
Migre, opere e inove cada aspecto do negócio de nossos clientes na nuvem

Capgemini Cloud Platform

O que é o Capgemini Cloud Platform (CCP)?

É um portífólio de serviços em nuvem e aceleradores que habilitama migração, operação e inovação de 
cada aspecto negócio de nossos clientes na nuvem.

Plataforma de serviços agnóstico e vendor-neutral, permite aos nossos clientes utilizarem múltiplos 
fornecedores e alavanca a estratégia de adoção de nuvem de maneira gradual e sem ficar preso às 
tecnologias proprietárias de cada fornecedor de serviços (vendor lock-in).

Permite a migração de workloads para a nuvem, desenvolvimento de novos serviços nativos na nuvem, e 
gerenciamento da nuvem híbrida de nossos clientes com múltiplos provedores de serviços.

Habilita o controle, governança e gestão da jornada de adoção de nuvem de nossos clientes.

Elevator 

• Setores: Todos 
• Segmento de negócio: Enterprise com vasto ambiente de TI on-premisses e que ambicionam adotar 
serviços em nuvem.

Empresas de médio porte são focos destes serviços no mercado devido ao fato de não possuírem uma 
estrutura de TI centralizada ou necessitarem de orçamentos deoutras áreas para alavancarem novas 
estratégias de negócio na nuvem.

• Potencial de compra: CIOs e decisores chave na área de TI
• Potencial de compra secundário: Diretores de Áreas Técnicas, Desenvolvedores, Arquitetos

Clientes alvo

Como podemos ajudar?

A necessidade de tangibilizar os benefícios da eficiência e agilidade da nuvem que a nuvem oferecem faz 
com nossos clientes procurem por estes serviços mas a limitação de capacidade (skills), shadow IT, 
complexidades do ambiente legado e operacional fazem com que esta mudança para uma nova maneira de 
fazer negócios apresente uma série de barreiras efetivas na adoção dos serviços em nuvem.

O negócio necessita de uma entrega rápida de serviços, especialmente aqueles mais críticos e que 
diferenciam nossos clientes através da inovação e modelos de negócio. A área de TI é então percebida 
como lenta neste contexto como uma limitadora de inovação ao invés de habilitadora.

Os líderes de TI de nossos clientes necessitam encontrar uma maneira padronizada de habilitar os negócios 
e serviços em nuvem que sustentam os mesmos em produção. Restrições orçamentárias também 
contribuem para manutenção da complexidade operacional dos ambientes legados.

O Capgemini Cloud Platform é um portifólio de serviços na nuvem e aceleradores em uma plataforma 
centralizada e única que apoia nossos clientes a alavancar a eficiência e agilidade da nuvem.

Auxiliamos nossos clientes a habilitar os serviços em nuvem em cada aspecto de suas necessidades e 
assumir o controle de suas jornadas  de adoção de nuvem.

Desafios que nossos clientes enfrentam
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Nossa metodologia fim a fim apoia na migração de aplicações 
para a nuvem em três fases:  Assessment, Preparação, e 
Migração.

O que é o CCP Migrate?

• Assessment: Através de nossa ferramenta, 
propriedade intelectual da Capgemini, eAPM 
(economic Application Portfolio Manager), 
avaliamos todos os aspectos do portifólio de 
aplicações de nossos clientes e propomos a 
metodologia adequada de migração e o ambiente 
apropriado para cada aplicação.

• Preparação: A preparação da migração é 
conduzida por um time de experts, que utilizam os 
aceleradores e melhores práticas de migração para 
gerar uma documentação detalhada descrevendo as 
ondas de migração e detalhes técnicos necessários 
para garantia de uma migração bem sucedida.

• Migração: Esta preparação detalhada e holística 
garante a execução da migração pelo time de 
arquitetos em cloud da Capgemini.

Migrate

Quais são os diferenciais em nossa 
oferta de Migração para Nuvem?

• economic Application Portfolio Manager (eAPM): 
Nossa ferramenta eAPM habilita nossos clients a 
simplificar e mordernizar seus portifólios de 
aplicações.

• Metodologia robusta de migração: Nossa 
abordagem industrializada oferece múltiplas 
opções de migração e é apoiada por alto nível de 
automação o que reduz o impacto no negócio de 
nossos clientes.

• Modernização de aplicações: Cobrimos toda a 
cadeia de valor – da utilização de nossa própria 
expertise na recodificação e reescrita das 
aplicações para os ambientes de nuvem até a 
colaboração com os parceiros de desenvolvimento 
dos nossos clientes.

• Centro de Migração para a Nuvem: Conta com 
processos automatizados e industrializadoscom 
recursos no Brasil e off-shore.

Jornada fim a fim: migração para a nuvem

Assess & Advise Design & Plan Migration 
Execution Early Life Support

Discovery to Recommendation Recommendation to RUN

Discover & 
Analyze

 Mapeamento e análise da aplicação e 
infraestrutura correspondente

 Análise de cenários de migração e 
impactos baseados nos riscos identificados

 Análise de afinidade de migração para nuvem

 Determinação de plataformas de nuvem
alvo e nível apropriado de ajustes de 
arquitetura

 Re-architecture de aplicação para 
implementação cloud-native

 Análise de ROI e Business Case

 Roadmap de migração e blueprint

 Plano de migração detalhado e identificação de cenários de 
movimentação de workloads incluindo governança e 
operações

 Nuvem destino e ferramentas de migração adequadas para 
migração

 Identificação de cenários e benchmarking seguidos de condução
de PoCs e Pilotos para cada cenário

 Testes pré migração, execução da migração, monitoramento
contínuo seguidos de testes pós migração

 Suporte aceitação dos usuários, sincronização e cutover

 Garantia e handover para operação

Capgemini Cloud Platform foca em três necessidades primordiais



Contribua para o negócio de nossos clientes através de serviços 
prontos para uso.

