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Business Technology Consulting
Transformar negócios maximizando o valor agregado, 
de forma sustentável e proativa, frente às constantes 
mudanças do mercado

Business Technology Consulting é a área de Consultoria do Grupo Capgemini 
especializada em aconselhar e apoiar as organizações na transformação dos 
seus negócios, assegurar o nível de performance esperado, maximizando o valor 
agregado de suas operações.

As ofertas cobrem ampla cadeia de valor de consultoria, desde o desenvolvimento 
de estratégias inovadoras até a execução, focando em resultados sustentáveis. 
Business Technology Consulting tem no setor Financeiro (Financial Services) seu 
maior centro de excelência.
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Business Strategy 

Com sua expertise em estratégia, a Capgemini acompanha os clientes na 
identificação de novas oportunidades de mercado, no desenho de novos 
modelos de negócio e a desenvolver suas diretrizes operacionais. Nossas 
competências em transformação e gestão de mudanças são baseadas em 
estudos e benchmarks. 

Nossa abordagem abrange definição de hipóteses, análise de dados de 
mercado, identificação de custos, de benefícios e de valor agregado. 

Business Process Management 

Com serviços de Escritório de Processos, Modelagem, Automação e Otimização, 
a Capgemini auxilia seus clientes a alcançarem maior eficiência operacional, 
com retenção de clientes e aumento de receita. Nossa abordagem estabelece 
diretrizes para ampliar a sinergia entre as áreas de TI, Negócio e de Processos, 
assegurando a melhor orquestração das iniciativas voltadas para melhorias. 

Para alavancar resultados, utilizamos aceleradores como a metodologia 
SEMBA, para Business Analysis, e Modelos de Referência de Processos para 
o setor Financeiro.

Financial Performance Management

As empresas precisam ter uma visão abrangente e profunda do seu desempenho 
para poder identificar as suas funções mais rentáveis. 

A abordagem Capgemini identifica as áreas-chaves para atingir o máximo 
de valor agregado, desde o planejamento e a definição do orçamento, até os 
resultados do monitoramento e o rastreamento dos benefícios. Informações 
oportunas e precisas  e tomada de decisões eficaz.

IT Strategy & Governance 

Com seu conhecimento em Estratégia 
e Governança de TI, a Capgemini 
garante que a visão de TI seja 
alinhada  a de negócio, concebendo e 
executando o plano de transformação 
de TI.  

Digital Transformation 

A Capgemini em parceria com o MIT (Massachuchets Institute of Technology), 
desenvolveu framework e metodologia para apoiar os clientes no desenho e 
implementação de estratégias digitais, considerando novos modelos de negócio, 
otimização da experiência do cliente e revisão dos processos operacionais.
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Redução de custos

Novas visões e estratégias
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Inovações TI/ Novas tecnologias

Architecture Services 

Os serviços de Arquitetura visam garantir o valor agregado das soluções de TI, 
atendendo aos objetivos de negócio. 

Os serviços são compostos por diagnóstico, planejamento e desenho de uma 
arquitetura funcional e tecnológica, que orienta a implementação,  modernização 
e integração de sistemas,  maximizando escalabilidade e performance. 

Change Management 

A Gestão de Mudança permite que as 
transformações de negócios e de TI 
sejam focadas em pessoas. 
Nossa abordagem visa:

WARP – Wide Angle Rationalization Program 

WARP é uma abordagem acelerada para identificar oportunidades de 
simplificação, padronização e renovação do portfólio de aplicações, à luz do 
contexto da sua Organização, por meio de uma visão de arquitetura orientada 
ao negócio.  Além da racionalização, define business case e roadmap  para 
transformação.

Portfolio, Program and Project Management

A oferta Gestão de Portfólio, Programa e Projetos é composta por metodologia 
e framework próprios da Capgemini. Os serviços oferecidos cobrem o desenho 
de escritórios especializados, a transformação dos processos e metodologias 
existentes, serviços sob demanda e, implementação de soluções.           
                 
A abordagem Capgemini baseia-se nas melhores práticas de mercado e em 
nossos diferenciais de  Gestão de Valor. 

Acompanhar as pessoas em cada 
fase do projeto e no período  pós-
implementação;

Evitar ou antecipar resistências; 

Agilizar o processo de adaptação 
 ao modelo futuro; 

Minimizar impactos causados pela 
mudança; 

Ampliar os níveis de desempenho 
pós-implementação. 

A abordagem da Capgemini está 
focada no acompanhamento 
individual para criar compromisso dos 
funcionários e entregar benefícios à 
Organização. 

No processo de tomada de decisão, o alinhamento entre as diversas áreas de 
negócio é fundamental e está cada vez mais crítico. A Capgemini acredita que 
a melhor resposta a este desafio é a fusão de dois princípios fundamentais:  
criatividade e colaboração. 

Nossa abordagem inovadora é a síntese de um ambiente criativo, de preparação 
intensiva de conteúdo e de trabalho colaborativo, eficiente e focado. O ASE é 
um acelerador para definir estratégias personalizadas, abordagens realistas e 
planos de ação focados no objetivo final.

ASE – Accelerated Solutions Environment 

Capgemini IAF (Integrated Architecture Framework)
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Benefícios ao contratar ofertas de Business  
Technology Consulting 

Por que a Capgemini? 

Experiência comprovada para transformação e gestão de mudança em 
organizações complexas.

Clientes referência 

Experiência comprovada entre as principais organizações nacionais e mundiais, 
em diversos segmentos do setor Financeiro:

Equipes combinam experiência 
local e internacional. 

Suporte à execução de projetos, 
para acelerar a obtenção de 
resultados tangíveis, mensuráveis 
e sustentáveis. 

Acompanhamento em toda 
cadeia de valor de Consultoria (da 
estratégia à transformação). 

Competências funcionais de 
primeira linha.

Duas das maiores instituições bancárias brasileiras;

Uma das maiores seguradoras do Brasil; 

Empresa líder global em serviços financeiros com atuação em 73 países;

Uma das maiores seguradoras no mundo, com 102 milhões de clientes. 

Acesso a benchmarks globais para 
garantir metas de desempenho 
adequadas.

Trabalho de forma colaborativa com 
o cliente (Collaborative Business 
Experience). 

Sólida expertise no setor Financeiro. 

Centros de Excelência Globais. 

Metodologias absolutamente 
pioneiras e atualizadas. 

Expertise setorial e entendimento 
profundo dos aspectos estratégicos. 

Brasil
60 Consultores

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
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