
Casos de sucesso por meio das 
soluções Capgemini e PegaSystems
Veja como a Capgemini e a Pegasystems já ajudaram 
clientes a alcançar novos níveis de agilidade, a transformar 
o relacionamento com seus consumidores, aumentar 
drasticamente a produtividade e gerar novos negócios. 
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| the way we do it.

1. Setor Bancário

Financiamento a empresas

Setor: Bancário

País: França

Cliente: Grupo bancário multinacional de grande 

porte, com sede em Paris, que atua como banco 

de varejo, corporativo e de investimentos. 

Desafios

•	 Grupo bancário multinacional de 

grande porte, com sede em Paris, que atua 

como banco de varejo, corporativo e de 

investimentos.

•	 Falta de processos consistentes nas 

linhas de negócio, sendo 80% deles manu-

ais e com uso intensivo de papel. 
•	 Não cumprimento dos requisitos re-

gulatórios e suas alterações e necessidade 

de uma maior rastreabilidade e auditoria.

•	 Falta de agilidade no negócio, devido 

a um ambiente de aplicativos fragmentado 

e heterogêneo.

Solução

•	 Implementação um sistema automa-

tizado de processamento de operações de 

crédito, gerando um processo de aprovação 

eficaz	em	vários	níveis.

•	 Criação de um portal centrado no pro-

cesso para todos os usuários que participam 

ativamente dele.

•	 Definição	de	uma	plataforma	integrada	

por meio da orquestração do processo em 

vários sistemas.

Benefícios

•	 Aumento de 400% no número de cota-

ções	de	financiamento	processadas.

•	 Melhor experiência do cliente, devido 

à transparência e previsibilidade de atrasos 

nas decisões relacionadas ao crédito e ampla 

visão da carteira de produtos de crédito.

•	 Maior	flexibilidade,	possibilitando	que	

processos de crédito globais sejam implanta-

dos localmente com base nas leis.

•	 Maior apoio à gestão dos riscos, com 

a agregação das informações relevantes para 

uma visualização consolidada.



Formação de parcerias gera valor para o negócio4

Geração de operações de financiamento
Setor: Bancário, empréstimo pessoal.

País: Holanda.

Cliente:	Instituição	bancária	e	financeira	multinacional	que	oferece	vários	serviços	bancários	e	de	seguro.

Desafios
•	 Transformar os processos de negócio para os principais produtos e serviços de dois gran-

des bancos após sua integração.

•	 Fornecer	uma	nova	plataforma	de	análise	de	riscos	e	financiamento,	reestruturando	o	pro-

cesso de geração de negócios.

•	 Reduzir o tempo de lançamento de novos produtos de crédito no mercado.

Solução
•	 Implementação de uma plataforma integrada para gerar ofertas consolidadas de produtos 

de crédito pessoal em vários canais de venda.

•	 Criação de um sistema integrado capaz de viabilizar o processo completo de cotação 

de empréstimos.

•	 Aproveitamento dos investimentos feitos na arquitetura SOA.

Benefícios
•	 Aumento de mais de 50% na taxa de processamento direto, eliminando intervenções manuais.

•	 Redução dos custos de manutenção com a substituição de sistemas legados.

•	 Aproveitamento dos investimentos feitos na arquitetura SOA.

Gestão de contestações de despesas de cartão de crédito
Setor: Bancário.

País: Austrália.

Cliente: Instituição bancária australiana que presta serviços de banco de varejo e corporativo.

Desafios
•	 Duplicação de ajustes monetários em várias aplicações, como de baixa, com responsabili-

dade do titular do cartão ou do comerciante.

•	 Inexistência de um sistema automático para criação de casos de contestação.

•	 Reduzir o tempo de lançamento de novos produtos de crédito no mercado.

Solução
•	 Desenvolvimento de um módulo comum baseado em parâmetros para ajustes monetários.

•	 Implementação de processo automatizado de criação de casos de contestação baseado 

em arquivos.

