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Soluções de Gerenciamento
Tecnologia em favor da sustentação, transformação 
e inovação dos negóciostechnologies

®

A parceria Capgemini com a CA Technologies une as melhores soluções 
e serviços para uma operação segura, contínua e eficaz de todo o 
ambiente de infraestrutura e aplicações das organizações. As ofertas 
são voltadas para as empresas interessadas em fazer da tecnologia da 
informação um instrumento estratégico para o alcance das metas de 
negócios.

Líder mundial em software para a gestão de TI, a CA oferece ao 
mercado produtos 100% compatíveis com o ITIL. Essas soluções são 
comercializadas pela Capgemini em um modelo de atendimento que 
reúne tanto os serviços de instalação, customização e parametrização, 
como seu suporte.
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Garantia do Serviço

Otimização da performance e garantia da confiabilidade com gestão pró – ativa e integrada de TI em toda empresa.

Gerenciamento do Serviço

Garantia da sustentação de todos os serviços e recursos de TI de forma estratégica e com custo competitivo.

Benefícios

Benefícios

Gerenciamento de desempenho da infraestrutura de TI;
Gerenciamento de operações de serviço;
Gerenciamento de desempenho de aplicativos.

Administração de mudanças, configurações e distribuição;
Gestão do ciclo de vida dos ativos de TI;
Gerenciamento do Service Desk;
Gerenciamento de portfólio de serviços;
Gerenciamento de catálogos e níveis de serviço.

Alta performance na entrega das aplicações;

Redução de custos por meio de ganho de escala e disponibilidade da infraestrutura;

Redução dos riscos de indisponibilidade dos sistemas.

Garantir o atendimento dos níveis de serviço;

Gestão dos gastos de TI com redução do Total Cost Ownership (TCO);

Modelar e medir a qualidade, o consumo e o custo para transformar sua organização de TI em um parceiro do negócio.

Gerenciamento de Sustentabilidade e Energia
O ecoSoftware da CA ajuda a perceber, medir e avaliar o impacto e seu desempenho ambiental. Alinha suas iniciativas de 
sustentabilidade com as metas de negócio, automatiza os processos em torno de suas fronteiras geográficas e funcionais, 
além de auxiliar no controle de energia.

Benefícios
Aumentar a eficiência da utilização de energia e reduzir os custos operacionais;

Medir e extrair relatórios sobre energia, água, desperdício e carbono;
Monitorar a energia em centros de dados e edifícios em tempo real;
Gerenciar seu programa de sustentabilidade de forma mais efetiva.
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Gerenciamento de Portfólio e Projeto
Decisões direcionam a inovação. Para resoluções acertadas é preciso uma forma eficaz de gerir o ciclo de vida da inovação, 
desde a ideia até a entrega. 

O Gerenciamento de Portfólio e Projetos da CA Technologies é uma solução abrangente que permite gerenciar qualquer um 
dos seus portfólios estratégicos (TI, desenvolvimento de novos produtos, serviços ou aplicações), a fim de empregar mais 
tempo na inovação e menos esforço na integração.

Soluções de Segurança de TI
Identidade Segura: Gestão das identidades de usuários e controle de acesso com base na função.

Acesso Seguro: Controlar o acesso para sistemas e aplicações por meio de ambientes físicos, virtuais e em nuvem.

Informação Segura: Encontrar, classificar e controlar como a informação é usada baseada no conteúdo e identidade, em 
ambientes físicos, virtuais e em nuvem.

Benefícios

Benefícios

Facilidade de configuração;

Altamente escalável e disponível sob demanda;

Permitir alinhamento de recursos, exigências e prazos;

Garantir a continuidade dos negócios;

Minimizar riscos e reduzir custos;

Gerenciar necessidades crescentes de armazenamento de dados.

Modelos Comercias Flexíveis
Além de atuar na venda e implementação dos produtos CA, a Capgemini também oferece o modelo “As a Service” que pode 
ser utilizado no ambiente do cliente ou no próprio ambiente Capgemini.

Benefícios

Rapidez na implementação;
Integrado ao negócio: valor por usuário, ativo, transação, entre outros;
Inovador e diferencial.

Tomar as melhores decisões para desenvolvimento de seus negócios.
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Por que a Capgemini?

Modelo maduro e flexível para atender às necessidades específicas de cada 
vertical de indústria:

Clientes referência

Com mais de 140 mil profissionais 
em 44 países, a Capgemini é um 
dos principais provedores globais 
de serviços de consultoria, 
tecnologia e terceirização. Em 
2012, o Grupo reportou uma 
receita global de 10,1 bilhões de 
euros. Em conjunto com seus 
clientes, a Capgemini cria e 
entrega soluções de negócios 
e tecnologia, que atendem às 
suas necessidades e alcançam 
os resultados desejados. Como 
uma empresa essencialmente 
multicultural, a Capgemini 
desenvolveu seu modo próprio 
de trabalhar, o Collaborative 
Business Experience™, com 
base no Rightshore®, seu 
modelo de entrega mundial.  

Em 2010, o Grupo Capgemini 
adquiriu a CPM Braxis, que vem 
operando com sucesso no Brasil 
por mais de 30 anos. No final de 
2012, a CPM Braxis Capgemini 
teve sua marca mudada para 
Capgemini. No País, a Capgemini 
emprega 8,5 mil pessoas e 
atende mais de 200 clientes, 
oferecendo quatro principais 
linhas de serviços: Applications 
Services, Infrastructure Services 
and Products, e Business 
Process Outsourcing (BPO). 

Saiba mais sobre nós: 
www.br.capgemini.com. 

Conecte-se à Capgemini no 
Brasil pelo Twitter, Facebook e 
LinkedIn.

*Rightshore® é uma marca registrada da Capgemini
Copyright © Capgemini 2014. Todos os direitos reservados.

Premiado como Empower Managed Services Providers (MSPs) pela CA 
em 2010;

Premiado como melhor e maior parceiro CA América Latina em 2010;

Prática ITIL com profissionais certificados.

Uma das maiores provedoras de serviços de TI do Brasil e do mundo.

Experiência comprovada entre as principais organizações nacionais e mundiais 
em diversos segmentos:

Provedor de serviços de TI one-stop shop;

Baixos riscos garantidos por serviços totalmente orientados por processos;

Serviços de gerenciamento para toda a infraestrutura de TI;

Experiência comprovada em diferentes tipos de indústria;

Reconhecida excelência em outsoursing;

Modelos de governança e de transformação maduros;

Uma das três maiores operadoras de telecomunicações do mundo;

Segunda maior rede de lojas de departamentos de vestuário 
no Brasil;

Um dos líderes do setor financeiro privado;

Uma das instituições financeiras dedicada ao crescimento da 
sociedade sergipana;

Um dos principais bancos da região Sul do País;

Uma das principais seguradoras do Brasil;

Uma das melhores companhias de processamento de dados
do País;

Uma das mais renomadas Secretarias de Estado de Fazenda.

 

Sobre a 
Capgemini


