
para aumentar o poder das 
operações e da tecnologia

Novas formas_

Os desafios econômicos exigem cada vez mais habilidades dos líderes, que buscam 
incessantemente otimizar recursos, obter lucro, manter competitividade e garantir a 
qualidade de entrega aos seus consumidores.

Vários caminhos podem ser traçados nessa jornada, mas qual será o mais adequado 
para o seu negócio? Sua empresa está empregando os investimentos em Tecnologia 
da Informação (TI) de maneira correta? 

A Capgemini, empresa líder de serviços de consultoria, tecnologia e outsourcing, o 
convida para conhecer as novas formas de levar sua empresa à tão almejada Eficiência 
Operacional e a jornada rumo à Transformação Digital.

Conheça novas formas de 
alcançar a eficiência operacional 
e de se destacar na Era Digital



Garanta a potência tecnológica do seu negócio por meio das nossas sólidas parcerias

Medimos a satisfação dos nossos clientes por meio de metodologia 

própria chamada OTACE (On Time and At Client Expectations)

dos clientes declaram  

estar muito satisfeitos88%
Descubra nosso padrão global de qualidade, combinado com vasta experiência local

Receita Brasil por segmento, 2016

Expanda seu negócio por meio do nosso profundo conhecimento nas verticais de indústria

52,7%
Serviços Financeiros

21,7%
Telco & Utilities

11,6%
Multi-indústria e Produtos 
de consumo e varejo

13,8%
Setor Público

Concretize suas ambições mais ousadas com uma empresa ética reconhecida globalmente

4º Ano consecutivo

World´s Most Ethical Company®

Acelere sua jornada digital com as perspectivas obtidas por meio de nossos estudos

Grupo Capgemini: com 190 mil profissionais em mais de 40 países

+10.000
América LatinaAmérica do Norte

+16.000
Europa

+62.700
Oriente Médio & África

+1.400
Ásia-Pacífico

+91.500

Capgemini Brasil: 8 mil profissionais com atendimento em todo o País

Cobertura Nacional: 90 localidades técnicas 9 unidades

Alphaville - SP

Araraquara - SP

Belo Horizonte - MG

Blumenau - SC

Brasília - DF

Campinas - SP

Porto Alegre - RS

Rio de Janeiro - RJ

Salvador - BA



*Fonte: Market Share: IT Services - Gartner

3a maior empresa de serviços de TI no mercado brasileiro

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.

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

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.

Eficiência Operacional

Transformação Digital

IoT

AMS Next
Generation

ERP Implementation,
Sustain & Hosting

Networking
& Cybersecurity

Data & 
End User 
Services

Cloud 
Services

Insights & Data
(Analytics)

Mobile
Applications

Client
Experience

Consulting

Embarque nessa jornada com as Soluções “end-to-end” Capgemini



*Rightshore® é uma marca registrada da Capgemini
Copyright © Capgemini 2017. Todos os direitos reservados.

Com mais de 190 mil profissionais, 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.

SOBRE A CAPGEMINI

Alavanque a qualidade dos serviços de TI da sua empresa com um time de 
especialistas constantemente atualizados

Qualidade de ensino reconhecida pela European Foundation for Management Development (EFMD).
Universidade certificada com o Corporate Learning Improvement Process (CLIP).

módulos de e-learnings
+3.500

treinamentos de diferentes tecnologias
+13.000

livros on-line
+18.000

Sede da Universidade Corporativa da Capgemini


