
People matter, results count.

Foco no empoderamento do usuário e na 
excelência na prestação de serviços, sustentada 
por tecnologias disruptivas 

Solução Capgemini
End User Next-Generation

Uma fantástica experiência do usuário não é definida por um atributo individual, é uma 
percepção geral de que a empresa realmente se preocupa com todas as facetas da 
experiência de trabalho! É um sentimento resultado de uma mistura de recursos digitais 
altamente interconectados e prontos para atender às necessidades dos usuários mais 
exigentes, num ecossistema de negócios cada vez mais desafiador.

My Experience  é a solução Capgemini para o empoderamento do usuário. Somos 
qualificados de forma única para ajudar seus funcionários a experimentar tudo isso, 
definindo a jornada completa desde a quebra de paradigmas, desenho, implementação 
e evolução de tecnologia, até a adoção total e melhoria continua dos modelos de 
prestação de serviço.

A oferta Capgemini My Experience traz um novo nível de escolha, flexibilidade de 
acesso ao suporte, engajamento e interação dos usuários. A Capgemini oferece três 
elementos principais que podem ser entregues individualmente ou integrados para 
atender aos seus requisitos específicos: Connected Workspace, Connected Office e 
Connected Employee. Cada oferta complementa e agrega valor ao outro, criando uma 
cadeia de valor de ponta a ponta, trazendo vantagens aos usuários, à TI e aos 
processos de negócio.

Por que essa solução?
• Mobilidade e flexibilidade;
• Adoção de práticas inovadoras alinhadas com a melhoria da 
experiência do usuário, simplificação e clareza dos meios de 
comunicação e do acesso às informações;
• Garantia de que a informação está à distancia de um clique, 
aumentando a produtividade e a satisfação do usuário, removendo 
barreiras entre os negócios e as áreas de suporte;
• Esforços e recursos direcionados à melhoria contínua do dia a dia das 
operações.

A solução



• Consultoria especializada para levantamento inicial, 
definição e implantação de processos, roadmap da 
jornada de transformação e operação;
• Modelos industrializados para acelerar o projeto e 
gerar ganhos rápidos;
• Adoção de Soluções cognitivas: machine learning, 
processamento de linguagem natural, chatbots e 
voicebots, detecção da intenção do usuário, respostas 
objetivas usando inteligência artificial e chat humano, 
sustentados por poderosa curadoria do conhecimento;
• Adoção de Soluções Digitais: utilizando métodos de 
gamificação, avaliamos seu nível atual de maturidade 
e adoção de modelos disruptivos de suporte, 
recomendamos e implantamos as teconologias de 
suporte e desenvolvemos o modelo de comunicação e 
engajamento do usuário. A Capgemini pode fornecer 
soluções digitais no modelo mais adequado ao seu 
negócio, seja on premises, cloud based ou SaaS;
• Portal único de autoatendimento para serviços e 
suporte de TI;
• Aplicativo móvel Connected Office.
 

Componentes da Solução

Diferenciais da solução
• Consultoria estratégica para definição do roadmap para a transformação digital, identificando 
novas oportunidades de negócio e preservando os investimentos;

• Suporte na definição da estratégia de infraestrutura e implementação de alternativas na nuvem 
ou on premise com foco na qualidade e na otimização do ROI;

• Serviços industrializados de migração, conversão e implementação do ecossistema de prestação 
de serviços utilizando abordagens disruptivas, reduzindo riscos, acelerando processos e 
possibilitando a expansão dos negócios.

Nossa maior vantagem é nossa experiência!
A Capgemini comprova sua especialização na transformação de serviços a usuários finais através 
de centenas de contratos de sucesso com clientes em todo o mundo, e somos qualificados de 
forma exclusiva para ajudar sua empresa a traçar seu próprio curso para a Connected Employee 
Experience. 

Diferenciais Capgemini



Nossas vantagens incluem:

• Amplitude das ofertas Capgemini, cobrindo todo o ecossistema de prestação de serviços a 
usuários e clientes;
• Abordagem industrializada, oferecendo modelos largamente experimentados e flexíveis o 
bastante para se adequar às necessidades do negócio de cada empresa;
• Transformação sem grandes complexidades, com foco nas necessidades do usuário;
• Experiência multi-setor: seja qual for o ramo de sua empresa, podemos ajudar na simplificação 
dos modelos de prestação de serviços;
• Visão estratégica de negócios;
• Sólidas parcerias;
• Busca constante e incansável por inovação contínua.

