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Crescer em um mundo que muda rapidamente, reduzir o tempo de resposta, satisfazer os 
consumidores, aumentar a rapidez na entrega e agilizar as operações. As ambições das 
empresas estão cada vez mais desafiadoras. 

Como fazer os investimentos certos em Tecnologia da Informação (TI)? Quais são as novas 
formas de alcançar a tão sonhada eficiência operacional e percorrer o caminho rumo à 
transformação digital de forma vitoriosa?

Conheça as tecnologias para infraestrutura da Capgemini e descubra quais caminhos seguir 
para investir corretamente no seu parque tecnológico, para que você conquiste o respaldo 
necessário para manter sua competitividade nesse mundo de constantes mudanças e para 
que os clientes exigentes tenham suas expectativas atendidas.





A análise da maturidade digital é o primeiro passo para entender as capacidades digitais da empresa em relação 
às outras organizações do setor. Trata-se de um serviço de consultoria prestado por especialistas da Capgemini 
que resultará numa sugestão de investimento em Tecnologia da Informação (TI), com o objetivo de sanar as 
necessidades do cliente e preparar sua organização para alcançar a eficiência operacional.

Por meio da equipe de especialistas globais, a Capgemini consegue identificar oportunidades de transformação 
do negócio rapidamente e estabelecer com o cliente um roteiro para a implantação dessas oportunidades, 
priorizando o impacto positivo no negócio.

Benefícios:

•	 Visibilidade de suas próprias capacidades 
digitais;

•	 Análise da sua capacidade perante os 
concorrentes;

•	 Identificação das necessidades de mudança 
internas por unidade de negócio / funções;

•	 Levantamento das principais oportunidades de 
investimento em TI;

•	 Analise toda a empresa ou apenas de uma 
unidade de negócio.

Diferenciais:

•	 Pesquisas totalmente estruturadas com links 
personalizados (fornecidos pela Capgemini);

•	 Compilação e análise inicial realizada pela 
própria Capgemini;

•	 Benchmark considerando a indústria e líderes 
digitais;

•	 Identificação dos principais temas e destaques 
para análise;

•	 Análise dos resultados por profissionais 
experientes, de modo a identificar as 
implicações para a sua organização.

Digital Maturity Assessment



As soluções para datacenters da Capgemini engloba desde o projeto até a implantação, monitoração e sugestões 
de melhoria contínua de tecnologias para empresas de qualquer segmento.

Utilizar a tecnologia como um pilar de sustentação das áreas de negócios e de sua estratégia, reduzindo os 
custos e maximizando o retorno, é uma iniciativa fundamental para viabilizar recursos tecnológicos que possam 
se tornar um diferencial de negócio.

Desenvolvimento e fornecimento de soluções para datacenter

Componentes tecnológicos da oferta:

•	 Switches	de	rede	LAN	DC;
•	 SAN;
•	 Armazenamento;
•	 Servidores	x86	e	RISC;
•	 Sistemas	de	gerenciamento	e	monitoramento	da	infraestrutura,	serviços	e	aplicações;
•	 Plataformas	de	virtualização.

Parceiros tecnológicos da oferta de Datacenter Solutions:

Benefícios:

•	 Redução	da	demanda	por	espaço,	energia	e	
refrigeração; 

•	 Máximo desempenho, disponibilidade e 
estabilidade;

•	 Soluções	híbridas	integradas	e	validadas	em	
conjunto com os fabricantes;

•	 Proteção do investimento realizado;
•	 Gerenciamento dos serviços de negócios;
•	 Foco na eficiência do datacenter.

Diferenciais:

•	 Projetos customizados de acordo com a 
necessidade de negócio do cliente;

•	 Experiência comprovada em ambientes multi-
vendor complexos;

•	 Conceito loja única de serviços (one-stop-
shop): serviços integrados de monitoramento, 
operação e gerenciamento que viabilizam 
a gestão do datacenter e a visibilidade do 
desempenho da infraestrutura ou aplicação;

•	 Integrador reconhecido e certificado pelos 
principais fabricantes do mercado.