•	 Criação de um amplo processo de gestão de exceções para lidar com dados inválidos.

•	 Criação de uma abordagem dinâmica de direcionamento de contestações baseado em 

competências.

Benefícios
•	 Eliminação dos altos custos de gestão de contestações por meio da automação de processos.

•	 Melhor visibilidade do processo de contestação completo, possibilitando uma rápida resolução.

•	 Maior agilidade do negócio com a personalização da estrutura de acordo com as necessi-

dades do negócio.

•	 Redução do tempo de lançamento de novos produtos no mercado.
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Gestão de contestações de despesas de cartões inteligentes
Setor: Bancário.

País: Austrália.

Cliente:	Banco	regional	de	grande	porte	na	região	da	Ásia-Pacífico

Desafios
•	 Sistema complexo, com aplicativos legados interligados.

•	 Dependência excessiva de recursos técnicos para a transformação do negócio.

•	 Desafios	empresariais	de	manutenção	e	melhoria	contínua.

•	 Grande parte das contestações processadas manualmente.

•	 Dependência do conhecimento do usuário das normas de processamento de cartões.

•	 Gestão de erros totalmente manual.

Solução
•	 Implementação	de	um	aplicativo	de	emissão	e	captação	integrado	e	flexível.

•	 Implementação do processamento de contestações como uma operação de controle cen-

tralizada e externalização da função para abranger vários esquemas de cartão e regiões.

•	 Criação de processos baseados na intenção, que orientam os usuários durante o ciclo de vida.

•	 Aceleração dos processos de negócio internos e conexão do mainframe back end.

•	 Aumento	do	nível	de	mudança	do	negócio,	eliminando	a	dependência	em	novas	versões	

de software.

•	 Implementação de uma única integração para gestão e criação de documentos para uso 

em todas as aplicações da empresa.

Benefícios
•	 Maior satisfação do cliente, devido à redução do tempo de resolução de problemas.

•	 Redução dos custos para o negócio, com resolução mais rápida das contestações e obten-

ção de dinheiro da fonte correta.

•	 Atualizações	trimestrais	automatizadas	para	fins	de	compliance.

•	 Aumento da qualidade e quantidade dos dados coletados.

•	 Consolidação de diversas áreas e processos em uma única plataforma.

•	 Análise de dados em tempo real, fornecendo uma visão abrangente do processo de contes-

tação a qualquer momento.

Atendimento ao cliente
Setor: Bancário.

País: Reino Unido.

Cliente: Subsidiária totalmente controlada por instituição britânica de serviços bancários e de seguro.

Desafios
•	 Tempo médio de atendimento a ligações de clientes muito alto.

•	 Coleta	de	dados	ineficiente	no	encerramento	da	ligação.

•	 Falta	de	uma	visão	holística	do	cliente.

•	 Incapacidade de realizar vendas cruzadas.

•	 Alto custo e muito tempo para treinar o pessoal de atendimento ao cliente.

•	 Inconsistência dos serviços nas centrais de atendimento e em outros canais.

Solução
•	 Automação dos processos de atendimento ao cliente para reduzir o tempo da ligação e 

alinhamento dos processos relacionados às solicitações dos clientes.Criação de processos base-

ados na intenção para orientar os atendentes durante a interação com os clientes.Implementação 

de uma visão de 360º, com um resumo dos dados do cliente, informações sobre contas e conta-

tos.Maior capacidade de administrar solicitações em vários canais.

| the way we do it.
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Benefícios
•	 Redução do tempo de ligação; maior usabilidade, automação e precisão.

•	 Facilitação da oferta de venda cruzada com o fornecimento de informações do cliente ao 

atendente. Redução do tempo de treinamento dos atendentes para uma semana em diversos 

locais que usam o mesmo aplicativo. 

Gestão inteligente de contestações de despesas de cartão 
de crédito
Setor: Bancário.

País: Estados Unidos.

