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Os contratos de serviços de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) já não são os mais 
robustos dentro do orçamento da TI. A computação na nuvem e a era digital estão mudando 
a forma como a infraestrutura de TI está sendo adquirida, implantada e sustentada.

Otimizar a infraestrutura de TI por meio do equilíbrio entre a flexibilidade e a racionalização 
dos custos é o que almejam as grandes corporações que buscam acompanhar as tendências 
da era digital. Porém, como a infraestrutura de TI pode ser a principal aliada das empresas 
nessa jornada?

O portfólio de serviços de infraestrutura da Capgemini cobre todos os aspectos, desde a 
consultoria, projetos e implementação, até a gestão contínua dos serviços, para fornecer 
soluções end-to-end reais, sempre com foco nos resultados de negócios que dos clientes. 



Cloud Assessment 
and MigrationCloud Advisory

A nuvem híbrida é um serviço end-to-end que foca desde as aplicações até os componentes de infraestrutura do 
ambiente tecnológico das empresas. Nos serviços de nuvem da Capgemini, a análise do tipo e das características 
das aplicações a serem migradas para a nuvem é fundamental. 

Fases da abordagem de serviços na nuvem:

Flexibilidade: trabalhamos de acordo com as 
necessidades e a atuação do cliente para priorizar 
os pontos cruciais que necessitam de melhoria e 
que impactarão diretamente o negócio.

Segurança: desde a primeira fase de consultoria 
até a fase de go-live, a segurança cibernética, que 
foca a gestão dos riscos, aplicações, infraestrutura e 
gestão dos dados, está enraizada na nuvem híbrida.

Velocidade: nossas metodologias e modelos globais aceleram as análises e recomendações da arquitetura com 
base na experiência e propriedade intelectual da Capgemini. Os modelos de arquitetura Plataform as-a-Service 
(PaaS) e Infrastructure as-a-Service (IaaS) apoiam a adoção e a entrega dos ambientes de maneira mais ágil.

Parceiros tecnológicos da oferta de Hybrid Cloud:

Benefícios:

•	 Mensuração de ganhos reais para os clientes ;
•	 As tecnologias  utilizadas são as melhores  do 

mercado brasileiro;
•	 Gerenciamento end-to-end da relação com os 

parceiros;
•	 Análise e migração conforme janelas do negócio;
•	 Modelos de contratação por consumo em 

moeda local (R$);
•	 Plataforma já implementada no Brasil.

Diferenciais:

•	 O conjunto de ofertas  inclui aplicações, 
infraestrutura, segurança cibernética e parceria 
com os principais fornecedores de serviços na 
nuvem do Brasil e do mundo;

•	 Plataforma de nuvem privada própria, baseada 
em computação de alta densidade e integrada 
aos principais parceiros de nuvem pública;

•	 Solução de nuvem hospedada em datacenters 
Tier 3+, com certificações PCI, ISO 27.000  e 
ISO 20.000, que permitem a replicação de 
dados;

•	 Equipe local de arquitetos de nuvem com  
profunda experiência e as mais reconhecidas 
certificações do mercado.

Hybrid Cloud

Cloud Run
(Managed Services)



Com os serviços de dados da Capgemini é possível monitorar, administrar, gerenciar, hospedar e transformar os 
ambientes tecnológicos das organizações, inclusive redes, servidores, armazenamento, proteção, virtualização, 
mobilidade, continuidade do negócio e Infracstruture as a Service (IaaS).

Trabalhamos com uma plataforma de infraestrutura própria, baseada em computação de última geração, como 
VCE vBlocks, EMC VMAX3, Data Domain, VMWare NSX, Cisco Nexus e CA UIM.

Excelência Operacional: nosso modelo 
operacional globalizado e industrializado é 
entregue por centros de excelência com 
certificação ISO 20.000 e data centers com as 
certificações Tier 3+ e PCI.

Liderança: utilizamos tecnologias de ponta na 
prestação de serviços, baseadas na plataforma 
de interação multicanal Odigo e no conjunto de 
ferramentas da CA para gestão do serviço, da 
infraestrutura e das aplicações.

Intimidade com o cliente: nosso modelo de 
governança e engajamento com o cliente 
combina o pensamento industrializado à 
dedicação ao cliente e oferece acompanhamento 
global por meio do processo de melhoria 
contínua denominado OTACE

Parceiros tecnológicos da oferta de Data Services:

Benefícios:

•	 Gestão da infraestrutura de acordo com as 
melhores práticas do mercado;

•	 Redução no tempo de indisponibilidade 
da infraestrutura a zero, administração 
profissional de eventos e planos de atuação 
pré-estabelecidos;

•	 Contratação de plataformas dentro do nosso 
datacenter e itens descentralizados como 
switches de acesso em escritórios remotos, 
servidores de arquivos, controladores de 
domínio, links;

•	 Equipe de gestão no Brasil (IMOC Alphaville) 
integrada com os centros de entrega globais 
(India e Polonia).

