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EMPRESA 

A Capgemini Portugal, Serviços de Consultoria e Informática S.A. é a subsidiária 

portuguesa do Grupo Capgemini, um dos maiores fornecedores de serviços de 

Consultoria, Tecnologia e Outsourcing do mundo. 

Com uma presença mundial em 40 países, distribuídos pela Europa, América do Norte 

e Ásia-Pacífico, a Capgemini totaliza mais de 110 mil colaboradores no mundo inteiro, 

tendo registado, em 2010, uma receita global de aproximadamente 8,7 mil milhões 

de Euros.   

Em Portugal desde 1997, a Capgemini conta actualmente com cerca de 400 

colaboradores, possuindo sólida experiência e elevada competência nas áreas em que 

actua. Com uma carteira de clientes extensa, abrange todos os sectores de actividade 

em que o Grupo opera (Manufacturing; Consumer Products, Retail & Distribution; 

Energy, Utilities & Chemicals; Financial Services; Public; Telecommunications, Media 

& Entertainment). 

 

ENVOLVIMENTO 

A Capgemini Portugal assume-se como uma empresa transparente e rigorosa, com 

um modelo de negócio compliant com as suas obrigações de multinacional cotada em 

bolsa e com os princípios fundamentais do United Nations Global Compact, que o 

Grupo Capgemini integra desde 2004, referente a direitos humanos, direitos laborais, 

preservação ambiental e combate à corrupção. 
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O conceito de Responsabilidade Social, determinante quando se refere o impacto das 

organizações na sociedade que as integra, é uma pedra angular na actuação do 

Grupo Capgemini, impulsionando-o a intervir activamente, a nível cívico, ambiental 

e/ou social, nas comunidades envolventes. 

Para melhor responder a este desafio, não obstante a realização de actividades e 

eventos simples e recorrentes de apoio a instituições de solidariedade social, a 

Capgemini Portugal lançou, em Outubro de 2010, o programa Mecenas. Instituído 

como um programa de mecenato de serviços de consultoria direccionado a entidades 

públicas ou privadas, sem fins lucrativos, nas áreas social, cultural, ambiental, 

desportiva, educacional e estatal, o Mecenas pretende: 

� Auxiliar organizações, incapazes de aceder per si a serviços de consultoria, a 

desenvolver modelos de negócios (mais) sustentáveis, rentáveis e inovadores; 

� Contribuir para o reforço da competitividade da economia portuguesa, via 

melhoria da competitividade das instituições apoiadas; 

� Consciencializar os colaboradores da Capgemini Portugal para a importância da 

cidadania empresarial.  

O primeiro projecto de consultoria ao abrigo do programa Mecenas foi realizado para 

a Act - Escola de Actores, associação sem fins lucrativos vocacionada para a 

formação de actores para Cinema e Televisão, e visou a diversificação do seu 

portfolio de serviços e a estruturação de uma abordagem comercial para o segmento 

empresarial. 

Formada, em 2001, por António-Pedro Vasconcelos, Antonino Solmer, Elsa Valentim, 

João Canijo e Patrícia Vasconcelos, a Act tem por objectivo principal ministrar um 

ensino profissional de elevada qualidade, oferecendo um Curso de Formação 

Profissional e Pós-Laboral de Actores, com a duração de três anos. 

Para colmatar os custos associados ao Curso de Formação Profissional (suportados 

apenas parcialmente pelo alunos), a Act desenvolve ainda, ao longo do ano, cursos 

livres e workshops de interpretação dirigidos a crianças/jovens, adultos e seniores, 

assim como acções de formação de reciclagem e actualização profissional para 

actores. 
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ACTIVIDADES – PROJECTO ACT – ESCOLA DE ACTORES 

Face a uma deterioração da situação financeira da Act nos últimos anos, e sendo 

sensível à sua missão primária - a formação profissional nas artes do teatro, cinema 

e televisão de uma nova geração de actores - a Capgemini Portugal propôs-se a dotar 

a associação de instrumentos que lhe permitissem assegurar, de forma sustentável, a 

sua estabilidade e solvabilidade financeira. 

Neste projecto, a Capgemini Portugal auxiliou a Act a consolidar internamente 

metodologias para estruturar uma oferta de produtos e serviços direccionada a 

empresas, alavancando na sua base de activos actual e capital humano, assim como 

no conhecimento consolidado nos últimos 10 anos.  

• Definição de uma proposta de valor e concepção de um plano de marketing; 

• Elaboração de um plano de abordagem comercial, a grandes contas e 

parceiros, incluindo para a fase de arranque, 50 empresas de serviços 

localizadas na Grande Região de Lisboa e 5 parceiros na área da formação a 

empresa, potenciais intermediários dos serviços da Act; 

• Estabelecimento do modelo de abordagem comercial, nomeadamente no que 

se refere à identificação de potenciais clientes, agendamento e preparação de 

reuniões, identificação de oportunidades, concepção e negociação de 

propostas. 

Este projecto, iniciado em meados de Novembro de 2010, encontra-se, desde Janeiro 

de 2011, na sua última fase de execução, cabendo à Capgemini acompanhar as 

actividades de prospecção comercial e de parcerias desempenhadas pela Act. Esta 

analisa o grau de execução do plano de acção comercial e proposta de planos de 

contingência para colmatar eventuais gaps face aos objectivos de penetração 

estabelecidos. 
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RESULTADOS 

Com o estabelecimento de uma oferta de serviços ao segmento empresarial, 

prevêem-se, entre 2011 e 2014, aumentos de 40% no volume de negócios e de 48% 

na margem operacional da Act. 

Através deste projecto, realizado a título de mecenato, a Capgemini Portugal auxiliou 

a Act no desenvolvimento de um modelo de negócio mais sustentável, rentável e 

inovador, não colocando em causa, mas pelo contrário viabilizando a missão cultural 

subjacente à sua fundação.  

 