Cliente: Processadora de transações eletrônicas que fornece serviços globais para diversos tipos de 

pagamento, como cartões de débito e crédito, vale presente e conversão de cheques eletrônicos.

Desafios
•	 Tempo excessivo gasto na administração e resolução de contestações.

•	 Manutenção complexa e onerosa devido à complexidade dos aplicativos legados interconectados.

•	 Altos custos de treinamento e execução, devido à complexidade e execução manual 

dos processos.

•	 Demora no lançamento de produtos em novas regiões.

Solução
•	 Implementação	de	uma	plataforma	global	com	especializações	por	país.

•	 Sistema consolidado de processamento de contestações com um único sistema de gestão 

de exceções para o mundo todo.

•	 Criação de plataforma para possibilitar a resolução automática de um número maior de 

contestações, com potencial de ampliação futura.

•	 Criação	da	funcionalidade	de	gestão	automática	de	erros	para	aumentar	a	eficiência.

Benefícios
•	 Aumento de experiências positiva dos clientes com um portal de vendas inovador.

•	 Aumento da sustentabilidade com a redução do custo total de propriedade.

•	 Redução do tempo de gestão e resolução de contestações e do tempo de espera.

•	 Criação de plataforma consolidada para implantação global.

Prêmio
“Customer Centricity”

da Pegasystems
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Verificação de pagamentos
Setor: Bancário.

País: Estados Unidos.

Cliente:	Instituição	bancária	e	financeira	multinacional	que	fornece	serviços	corporativos,	de	varejo,	
private banking e gestão de patrimônio.

Desafios
•	 Reduzir os custos em toda a cadeia de valor de pagamentos para possibilitar a globalização 

da	operação	de	pagamentos	em	60	países.

•	 Eliminar a gestão manual, onerosa e demorada de um grande volume de casos.

•	 Melhorar o atendimento ao cliente com tempos menores de resposta, autoatendimento e 

acesso a informações detalhadas globalmente.

Solução
•	 Implementação de uma plataforma integrada incorporando funções comuns para todos 

os	países.

•	 Criação de uma ferramenta de automação do processo de exceções relacionadas a pagamentos.

•	 Criação	de	um	modelo	aprimorado	para	lidar	com	casos	específicos	de	cada	país.

Benefícios
•	 Redução dos custos operacionais por meio de um processo automático de exceções da 

área de pagamentos.

•	 Redução do tempo de lançamento de novos negócios em diversas regiões. 

•	 Experiência do cliente aprimorada por meio de melhores opções de autoatendimento.
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2. Saúde

Medicina Personalizada

Setor: Saúde

País: Estados Unidos

Cliente: Empresa da área da saúde que fornece 

serviços farmacêuticos para empresas privadas, 

planos de saúde, sindicatos, órgãos do governo 

e	pessoas	físicas. 

Desafios

•	 Inexistência de uma plataforma 

abrangente para administrar as oportunida-

des	relacionadas	a	exames	clínicos,	desde	a	

identificação	ao	encerramento.

•	 Falta de acesso das empresas e pa-

cientes a informações genéricas, necessárias 

para garantir a escolha do exame certo e 

para decisões a serem tomadas com base 

nos resultados do exame. 

Solução

•	 Criação de uma estação de tra-

balho de medicina personalizada para 

gerenciar oportunidades de realização de 

exames, inclusive autorizações, aprova-

ções e acompanhamentos.

•	 Definição	de	uma	plataforma	integrada	

por meio da orquestração de processos em 

vários sistemas, de modo a fornecer uma 

visão consolidada como parte da medicina 

personalizada.Definição	de	uma	plataforma	

integrada por meio da orquestração do pro-

cesso em vários sistemas.

•	 Desenvolvimento de uma interface co-

mum para visualizar informações do paciente 

e do medico.

Benefícios

•	 Aumento	da	eficiência	dos	processos	e	

redução do tempo de processamento.

