir tudo isso, nossa abordagem combina diversas facetas da industrialização next-gen 
(Modelos de Estrutura Organizacional, Processo, Pessoas e Automação), alcançando uma 
redução de custos mais profunda e efetiva. Estes pontos, combinados aos benefícios da 
transformação de TI, nos ajudam a entregar substancialmente mais impacto comercial 
por dólar investido.

A plataforma de Desenvolvimento e 
Manutenção de Aplicações de próxima 
geração (next-gen ADM) da Capgemini é 
uma abordagem industrializada e 
orientada ao valor de negócios, 
dedicada a gerenciar aplicações de 
clientes, que trabalha capacidades 
transacionais de negócios em 
andamento. Ao mesmo tempo, ajuda a 
reduzir consideravelmente os custos da 
operação, ao criar um cenário 
consciente e futuro das aplicações de 
TI. Implementada previamente em 
diversos setores, a Plataforma next-gen 
ADM da Capgemini tem resultados 
comprovados no aumento da eficácia 
dos processos de negócios dos 
clientes, proporcionando-lhes uma 
integração de serviços superior e uma 
melhor experiência.

Com mais de 190 mil 
pro�ssionais, a Capgemini está 
presente em mais de 40 países e 
celebra seu 50º aniversário em 
2017. Um dos líderes globais de 
serviços de consultoria, 
tecnologia e terceirização, o 
Grupo reportou em 2016 receita 
de 12,5 bilhões de euros. Em 
conjunto com seus clientes, a 
Capgemini cria e entrega soluções 
de negócios, de tecnologia e 
digitais, que atendem às suas 
necessidades, permitindo que 
conquistem inovação e 
competitividade. Como uma 
empresa essencialmente 
multicultural, a Capgemini 
desenvolveu seu modo próprio de 
trabalhar, o Collaborative 
Business ExperienceTM, com 
base no Rightshore®, seu modelo 
de entrega mundial. 

Saiba mais sobre nós: 
www.br.capgemini.com.
 
Conecte-se à Capgemini no Brasil 
pelo Twitter, Facebook e LinkedIn

Pilar 2: Serviços de integração e experiência são impulsionados 
pelos seguintes elementos:

a. Modelo Organizacional: uma abordagem de integração de serviços empresariais é conduzida 
por um escritório de gestão de serviços integrados e peloo gerenciamento focado no catálogo 
de serviços;
b. Um Service Desk integrado é criado para evitar problemas de retrabalho entre as equipes de 
resolução, para fornecer resultados holísticos e melhorar o First Call Resolution (FCR);
c. Uma instrumentação amplamente implantada fornece gerenciamento de desempenho de 
serviços com base em métricas, de modo a integrar todos os provedores de serviços no cenário 
de TI, controlando drivers de resolução antes de falhar;
d. Os painéis de entrega digital distribuída ajudam a promover a colaboração da equipe de 
gerenciamento de aplicações entre locais.