Diferenciais:

•	 Solução flexível, que possibilita a contratação de 
equipamentos, hospedagem em equipamentos 
da Capgemini e desenvolvimento na nuvem 
pública;

•	 Pagamento conforme consumo;
•	 Gestão de ativos e fornecedores dentro do 

pacote de serviços;
•	 EMC Global Federation Award 2014 ;
•	 Cisco Partner of the Year - Enterprise Latin 

America, 2014 ;
•	 VMWare Consulting and Integration Partner of 

the Year Global Winner, 2014 Global VMware 
Partner Network Solution, 2014.

Data Services



Com a solução de hospedagem de ERP da Capgemini é possível hospedar o ambiente de ERP dos 
seus clientes em um datacenter próprio. Nossa solução end-to-end abrange desde a migração do 
ambiente ao datacenter, até o suporte , ou seja, cobrimos desde o fornecimento até a gestão da 
infraestrutura.

Nossa solução é flexível. Podemos oferecer a alocação de equipamentos adquiridos recentemente 
combinada à hospedagem nos equipamentos da Capgemini e cargas não críticas ou de desenvolvimento 
na nuvem pública.

No nosso modelo comercial, o cliente paga apenas pelo que utilizar e os valores são predefinidos em 
contrato.

Também podemos incluir na mesma solução o gerenciamento de itens descentralizados, como switches 
de acesso em escritórios remotos, arquivos de servidores, controladores de domínio, links, etc..

Parceiros tecnológicos da oferta de ERP Hosting: 

Benefícios:

•	 Plataforma segura, de alta confiabilidade ;
•	 Disponibilidade de 99,99%;
•	 Proteção dos dados, replicação e gerenciamento 

do ambiente de última geração;
•	 Integração com provedores de nuvem pública 

(AWS, Softlayer e Azure);
•	 Hospedasa em datacenters  Tier 3+ com 

certificações  PCI, ISO 27.000 ISO 20.000.  e 
permite a replicação de dados.

Diferenciais:

•	 Possibilidade de incluir na hospedagem uma 
solução de suporte da SAP (base  e funcional)  
totalmente integrada;

•	 Solução totalmente integrada com a nuvem 
pública, unindo  toda sua a elasticidade e 
flexibilidade à gestão, segurança e compliance 
da nuvem privada;

•	 SAP Regional Partner Excellence Latin America, 
2015;

•	 Cisco Partner of the Year - Enterprise Latin 
America, 2014 ;

•	 VMWare Consulting and Integration Partner of 
the Year Global Winner, 2014

•	 Global VMware Partner Network Solution, 2014;

ERP Hosting



Os serviços para o usuário final melhoram a experiência do usuário de TI, oferecendo soluções de 
mobilidade, automação e suporte a novas tecnologias digitais, contribuindo também para o aumento 
do desempenho e da produtividade, de forma totalmente integrada ao Service Desk e aos serviços de 
campo, em empresas acima de 3.000 funcionários.

Centrais de serviços compartilhados com ferramentas de ITSM, interação multicanal e automação, 
para uma gestão eficaz, são os componentes tecnológicos dessa oferta que, aliada aos profissionais 
altamente qualificados para atendimento remoto e de campo, fazem dos serviços para o usuário final 
da Capgemini uma solução desenvolvida com as melhores práticas globais.

Nossos serviços para o usuário final atendem todos os aspectos da experiência do usuário:

•	Aumenta	a	produtividade	dos	usuários	de	TI,	reduzindo	a	indisponibilidade	dos	serviços	e	alocando	
os recursos certos, no momento certo para solução.
•	Adequa	os	serviços	para	que	atendam	aos	processos	de	negócios	relacionados	ao	orçamento	
financeiro da área de TI.
•	Possibilita	a	mobilidade	dos	usuários	de	TI,	aumentando	sua	produtividade,	sem	abrir	mão	da	
segurança das informações corporativa.

Benefícios:

•	 Redução de custos  por meio de:
•	 Automação do atendimento em até 30%;
•	 Utilização de serviços compartilhados;
•	 Aumento da disponibilidade dos serviços de TI;
•	 Aumento da produtividade dos usuário em até 

15%;
•	 Atendimento das necessidades de diversos tipos 

de usuários;
•	 Soluções escaláveis com previsibilidade para 

variações de volume.

