
O belga Paul Hermelin, presi-
dente mundial da consultoria
francesa Capgemini, compa-
nhia de R$ 22,5 bilhões de re-
ceita global, quer aumentar o
peso dos países emergentes no
faturamento da empresa.
Atualmente, apenas 5% das re-
ceitas vêm dos países em de-
senvolvimento, que tem o Bra-
sil como principal represen-
tante. O objetivo, agora, é fa-
zer com que o percentual au-
mente para 10% até 2015.

A estratégia de crescimento
nos mercados emergentes teve
início há 18 meses, quando a
francesa adquiriu 55% da pres-
tadora de serviços de tecnolo-
gia CPM Braxis no Brasil por
R$ 520 milhões. “Na Índia é di-
fícil competir no mercado lo-
cal. Decidimos colocar o foco
no Brasil”, disse Hermelin ao
BRASIL ECONÔMICO.

O executivo espera que o Bra-
sil se torne o quarto mercado
mais importante da Capgemini
em, no máximo, quatro anos, ul-
trapassando Holanda e Alema-
nhã atrás apenas de França, Rei-
no Unido e Estados Unidos. Ele
não revela quanto a operação lo-
cal já cresceu desde a aquisição,

mas alguns números sinalizam
a expansão. A empresa já contra-
tou 1,5 mil funcionários e agora
tem um quadro de 6,5 mil cola-
boradores. Em 2011 a empresa
conquistou no Brasil contas co-
mo a Philips e a Volvo.

Concorrência
Com a união com a Capgemini,
que abre oportunidades para a
CPM principalmente entre os
clientes globais, Hermelin pre-
tende passar a americana HP no
Brasil em participação no merca-
do de serviços de TI, em “pou-
cos anos”. Hoje, a empresa ocu-
pa a quarta posição no ranking
nacional, com 3,4% do merca-
do, atrás de IBM, Accenture e
HP, segundo consultoria IDC.

A HP vem intensificando a
atuação na área de serviços de
TI desde 2008, quando comprou
a EDS por US$ 13,9 bilhões, e
tem hoje quase 5% do mercado
brasileiro, de acordo com a IDC.
Hermelin acredita ser possível
ultrapassar este percentual.

Para competir com estes gi-
gantes, o executivo diz que é
preciso respeitar a cultura local
da empresa e deixar que a CPM
mantenha características que
não fazem parte do perfil glo-
bal. “Não temos uma cultura do-
minante. Somos a única empre-
sa global com essa visão”, diz.

O presidente da Capgemini
critica a concorrente. “Quan-
do a IBM compra um empresa,
eles fazem o processo conheci-
do pelo mercado como ‘blue
wash’”, diz, usando o termo
em inglês para “lavagem
azul”, em tradução literal, em
alusão à cor símbolo da ameri-
cana. “Nós não fazemos isso”,
afirma o executivo. ■

MOBILIDADE

Congresso e exposição internacionais de
tecnologia serão lançados no próximo dia 18

A estratégia da Capgemini
para tirar mercado da HP

Divulgação

MODA

Consumidores assinarão estampas das
coleçõesda marca infantil Lilica Ripilica

Dona da CPM Braxis prevê
que o Brasil será seu quarto
maior mercado em quatro anos

Acontece no próximo dia 18 o lançamento oficial do Congresso e
Exposição Internacionais de Tecnologia da Mobilidade SAE Brasil 2012,
marcado para os dias 2, 3 e 4 de outubro, em São Paulo. O encontro
fará a apresentação do congresso aos expositores e contará com a
presença de dois palestrantes: o economista José Roberto Mendonça
de Barros e de Osias Galantine, diretor de Compras da Fiat Automóveis.

Com a promoção Desafio Criativo, a Lilica Ripilica vai selecionar
propostas de estampas contínuas para coleções da marca, uma das
mais bem conceituadas de moda infantil do país. O participante
poderá enviar quantas estampas quiser, sendo estas originais.
Os concorrentes devem enviar os desenhos entre os dias 07 de maio
a 1º de junho. No dia 17 de setembro os ganhadores serão anunciados.

A CPM Braxis é a
quarta colocada no
ranking do mercado
nacional de serviços
de TI, atrás da IBM,
Accenture e HP
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cpereira@brasileconomico.com.br

PREDOMÍNIO DA EUROPA

Divisão da receita global 
da Capgemini em 2011
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Fonte: empresa

PaulHermelin, presidentemundial daCapgemini:até2016, 10%dareceitavirádepaísesemergentes

Alexandre Rezende

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PROCESSO 2011-0.016.362-6 - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2011-SMS.G

A Comissão Especial de Licitação COMUNICA aos interessados 
a prorrogação da data de abertura da Concorrência Pública 
nº 001/2011-SMS.G - relativa a Concessão administrativa para 
construção e modernização de Unidades Hospitalares, construção 
de Centros de Diagnósticos e prestação de serviços e utilidades 
não-assistenciais, do dia 27 de abril de 2012 para o dia 16 de maio de 
2012, por interesse público.
Em consequência, as propostas e demais documentos necessários à 
participação na Licitação serão recebidos no dia 16 de maio de 2012, 
das 09:00hs às 10:00hs, no auditório da Autarquia Hospitalar Municipal, 
localizada na Rua Frei Caneca, 1398/1402, 1º andar, auditório, 
Consolação, São Paulo, São Paulo. 
A abertura dos volumes das Garantias das Propostas e das Propostas 
Técnicas será realizada em sessão pública a iniciar-se às 10:00hs do 
dia 16 de maio de 2012, no auditório da Autarquia Hospitalar Municipal, 
localizada na Rua Frei Caneca, 1398/1402, 1º andar, auditório, 
Consolação, São Paulo, São Paulo.

SECRETARIA DA SAÚDE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




