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Posicionando-se para o futuro da 
computação em nuvem no Brasil

A parceria estratégica global estabelecida entre a Capgemini 
e a EMC acelera o desenvolvimento e o fornecimento de 
soluções de última geração em computação em nuvem.  E, 
ainda, impulsiona a transformação digital em um dos mercados 
de Tecnologia da Informação (TI) que mais cresce no mundo, 
o do Brasil.
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Com previsão de crescer 4,2% em 2013 , a economia 
brasileira é a maior da América Latina, que tem um 
mercado altamente dinâmico. Assim como os analistas 
de mercado, a Capgemini e a EMC observam que 
os gastos com TI no Brasil continuam crescendo, 
à medida que o País se prepara para competir no 
cenário internacional.

Sabemos que a nuvem é uma parte importante da 
história.  De acordo com o estudo global Business 
Cloud: The State of Play Shifts Rapidly da Capgemini, 
realizado em 2012, 78% das empresas brasileiras 
pesquisadas confirmaram que estão decidindo ou 
decidiram adotar a computação em nuvem. Além disso, 
com o aumento da demanda por serviços baseados 
na nuvem e o grande investimento em infraestrutura 
no Brasil, é necessário priorizar a TI como serviço 
(ITaaS) e serviços relacionados, utilizando a nuvem 
híbrida pública e privada.

Preparando-se para a nuvem em um mercado dinâmico

Em resposta aos progressos ocorridos nessa 
economia dinâmica, a Capgemini e a EMC ampliaram 
a parceria global estratégica para  expandir as suas 
operações no Brasil e atender, rapidamente, às 
necessidades do mercado. Para tanto, a Capgemini 
criou a Integrated Solution Unit, uma linha de negócios 
dedicada ao tema. 

À medida que as organizações começam a considerar 
a transformação digital como principal impulsionadora 
de uma transformação empresarial expressiva, 
nosso objetivo é fornecer percepções, ferramentas e 
aceleradores para que isso aconteça. 

O foco está na nuvem, fornecida por meio de 
um portfólio de soluções como serviço, criado 
especificamente para as necessidades do mercado 
brasileiro.

Os gastos totais com TI no Brasil excederam os US$ 140 bilhões em 2012 (dos quais, mais de 10% 
foram com serviços de TI), de acordo com o relatório do Gartner Emerging Market Analysis: IT, Brazil, 
2012 and Beyond.

No relatório de 2012, Business Cloud: The State of Play Shifts Rapidly, 74% dos respondentes 
brasileiros identificaram o custo, como o principal impulsionador da migração para a nuvem; 
87% disseram que o clima econômico atual levou à aceitação dos serviços em nuvem em 
suas organizações.

A IDC estimou que as receitas geradas pela nuvem pública no Brasil apresentariam um CAGR de 
72,8%, entre 2011 e 2015, atingindo um valor total de US$ 798 milhões em 2015.

O mesmo relatório estimou o seguinte para o Brasil, durante o mesmo período:

Infraestrutura como serviço (IaaS):  CAGR de 72,4%; valor total de US$ 362 milhões 
em 2015;

Software como serviço (SaaS): CAGR de 77,7%; valor total de US$ 370 milhões em 
2015;

Esses dois mercados serão responsáveis por 92% da receita gerada pela 
nuvem pública no Brasil em 2015.

Um caso cativante: o mercado brasileiro de computação em nuvem explorado
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Um compromisso mútuo com o fornecimento de soluções de Cloud Computing 
de última geração

A nuvem é uma realidade para as empresas no mundo 
inteiro. O mantra universal “fazer mais com menos”, a 
geração de um Capex menor e o desejo de se alcançar 
agilidade real na área de TI, exigem uma nova forma 
de se abordar os desafios técnicos da empresa.  

O compromisso da Capgemini e da EMC com o 
desenvolvimento de soluções e a capacidade em 
tecnologias baseadas na nuvem é profundo. E o 
nosso objetivo é levar essas soluções ao mercado 
rapidamente, ajudando as empresas a usufruir dos 
benefícios instantaneamente.

Ao concluir a compra da CPM Braxis em 2010, a entrada 
da Capgemini no mercado brasileiro foi estratégica.    