Datacenter Solutions
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A oferta de colaboração da Capgemini engloba desde o entendimento da necessidade e do ambiente 
do cliente, o desenvolvimento da solução e a implantação das soluções em rede, tais como: 

•	 Sistemas	de	telefonia;	
•	 Videoconferência	de	alta	qualidade	(salas,	notebooks,	smartphones);
•	 Reuniões	virtuais	(no	escritório,	via	web,	móveis);	
•	 Segurança	embarcada	na	Colaboração

Esta solução possibilita uma colaboração maior entre as equipes de trabalho, por meio de novas 
tecnologias de comunicação profissional. O licenciamento de facilidades não está mais associado à 
localidade, mas ao usuário independentemente de onde esteja e terminal utilizado pelo funcionário, 
garantindo a ferramenta ideal de acordo com a necessidade do usuário, elem do aumento da segurança 
e da privacidade dos sistemas de comunicação.

Componentes tecnológicos da oferta:
•	 Sistemas de telefonia IP; 
•	 PABX	IP;
•	 Terminais	com	e	sem	vídeo;	
•	 Softphones	para	notebooks;
•	 Tablets;
•	 Smartphones;
•	 Equipamentos	para	salas	de	videoconferência;	
•	 Softwares	de	colaboração	via	WEB	para	múltiplos	sistemas;	
•	 Gateways	de	voz;
•	 Emissão	de	tickets	de	uso;	
•	 Gerenciamento.

Parceiros tecnológicos da oferta de Communication	&	Collaboration:

Benefícios:

•	 Viabiliza a comunicação eficiente por voz e vídeo, 
compartilhamento de arquivos e apresentações, 
etc.;

•	 Desempenho máximo das equipes de trabalho 
por meio da disponibilização de novos métodos 
de interação;

•	 As reuniões e apresentações virtuais podem 
ser opcionalmente gravadas e reutilizadas em 
treinamentos;

•	 Os usuários podem ser acessados por meio de 
um número único, independentemente de sua 
localidade (ex.: ramal portátil);

•	 Redução	do	custo	através	do	uso	de	uma	rede	
única (IP/Internet).

Diferenciais:

•	 Soluções	customizáveis	e	integração	
multivendor;

•	 Salas	de	videoconferência	customizáveis,	com	
grande variedade de sistemas complementares;

•	 Segurança	de	acesso	e	privacidade	
(criptografia) nativos da solução;

•	 Permite a integração com sistemas legados; 
•	 Não	requer	links	dedicados.

Communication	&	Collaboration





Essa oferta possibilita a conectividade de redes e sistemas de informação em ambientes corporativos, 
IoT/redes de automação e a gestão de provedores de serviços e operadoras.

Componentes tecnológicos da oferta:

•	Soluções	para	redes	corporativas,	como	roteadores,	switches,	gateways,	redes	sem	fio,	entre	outros;
•	Soluções	para	redes	de	longa	distância	(backbones),	núcleos,	redes	de	agregação	e	serviços	para	
provedores e operadoras;
•	Soluções	para	redes	industriais,	automação	e	IoT;
•	Sistemas	de	gerenciamento.

A solução de conectividade inova a abordagem tecnológica, focando sempre os resultados para as 
áreas de negócio, a redução dos impactos e das perdas de receita por indisponibilidade e o alto 
desempenho dos sistemas de comunicação.

Parceiros tecnológicos da oferta de IP	Networks	-	Connectivity:

Benefícios:

•	 Maior eficiência do investimento em redes;
•	 Redução	da	demanda	por	espaço,	energia	e	

refrigeração;
•	 Desempenho máximo, disponibilidade e 

estabilidade;
•	 Tecnologias de segurança e privacidade 

integradas à rede;
•	 Controle integrado do acesso de usuários e 

administradores; 
•	 Aumento na velocidade para suportar as atuais 

demandas de usuários;
•	 Eliminação de bottlenecks (gargalos).