•	 Aumento da colaboração, por meio da 

identificação	de	oportunidades,	comunicação	

com pacientes, obtenção de aprovações, 

coleta de resultados laboratoriais e agenda-

mento	de	acompanhamento	clínico.

•	 Implantação de novos exames e 

programas no menor tempo e com o menor 

trabalho	possível.
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Gestão de receitas
Setor: Saúde.

País: Estados Unidos.

Cliente: Operadora	americana	de	serviços	de	saúde,	que	oferece	serviços	farmacêuticos	para	fins	clínicos.

Desafios
•	 Vários sistemas acessando os dados do médico responsável pela receita, de várias fontes, 

criando	processos	redundantes	e	ineficientes	de	gestão	desses	médicos.

•	 Os dados do médico responsável pela receita eram coletados como parte das transações, 

causando repetição.

•	 Inexistência de um repositório único para os diferentes tipos de negócio.

Solução
•	 Criação de um único repositório mestre com informações do médico responsável pela 

receita em toda empresa.

•	 Criação de um aplicativo para administrar todos os processos relacionados à adição de 

novos médicos e atualização das informações existentes.

•	 Fornecimento	de	um	aplicativo	unificado	aos	funcionários	de	atendimento	ao	cliente	para	

que possam lidar com ligações relacionadas ao médico responsável pela receita.

•	 Registro e administração das preferências do medico responsável pela receita.

Benefícios
•	 Melhor experiência do médico responsável pela receita em todos os ramos de negócio.

•	 Redução do tempo de preparação para o atendimento telefônico, tempo de realização do 

processo e do tempo médio de atendimento telefônico.

•	 Aumento da taxa de atendimento de ligações com resolução.Criação de plataforma consoli-

dada para implantação global.

•	 Redução dos custos operacionais para administração das informações do medico respon-

sável pela receita.

•	 Fortalecimento da comunicação e relacionamento com os médicos.
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3. Seguros

Notificação de sinistro

Setor: Seguro patrimonial e de acidentes

País: Estados Unidos

Cliente:	Empresa	de	seguros	e	serviços	financei-
ros que fornece seguros residenciais, de automó-

veis, corporativo e de vida nos Estados Unidos.  

Desafios

•	 Tempo de atendimento longo para 

notificação	de	sinistros	por	telefone	devido	a	

processos	manuais	ineficientes.

•	 Grande dependência de atendentes es-

pecíficos	para	o	processamento	de	sinistros.

•	 Tempo muito longo de treinamento, 

afetando a preparação dos representantes 

de atendimento ao cliente.

•	 Falta	de	flexibilidade	dos	sistemas	

legados, impactando a agilidade do negócio.

Solução

•	 Alinhamento do processamento 

de sinistros por meio da integração de 

aplicativos de front-end e back-end.

•	 Implementação de uma visão abran-

gente das informações sobre a cobertura, o 

histórico e os seguros do titular da apólice.

•	 Criação de processos de front-end 

baseados na intenção, fáceis de usar, para 

orientar os representantes de atendimento 

ao cliente.

•	 Implementação da análise de dados 

em tempo real com visão abrangente do 

processamento de sinistros.

Benefícios

•	 Diminuição de 10% no tempo de 

duração da ligação

•	 Redução de aproximadamente 33% 

nos custos operacionais graças à automação 

dos processos.

•	 Redução de 80% no tempo de 

treinamento – de uma semana para um dia 

– levando à rápida preparação dos represen-

tantes de atendimento ao cliente.

•	 Aumento da agilidade do negócio por 

meio do fornecimento de uma camada de 

configuração	e	orquestração	dos	processos	

de sistemas legados

•	 Prêmio	“Model	Insurance	of	the	Year”	da	Celent

•	 Prêmio	“WfMC	Silver”	da	Workflow	
Management	Coalition	e	BPM.com

•	 Prêmio	“Pioneer”,	“Customer	Experience	
Transformation”	e	“Insurance”	da	Pegasystems

•	 Prêmio	“Innovators”	da	Insurance	Network	
News	na	categoria	“Enterprise	Systems”
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Cotação de seguros de automóveis
Setor: Seguros.

