
People matter, results count.

Solução Capgemini 
para Inteligência Artificial
Inteligência Artificial pode ter impacto no mundo real 
agora, não apenas no futuro.
Inteligência Artificial é mais que apenas uma nova tecnologia da moda. Bem executada, é uma 
fonte de competitividade e crescimento de empresas. É um importante catalizador para inclusão 
social e econômica. I.A. já está transformando nossas vidas, resolvendo desafios, destrancando 
novas oportunidades. Em um curto espaço de tempo, veremos negócios e setores ao redor do 
mundo serem impactados. Poucas partes da empresa não serão afetadas por esse 
impacto. Transformação é inevitável, e é hora de agir.

Contudo, I.A. precisa ser industrializada para entrega em escala. Aí que entra o PerformAI.

As soluções
A Capgemini definiu uma metodologia e um conjunto de aceleradores para explorar o poder da 
inteligência artificial e denominou de PerformAI.

Acreditamos em uma abordagem ética e pessoas em primeiro lugar. Cada engajamento do 
Perform AI considera a cultura, o processo, os dados e a tecnologia, gerenciando proativamente 
o efeito de cada nova iniciativa em sua força de trabalho avançada, construindo confiança e 
transparência para garantir a adoção e o sucesso. 

A Capgemini dispõe de uma prática global com mais de 12.000 consultores de AI/Advanced 
Analytics e mais de 14.000 consultores de Insights and Data, que consiste em um ecossistema 
completo de pessoas, ativos, aceleradores e expertise disponível a ser aplicado em projetos de 
transformação digital nas principais empresas do Brasil e do mundo.

Em Abril de 2019, a Capgemini foi classificada como líder global em soluções de Insights & Data 
pelo Gartner.

Por que essa solução?
• Adoção de práticas de negócio inovadoras 
alinhadas com a melhoria da experiência do usuário, 
visando automatizar processos, melhor eficiência 
operacional e principalmente, adoção de Inteligência 
Artificial em escala. 



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 
2018 o Grupo Capgemini reportou uma receita global de 13,2 bilhões de euros. 

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

• Implantação de Projetos de Inteligência Artificial;
• Redução do tempo de tarefas que podem ser automatizadas;
• Mitigação dos riscos operacionais por meio de padronização e controle dos processos de negócio;
• Empoderamento dos funcionários;
• Operações Inteligentes.

Diferenciais da Solução Capgemini

Para o Diretor de Negócio:

• Engenharia de Inteliência Artificial;
• Setup de ambientes e CoE de I.A., para explorar casos de negócio;
• Otimização e processamento, levando o ganho de projetos em escala;
• Treinamentos de Modelos, fundação e setup de uma forma simples e assertiva. 

Para o Diretor de TI:

• Impacto de Inteligência Artificial agora;
• Time especializado;
• Conhecimento não apenas em ferramentas de mercado, mas na escrita de soluções 
puramente baseadas em Algoritmos;
• Empresas do grupo Capgemini 100% focadas na entrega de soluções Digitais. 

Benefícios: Redução de 500 minutos
de downtime realizando análises preditivas 
(resultados obtidos em projeto  de uma grande 
empresa automotiva)

Por que a Capgemini?
A Capgemini, empresa líder em transformação digital, por meio de sua metodologia e aceleradores 
consolidados e reconhecidos globalmente, oferece uma solução completa, desde a venda de licenças, 
serviços de implementação, infraestrutura, suporte e operação.

Além de possuir experiência comprovada em diversos segmentos, demonstrada por relevantes casos de 
sucesso, somos parceiros das principais plataformas de automação do mercado, o que possibilita 
uma forte integração técnica e constante evolução do nosso time.