Diferenciais:

•	 Automação da reconfiguração de senhas via 
URA por meio da biometria de voz;

•	 Conceito My Workplace, garantindo a 
segurança, mobilidade, redução do CAPEX, 
modernização e adequação a diversos tipos de 
usuário;

•	 Ferramentas de ITSM com processos da ITIL 
pré-configurados;

•	 Plataforma multi-interação Odigo, que possibilita 
o atendimento em diversos canais;

•	 Centros de serviço compartilhados, com 
certificação ISO 20.000 e HDI Support Center.

End User Services



Operações totalmente integradas com uma governança clara e centralizada. O modelo de 
operação da gestão e integração dos serviços de TI da Capgemini é padronizado e baseado 
nas melhores práticas globais do mercado. Seus processos automatizados, ferramentas 
totalmente integradas e repositório de dados completo - Data Warehouse –, alinhados às 
informações de desempenho e gestão de serviços resultam numa governança centralizada 
e eficaz.

Fases da abordagem de serviços na nuvem

IT Services Management & Integration

OperaçõesTransformarConectar Ampliar

A Capgemini disponibiliza 
processos de entrega de 
serviços maduros e a integração 
dos processos, além de uma 
plataforma Software as-a-Service 
(SaaS) e um modelo de integração 
de serviços que possibilita a 
consolidação de indicadores de 
negócio e níveis de serviço em 
uma única visão integrada.

Benefícios:

•	 Compromisso e responsabilidade pelos níveis de 
serviço de toda a cadeia, incluindo penalidades;

•	 Aumento do o controle sobre os provedores/
parceiros de TI;

•	 Redução dos custos de TI e dos riscos ao 
negócio;

•	 Velocidade de implementação e alcance dos 
benefícios (aceleradores);

•	 Melhoria da integração e conectividade do 
ecossistema de parceiros.

Diferenciais:

•	 Proposta única do mercado, abrange desde o 
nível de maturidade das disciplinas de gestão 
de serviços de TI  até a implementação em 
fases graduais, compreendendo pessoas, 
processos e ferramentas como serviços, 
conforme a evolução do projeto;

•	 Implementação rápida de processos pré-
definidos e ferramentas pré-configuradas 
de acordo com os processos, alocação de 
recursos para treinamento e conhecimento 
adequado para iniciar a prestação dos serviços.



Benefícios:

•	 Completa visibilidade do ambiente de TI, por 
meio de sistemas de segurança que detectam , 
analisam, e reagem a ataques cibernéticos;

•	 Detecção e análise dos mais avançados 
ataques, antes que possam causar impactos 
nos negócios;

•	 Resposta e acompanhamento em tempo real 
realizados por especialistas  capacitados para 
atuar de forma contundente na contenção e 
erradicação de ataques;

•	 Visibilidade de ameaças internas e externas à 
rede e sistemas de missão crítica.

Diferenciais:

•	 O Centro de Operação de  Segurança 
Cibernética de 3ª Geração é o primeiro  do 
mercado capaz de realizar análises de dados 
avançada e está preparado para detectar os 
mais sofisticados tipos de ataques cibernéticos;

•	 Inteligência local para a detecção de ameaças, 
que fornece  visibilidade total de padrões de  
tráfego incomum no ambiente. Inteligência 
externa  por meio de um sistema robusto de 
dados correlacionados e uma extensa rede de 
sensores de ameaças;

•	 2.500 profissionais  especializados e treinados 
compõem a equipe global de segurança.

A solução de segurança cibernética end-to-end da Capgemini possibilita o aumento orgânico 
da segurança do ambiente tecnológico das organizações.

O gerenciamento de vulnerabilidades, monitoramento intensivo de segurança e resposta 
a incidentes com total flexibilidade tecnológica são diferenciais que permitem a completa 
visibilidade do ambiente de TI e dos sistemas de segurança, de modo a detectar, analisar e 
reagir a qualquer tipo de ataque cibernético.

Os componentes tecnológicos dessa oferta atendem todos os aspectos da segurança, 
inclusive: segurança de endpoints, análise da vulnerabilidade, monitoramento da segurança, 
detecção de malware, análise do payload (Sandbox), rastreamento forense e análise da 
segurança.

•	O	melhor	da	categoria: nosso serviço de inteligência contra ataques cibernéticos é o melhor 
da categoria. Contamos com um ecossistema único de parceiros tecnológicos.

•	Diversidade:	graças ao volume diário de dados sobre ameaças provenientes de todas as 
partes do mundo, nosso sistema identifica novas ameaças de forma rápida e precisa.

•	 Portal	 de	 Inteligência: fornecemos em nossos portais total visibilidade da operação, 
possibilitando, desta forma, uma navegação simples pelos indicadores e uma pesquisa 
consistente dos detalhes de cada operação.

Cybersecurity (SOC & RUN)



*Rightshore® é uma marca registrada da Capgemini
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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.