País: Estados Unidos.

Cliente: :	Empresa	de	seguros	e	serviços	financeiros	com	alcance	global	em	mais	de	125	países	e	regiões.

Desafios
•	 Processo de lançamento de novos produtos caro e longo.

•	 Necessidade de uma nova plataforma para corretores em 48 estados.

•	 Revisões frequentes das taxas de seguro por questões regulatórias.

•	 Desafios	relacionados	à	interoperabilidade	de	plataformas	para	os	aplicativos	internos	e	no	

computador do corretor.

Solução
•	 Implementação de um sistema de cotação e processamento de apólices de última geração 

para corretores independentes do ramo de automóveis.

•	 Implementação de uma solução abrangente para incorporar a legislação de 48 estados.

•	 Criação	de	uma	solução	configurável	para	lançar	produtos	em	diversos	estados	em	me-

nos tempo.

Benefícios
•	 Implementação do programa completo em 3 anos, em vez dos 5 anos planejados.

•	 Redução do tempo de lançamento de produtos para novos aplicativos de negócio.

•	 Criação de uma abordagem sistemática no portal para documentação de requisites.

•	 Teste automatizado de taxas para reduzir o tempo e o trabalho de teste.

Prêmio	“Innovation”	
da	Pegasystems
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Administração de seguros de vida
Setor: Seguro de vida.

País: Holanda.

Cliente: Seguradora global de grande porte que fornece de seguros de vida, ramos elementares, 

previdência privada e produtos e serviços de investimento.

Desafios
•	 Criar valor em mercados maduros por meio da otimização dos custos.Substituir os pro-

cessos manuais e inconsistentes que rodavam em vários aplicativos e localidades para diferentes 

ramos de seguro.Consolidar os sistemas legados de vários ramos de seguro. Necessidade de 

uma nova plataforma para corretores em 48 estados.

Solução
•	 Criação de uma plataforma integrada para gestão das atividades de fechamento – adminis-

tração	da	apólice,	sinistros,	ligações	de	clientes	e	relatórios	financeiros.

•	 Criação de uma visão consolidada de três ramos de seguro diferentes e 3.5 milhões de 

apólices, planos de previdência.

•	 Processos administrativos otimizados e padronizados rodando em diversos aplicativos em 

diferentes localidades.

Benefícios
•	 Eliminação do alto custo de entregas múltiplas e redução dos custos de manutenção. 

•	 Aumento	da	eficiência,	do	foco	no	cliente	e	da	flexibilidade,	que	hoje	pode	ser	expandido	

para	outros	países.

•	 Redução do tempo de lançamento de novos produtos no mercado.

Processamento de sinistros
Setor: Seguros.

País: Suíça.
Cliente: Seguradora de grande porte que fornece seguros de vida, patrimonial e acidentes pessoais, 

bem como alguns serviços bancários.

Desafios
•	 Falta de integração, resultando na coleta de dados redundantes em sistemas diferentes.

•	 Tecnologia	obsoleta	para	transações	financeiras.

•	 Inexistência	de	um	fluxo	automático	de	encaminhamento	aos	níveis	superiores	e	colabora-

ção com serviços compartilhados.

•	 Funções	ineficientes	para	medir	o	desempenho	diário	e	monitorar	a	conclusão	de	tarefas.

•	 Distribuição	ineficiente	da	carga	de	trabalho	em	vários	sistemas,	sem	uma	visualização	

abrangente ou priorizada.

Solução
•	 Fornecimento	de	uma	plataforma	padrão	de	gestão	de	sinistros	que	incluísse	a	gestão,	

distribuição e atribuição integradas de casos e colaboração.

•	 Implementação de uma solução baseada no modelo Insurance Architecture Application (IAA) 

possibilitando expansão global e reutilização.