Innovate

O que é o CCP Innovate?
Quais são os nossos diferenciais nesta 

oferta de CCP Innovate?

Serviços em PaaS entregues em 24 horas 
gerenciados na nuvem.

• Nosso Centro de Inovação em Nuvem foca 
no uso de serviços e aceleradores como 
auto-provisioning, APIs, landing zones, 
containerization, microsserviços e 
integrações, para entrega e suporte dos 
negócios de nossos clientes na nuvem, 
trazendo nossos clientes para uma 
verdadeira adoção de DevOps.

• Compliance com LGPD/GDPR e plataforma 
de serviços em nuvem aderente com com os 
controles da National Cyber Security Center.

• Cobrado como subscription mensal, inclui 
hosting na nuvem e suporte 24x7x365.

• Aprovisionamento e escalado on demand 
com precificação baseada no consumo - 
nossos clientes pagam efetivamente pelo que 
consomem.

• Ambiente totalmente automatizado e cloud 
agnostic, habilita um leque maior de 
escolhas nos provedores de nuvem.

Integração com o legado de TI de nossos clientes através de 
serviços de nuvem híbrida. Uma maneira completamente nova 
de gerenciar ambientes on-premise e na nuvem.

Operate

O que é o CCP Operate?

• Portal de usuário avançado: Usuários finais possuemum 
único local para solicitar uma gama de serviços em 
nuvem – de ferramentas de desenvolvimento, à 
arquiteturas pré construídas em PaaS e SaaS. O portal 
provê visibilidade e controle através da nuvem pública e 
a habilidade de integrar com o ambiente de nuvem 
privada e ambiente legado em uma solução que 
contempla a gestão deste ambiente híbrido.

• Centro de operações da nuvem: O centro de operações 
da nuvem é um hub para os serviços e suporte a fim de 
garantir que o sistema de computação em nuvem este 
disponível e otimizado de acordo com as necessidades de 
negócio de nossos clientes.

• Integração avançada de soluções: Integração acelerada 
da nuvem com os serviços existentes como ITSM e outros 
serviços. Esta integração é fundamental para 
implementação do negócio de nossos clientes na nuvem 
em múltiplos provedores de nuvem pública.

Nossos serviços combinam produtos open-source e 
licenciados para disponibilizar um ambiente totalmente 
automatizado, agnóstico em nuvem e capacidades que 
podem ser rapidamente disponibilizadas aos nossos 
clientes.

• DevOps PaaS: Lançamento de novas versões de uma 
maneira rápida através da automação e habilitação da 
abordagem DevOps e Agile para entrega de serviços na 
nuvem.

• Integration PaaS: Integração de qualquer 
combinação de aplicações on-premise com ambientes de 
nuvem pública.

• API Management PaaS: Publicação, advertising e 
governança centralizada de APIs. Permite o acesso 
seguro aos dados habilitando inovação nos serviços em 
nuvem de nossos clientes incluindo monetização de APIs.

• Container PaaS: Ambiente runtime baseado em 
container que suporta microserviços, monolíticos, 
integrações síncronas, assíncronas e processamento em 
batch bem como aplicações cloud-native.

• Identity & Access Management IAM PaaS: 
Administração centralizada para IAM dos ambientes de 
nossos clientes.

Quais são os nossos diferenciais nesta 
oferta de serviços gerenciados na nuvem?

• Centro de Operações em Nuvem 24x7x365

• Atendimento em Português, Inglês e Espanhol

• Portal de usuário avançado

• Suporte a soluções IaaS, PaaS and SaaS

• Integrações pré construídas para AWS, Azure e 
Google Cloud

• Catálogo de serviços PaaS

• Materiais de apoio à adoção de nuvem 
(foundation)

• Gestão de workloads em Container

• Monitoramento de segurança (Cloud Security)

• Soluções para nuvem híbrida

• Extends many of the public cloud benefits across 



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.

Quais são os benefícios para nossos clientes?

Este conjunto de serviços, Capgemini Cloud Platform, 
inclui ferramentas, tecnologias e expertise que apoiam 
nossos clientes a assumirem o controle em suas 
respectivas jornadas para adoção de nuvem.

Controle

Habilite a nuvem para a transformação digital de seus clients

Através destes serviços nossos clientes passam a ter maior controle sobre o quê os ambientes e respectivos serviços 
podem aprovisionar para usuários, controle de custos e escolha de tecnologias em nuvem adequadas com os padrões 
de TI.

Os desenvolvedores possuem acesso a um vasto leque de ferramentas através de um catálogo, suportando migrações 
e serviços gerenciados na nuvem, DevOps e agile, API integrations, SaaS, e desenvolvimento cloud-native usando 
containers ou PaaS.

Produtividade
Nossos serviços permitem a automação da entrega de 
soluções, configuração, scaling, aprovisionamento e como 
habilitar robotização à processos repetitivos. A plataforma 
de serviços da Capgemini direciona o negócio de nossos 
clientes para adoção DevOps e NoOps.

Gestão e otimização de custos
Nosso portal avançado permite aos usuários um único local com opções de serviços em nuvem desde ferramentas de 
desenvolvimento até arquiteturas pré configuradas em PaaS e SaaS com transparência do billing em tempo real e 
visibilidade de consumo.

Nossos parceiros
Technology Partners:
AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure

Hosting partners:
CloudBolt, Docker

Precisa de mais detalhes?

Visão integrada do portifólio do CCP