Diferenciais:

•	 Especialidade na implementação de redes 
complexas em operadoras (backbones) e 
ambientes fabris (TI/TA);

•	 Conceito loja única de serviços (one-stop-
shop): serviços integrados de monitoramento, 
operação e gerenciamento;

•	 Modelos de negócio com opção “as a Service”;
•	 Benchmark de projetos complexos.

IP	Networks	-	Connectivity



A oferta de segurança cibernética da Capgemini oferece um leque de soluções de segurança 
para proteção contra ataques e ameaças avançadas, tendo como principais pilares:

Segurança	de	redes	e	aplicações;
Segurança	em	data	centers;
Segurança	para	end-points;
IAM (Identity and Access Management). 

A proposta da oferta de segurança cibernética da Capgemini é utilizar soluções de segurança 
para proteção e visibilidade de possíveis ameaças. 

Componentes tecnológicos da oferta: 

•	 Firewalls	de	perímetros;
•	 Firewalls	de	aplicação;
•	 IPS	(Intrusion	Prevention	System);	
•	 Filtros	de	conteúdo	da	web;
•	 Anti-spam;	
•	 NAC	(Network	Admission	Control);	
•	 IAM	(Identity	And	Access	Management);
•	 VPNs	(acesso	remoto	seguro).

Cybersecurity

Benefícios:

•	 Maior eficiência do investimento em segurança;
•	 Pacotes de soluções de segurança com 

referências de arquitetura, metodologias, 
modelos, ferramentas de entrega e implantação 
eficiente;

•	 Visibilidade e contextualização personalizadas 
sobre possíveis ameaças;

•	 Tecnologias de segurança e privacidade 
integradas à rede;

•	 Controle integrado do acesso dos usuários e 
administradores; 

•	 Prevenção de roubos de informação e fraudes. 

Diferenciais:

•	 Projetos customizados de acordo com a 
necessidade de negócio do cliente;

•	 Serviços	de	consultoria	para	oferecer	as	
melhores soluções e produtos voltados ao 
negócio do cliente;

•	 Modelos de negócio com opção “as a Service”;
•	 Retrospectiva	sobre	ataques	e	ameaças	

avançadas.

Parceiros tecnológicos da oferta de Cybersecurity:



Parceiros tecnológicos da oferta de Intelligent	Workplace:

Benefícios:

•	 Foco	nas	necessidades	de	negócio	de	cada	
perfil	de	usuário	e	na	tecnologia;

•	 Mobilidade	e	agilidade	no	negócio;
•	 Desenho	de	uma	infraestrutura	de	virtualização,	

telefonia	e	comunicação	unificada,	VDI	e	
BYOD;

•	 Melhora	significativa	da	experiência	do	usuário;
•	 Redução	dos	custos	operacionais,	

demonstrados	em	uma	justificativa	para	
implantação;

•	 Diminuição	do	impacto	ambiental;
•	 Diminuição	dos	elevados	custos	patrimoniais;
•	 Garantia	da	segurança	de	informação.

Diferenciais:

•	 Tecnologias inovadoras para o dia-a-dia da 
corporação;

•	 A abordagem da Capgemini propõe uma 
iniciativa em fases;

•	 Utilização do ecossistema de parceiros, com 
foco em soluções integradas ao usuário (foco 
na necessidade do usuário);

•	 Conceito loja única de serviços (one-stop-shop): 
consultoria, oferta de soluções, implementação 
e operação.

A solução de Intelligent Workplace da Capgemini indica o caminho certo para a conquista de 
uma experiência melhor para o usuário, aumento da produtividade e redução dos custos com 
infraestrutura e instalações de TI.

Tudo começa com a análise do ambiente e do perfil dos usuários do cliente que, em conjunto 
com as soluções de TI apropriadas e melhores práticas de uso otimizado de estações de 
trabalho, darão início à transformação tecnológica dentro da empresa garantindo toda 
segurança necessária.