Parceiros

A Capgemini possui uma sólida rede de parcerias estabelecida para a composição da 
solução My Experience, destacando-se a Microsoft, Google, ServiceNow, Broadcom, 
VMware, Cisco, RedHat, entre outras.



Aumento da satisfação e produtividade dos 
usuários em até 31%

Digital Service Centre

Para os usuários:
Um usuário feliz produz até 31% mais. A agilidade e flexibilidade do My Experience oferece um 
ambiente de trabalho de fácil acesso, propício à colaboração, criatividade e excelência 
operacional!

• Eles podem trabalhar da maneira que quiserem, com os dispositivos e aplicativos que 
escolherem, sem limitações impostas pela TI;
• Os serviços são mais fáceis de acessar e mais integrados, personalizados e preditivos;
• Os usuários apresentarão mais engajamento, satisfação, produtividade e lealdade - estarão 
mais propensos a elogiar os processos de prestação de serviços.

Para a TI:
• Melhora a reputação da TI - aos olhos de toda a comunidade de usuários e líderes de negócios;
• Mais inovação: maior agilidade para implantar novos serviços, para que o time-to-value possa 
ser encurtado e o desenvolvimento simplificado, abrindo caminho para o aumento da inovação;
• Acelera e orquestra processos, como o onboarding / offboarding dos funcionários, para que a 
TI possa se concentrar em outras prioridades.

Para a empresa:
• Aumenta a produtividade, pois os usuários podem realizar seus trabalhos mais rapidamente;
• Uma ótima experiência de usuário ajuda a empresa a atrair e reter talentos;
• Reduz custos: reduz o espaço necessário para escritórios, reduz a necessidade de agentes de 
suporte local, reduz o CapEx;
• Usuários mais produtivos e satisfeitos traduzem-se em uma excelente imagem de marca.

Como está o cenário atual da sua Central de Serviços?

Os usuários gostam do que veem?

Eles conseguem o apoio de que precisam, quando e 
como precisam?

• Em qualquer tipo de dispositivo
• Vários canais de comunicação
• Suporte 24/7

Os prazos de resolução e atendimento são aceitáveis?

O suporte é fornecido sob medida para sua persona ou função na organização?

Os problemas e situações mais urgentes são priorizados?

Se uma das respostas for não, é hora de modernizar o Service Desk!

Benefícios

A evolução do Service Desk, by Capgemini



A solução

O Digital Service Centre é um único ponto de contato para acesso aos serviços de TI. Multicanal, 
é composto por canais de voz, email, chat, mensagens instantâneas, assistente virtual e 
biometria.

Características da solução

• Acesso multicanal em vários tipos de dispositivo para consumo dos serviços de 
suporte;
• Níveis de acesso personalizado, em vários idiomas;
• Intelligent Service Centre, responsável pela conexão entre a TI e as necessidades de 
negócio para impulsionar a melhoria contínua dos serviços prestados;

• Distributed Smart Services: fornece suporte remoto e local, quando e onde for 
necessário, por meio de uma equipe capacitada que usa processos, ferramentas e 
metodologias globalmente consistentes. O\ DSS é a evolução do serviço de campo, com 
foco principal na prevenção de incidentes!



Sobre a Capgemini
Um dos líderes globais em consultoria, serviços de tecnologia e transformação digital, a Capgemini se mantém 
na vanguarda da inovação, para apoiar seus clientes, de maneira abrangente, em oportunidades de nuvem, 
tecnologias digitais e plataformas, que estão em constante evolução. Com base em nosso sólido patrimônio 
de 50 anos e no profundo conhecimento específico em indústrias, apoiamos organizações na concretização de 
suas ambições de negócios, por meio de uma completa gama de serviços que cobrem desde a estratégia até 
a operação. A Capgemini tem a convicção de que o valor da tecnologia para os negócios vem das pessoas e por 
meio delas. Somos uma empresa multicultural de 200 mil profissionais, distribuídos em mais de 40 países. Em 
2017, o Grupo Capgemini reportou uma receita global de 12,8 bilhões de euros.

Visite-nos em www.capgemini.com/br-pt
Conecte-se à Capgemini no Brasil pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.

Benefícios