•	 Definição	de	arquitetura	em	camadas	para	reduzir	a	necessidade	de	refazer	as	abordagens	

de criação de novas funcionalidades.

Benefícios
•	 Simplificação	do	ambiente	de	aplicativos	de	modo	a	criar	uma	experiência	“one-inbox”. 

•	 Criação	de	uma	plataforma	padrão	para	gestão	do	fluxo	de	trabalho,	abrangendo	a	gestão,	

distribuição e atribuição de casos e a colaboração integradas.

•	 Redução	da	complexidade	dos	processos,	com	a	eliminação,	simplificação,	automatização	

e transferência de processos e priorização de tarefas.

•	 Possibilidade de integração futura com outros aplicativos, para uma maior colaboração.

Prêmios	“Crossing	the	
Chasm”	e	“Innovator	of	the	

Year”	da	Pegasystems.

Prêmios	“Insurance	
Innovator”,	“Cloud	

Innovator”	e	“Excellence	
in	Innovation”	da	

Pegasystems.
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Automação de serviços
Setor: Seguros.

País: Estados Unidos.

Cliente:	Empresa	de	serviços	financeiros	de	grande	porte	que	fornece	produtos	de	poupança	garanti-
dos pelo FDIC.

Desafios
•	 Falta	de	pessoal	qualificado,	ativos	reutilizáveis	e	metodologia	de	entrega	comprovada.

•	 Principais processos de negócio não automatizados. 

•	 Necessidade de migração do aplicativo legado atual para uma solução empresarial que 

pode	ser	expandida	para	outros	países.

Solução
•	 Implementação de uma única plataforma para orquestrar os processos de negócio em 

vários	países.

•	 Implementação de uma estrutura de administração de exceções para erros de processa-

mento em lote com conciliação e reprocessamento automatizados.

Benefícios
•	 Maior	eficiência	dos	processos	por	meio	de	sua	automação.

•	 Melhor experiência do cliente com fornecimento de uma visão abrangente de todas as 

informações do cliente.

•	 Redução do tempo de lançamento no mercado no caso de alterações do processo.
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4. Outros
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Planejamento da publicação de conteúdo digital
Setor: Entretenimento.

País: Reino Unido.

Cliente: Subsidiária	totalmente	controlada	por	uma	multinacional	americana	de	entretenimento	e	mídia.

Desafios
•	 Falta de monitoramento interno da publicação de conteúdo digital.

•	 Necessária validação de vários sistemas: CRM, SCM e aplicativos internos.

•	 Falta de processos end-to-end automatizados para cumprimento do cronograma de publicação.

Solução
•	 Fornecimento de um resumo melhor e automatizado para melhor visualizar as ações de 

caminho	crítico	para	garantir	o	cumprimento	das	metas	de	publicação.

•	 Criação	de	uma	solução	extensível	para	incorporar	requisitos	de	negócio	e	geográficos	adicionais.

•	 Utilização da nuvem para o desenvolvimento de soluções que geram mais colaboração e 

redução da duração e dos custos.

Benefícios
•	 Maior visibilidade do processo de publicação de conteúdo digital para novos produtos de 

entretenimento doméstico e produtos promocionais.

•	 Possibilidade de otimização continua com a coleta e comunicação dos dados de desempe-

nho	dos	processos	de	negócio,	gerando	economia	e	eficiência	no	futuro.

•	 Maior cumprimento das metas de publicação.

Prêmio	“Innovation”	
da	Pegasystems
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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, 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.capgemini.com

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

A Pegasystems revoluciona a maneira pela qual as 
principais empresas aprimoram a experiência dos clientes 
e automatizam suas operações. Nossa tecnologia Build for 
Change® patenteada ajuda os empresários a criar e aprimorar 
seus	sistemas	de	negócio	críticos.	A	Pegasystems	é	 líder	
reconhecida na gestão de processos de negócio e também é 
considerada	líder	em	softwares	de	gestão	do	relacionamento	
com clientes por importantes analistas do setor.

www.pega.com
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