A EMC, como líder global no fornecimento de ITaaS por 
meio da computação em nuvem, e com longo histórico 
de investimentos em pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), surgiu como parceira natural da Capgemini 
para explorar e possibilitar o crescimento do mercado 
na região, e auxiliar as empresas a migrarem para 
serviços baseados em nuvem.

Agora, com a Integrated Solutions, nossa linha de 
negócios dedicada no Brasil, a visão da Capgemini é 
facilitar a transformação digital por meio de soluções 
de computação em nuvem de última geração, 
levando essa economia dinâmica a uma nova fase de 
desempenho.

A aliança estratégica global da Capgemini e da EMC: Fatos principais
Parceiras mundiais desde 2008, com aliança estratégica formada em 2011;

A nova fase da aliança estratégica é baseada em um contrato de lançamento no mercado de cinco anos, 
que prioriza o Brasil;
Criação da Integrated Solutions Unit, dedicada e com especialistas técnicos, de vendas e marketing;

A Capgemini no Brasil também fará parte do programa EMC Velocity Service Provider, trazendo especialização 
técnica mais profunda nos produtos da fabricante e investimentos mercadológicos adicionais.

Portfolio de soluções de computação em nuvem de última geração para o Brasil

A Capgemini e a EMC estão usando suas capacidades, tecnologias proprietárias e especialidades geográficas 
e verticais, para oferecer um portfolio de soluções diferenciado para o mercado brasileiro

O portfólio de soluções inclui serviços fundamentais (serviços de infraestrutura de TI comuns, que os clientes 
podem pagar com base no consumo e que podem complementar a já existente ou, em alguns casos, substituir 
toda essa base.) Por exemplo: 

Como uma das maiores fornecedoras de serviços de TI do Brasil, temos testemunhado 
uma mudança nos padrões de gasto, à medida que nossos clientes passam a comprar 
produtos de TI, cada vez mais, no modelo “como serviços” e baseados em nuvem. Com 
a aliança, vamos utilizar as tecnologias líderes de mercado da EMC e proporcionar um 
crescimento significativo, por meio de soluções conjuntas inovadoras que gerem valor 
excepcional aos nossos clientes no Brasil”

Jean-Claude Viollier, vice-presidente corporativo e líder global de parcerias e 
canais da Capgemini.

Storage as a Service;
Backup as a Service;
Archive as a Service.
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Serviços transformáveis completarão o portfólio, composto por uma infraestrutura em nuvem como serviço, 
com a plataforma de software como serviço para atender a necessidades de mercado muito específicas.
Por exemplo: 

SAP as a Service (SAPaaService®);
Testing Platform as a Service (TPaaService);
Enterprise Content Management as a Service (ECMaaS).

Acreditamos que, com a especialização em infraestrutura e o portfólio de hardware e 
software da EMC, juntamente com o conhecimento do mercado vertical, somados ao 
histórico em TI transformável da Capgemini, estamos prontos para fornecer soluções 
de computação em nuvem confiáveis, flexíveis e ágeis para o mercado brasileiro. À 
medida que o Brasil passa a ocupar uma posição central, tanto como uma economia 
em desenvolvimento,  quanto como um anfitrião de importantes eventos turísticos e 
esportivos em 2014 e 2016, estamos bem posicionados para promover a entrada das 
empresas brasileiras na nuvem”. 

Terry Breen, vice-presidente sênior de vendas estratégicas da EMC.

Sobre a Capgemini

Sobre a  EMC

Com mais de 140 mil profissionais em 40 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.

A EMC Corporation é líder mundial no desenvolvimento de soluções que ajudam as empresas e operadoras de 
serviços a transformar suas operações e fornecer TI como serviço. A computação em nuvem é fundamental para 
essa transformação.  Com produtos e serviços inovadores, a EMC acelera a jornada rumo à computação em nuvem, 
ajudando os departamentos de TI a armazenar, administrar, proteger e analisar o seu bem mais valioso – a informação 
– de forma mais ágil, confiável e flexível. Informações adicionais sobre a EMC estão disponíveis em www.emc.com. 