Componentes tecnológicos da oferta: 

•	 Equipamentos	para	redes,	videoconferência,	telepresença	e	data	centers;	
•	 Softwares	de	VDI,	videoconferência;
•	 Serviços	de	consultoria	e	implantação.

Intelligent	Workplace



A solução para gestão inteligente da energia da Capgemini possibilita o gerenciamento 
preciso do consumo de energia de qualquer tipo de estrutura predial e empresarial existente 
no mercado, com o principal objetivo de reduzir custos e otimizar continuamente o uso da 
energia na organização.

Componentes tecnológicos da oferta:

•	 Equipamentos	para	datacenters;
•	 Softwares	de	gestão	de	energia	e	controle;
•	 Serviços	de	consultoria	e	implantação.

Antes de qualquer proposta de mudança é preciso identificar o perfil de consumo atual, através 
da consultoria Capgemini, pois só assim será possível identificar o gap e traçar os planos 
de melhorias.

Smart	Energy	Management

Benefícios:

•	 Redução	do	consumo	de	energia;
•	 Melhora da imagem organizacional 

(sustentabilidade / redução da emissão de CO2);
•	 Definição de métricas de qualidade e resultados;
•	 Levantamento de Informações, identificando 

domínios de consumo de energia a serem 
considerados (equipamentos, iluminação, 
climatização, data center);

•	 Identificação de perfis de consumos.

Diferenciais:

•	 Geração de insumos para confrontar franquias 
contratadas com os fornecedores;

•	 Avaliação e definição de ações (ex: políticas de 
uso baseadas em boas práticas);

•	 Consultoria para identificação de pontos de 
melhoria;

•	 Identificação dos motivadores da iniciativa e 
direcionando o trabalho;

•	 Capacidade de extrair o melhor de cada 
ferramenta dos parceiros Green-IT. 

Parceiros tecnológicos da oferta de Smart	Energy	Management:
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Com mais de 180 mil profissionais em mais de 40 países, a Capgemini é um dos principais provedores globais de serviços de 
consultoria, tecnologia e terceirização. Em 2015, o Grupo reportou uma receita global de 11,9 bilhões de euros. Em conjunto 
com seus clientes do mundo todo, a Capgemini cria e entrega valor por meio de soluções tecnológicas e digitais, que resolvem 
seus desafios mais complexos de negócios, resultando maior competitividade e inovação. 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.

SobRe a Capgemini

*Fonte:	Market	Share:	IT	Services	-	Gartner

3ª maior empresa de serviços de TI no mercado brasileiro.

Alcance seus objetivos mais arrojados com a liderança da Capgemini em serviços de TI

Acelere sua jornada digital por meio da nossa especialização em diversos segmentos

4 dos 4 maiores bancos são clientes Capgemini;

3 das 6 maiores seguradoras são clientes Capgemini;

1 entre os 3 maiores centros de processamento de dados de bancos brasileiros é gerenciado pela Capgemini;

+6	bilhões de reais de consumo no mercado varejista são monitorados pelos sistemas Capgemini;

+65	milhões	de celulares são beneficiados com serviços de infraestrutura prestados pela Capgemini;

+55	milhões de trabalhadores são impactados por serviços de suporte e aplicações Capgemini;

+30 milhões de transações lotéricas são processadas por dia pelos sistemas Capgemini;

+17 milhões de pacientes têm seu prontuário médico cadastrados via sistemas da Capgemini;

+7,8	milhões de caixas de produtos de consumo distribuídas no País são monitoradas pelos sistemas Capgemini;

+5	milhões de consumidores de TV por assinatura via satélite são favorecidos pelos serviços da Capgemini;

+4,7 milhões de toneladas de papéis e celulose produzidos no Brasil são gerenciados por sistemas Capgemini;

Milhões de cidadãos utilizam tecnologia Capgemini, por meio dos serviços prestados para 60	órgãos	públicos;  

95% dos contratos assinados com a Capgemini são renovados; 

66% do mercado de crédito imobiliário têm solução de consulta móvel da Capgemini.


