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Grupo Capgemini reúne experiência em engenharia e I&D com lançamento de 

nova marca: ‘Capgemini Engineering’  

 

 

Sob uma única marca está reunido um conjunto único de forças do Grupo: os serviços globais de 

engenharia e de Investigação e Desenvolvimento (I&D) da Altran e a experiência em digital manufacturing 

da Capgemini 

 

Lisboa, 8 de abril. A Capgemini anuncia hoje o lançamento da Capgemini Engineering, que 

consolida um conjunto único de competências líderes de mercado em engenharia e I&D e que, 

aliadas aos profundos conhecimentos sobre a indústria, as tecnologias digitais e o software de 

vanguarda que o Grupo detém, irão capacitar a transformação das empresas no contexto da 

convergência entre os mundos digital e físico. A nova linha de negócio1, que conta com mais de 

52 mil colaboradores e está presente nos principais hubs de engenharia do mundo, agrupa o 

poder da engenharia e assinala a integração da Altran, um ano após a sua aquisição pelo Grupo 

Capgemini.  

 

 

“As principais empresas dos mais variados setores de atividade perceberam que a Engenharia e a 

Investigação e Desenvolvimento (I&D) estão a evoluir a um ritmo muito rápido e constante. 

Consequentemente, os nossos clientes precisam de um parceiro capaz de os apoiar no desenvolvimento e 

na comercialização, na gestão e evolução de produtos inovadores”, afirma Aiman Ezzat, CEO do Grupo 

Capgemini. “A Capgemini Engineering assinala a integração das competências da Altran no Grupo, um ano 

após a sua aquisição. Esta nova linha de negócio vem complementar na perfeição o portfólio já consolidado 

de ofertas estratégicas do Grupo e suporta a nossa posição de liderança na Indústria Inteligente”.  

 

A Capgemini Engineering tem como missão apoiar as organizações mais inovadoras do mundo na criação 

dos produtos e serviços do futuro, bem como a lidarem com a disrupção, através da incorporação das mais 

avançadas tecnologias e de software de ponta.   

 

Para William Rozé, CEO da Capgemini Engineering e membro do Comité Executivo do Grupo: “A I&D é o 

novo campo de batalha que tem de estar ligado e orientado aos dados, de modo a poder otimizar a inovação 

                                                           
1 As Global Business Lines (GBLs) da Capgemini gerem as suas principais ofertas; sendo responsáveis pela pré-venda, pelas soluções, 

pela disponibilização focada no cliente e pelo desenvolvimento de talentos e conhecimentos especializados em áreas-chave para o Grupo, 

incluindo os mercados emergentes e os que estão em forte crescimento. 
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e a acelerar o desenvolvimento. Os serviços da Capgemini Engineering foram desenvolvidos para responder 

exatamente a esta necessidade: aproveitar o poder dos dados para fomentar a inovação, criar e oferecer 

novas experiências aos clientes e disponibilizar novas fontes de valor”. 

 

As competências reunidas sob a marca da Capgemini Engineering já são reconhecidas como sendo líderes 

de mercado. Em janeiro de 2021, a Zinnov, empresa líder à escala mundial na área da consultoria de gestão 

e estratégia, posicionou a Capgemini no topo da sua “leadership zone” pelos seus serviços globais de 

Engenharia, Investigação e Desenvolvimento (EI&D), sublinhando que a nova entidade possui recursos que 

lhe permitem dispor da maior rede de fornecimento do mundo e que está presente nos principais hubs de 

engenharia à escala global. A maioria dos clientes beneficiam igualmente da capacidade que a Capgemini 

Engineering possui para implementar tecnologia em grande escala, das suas poderosas competências de 

engenharia e da vasta experiência que detém neste setor. Entre estes clientes, conta-se a Hyperloop TT, 

uma empresa inovadora de transportes e tecnologia que está a desenvolver um sistema disruptivo de 

transporte de alta velocidade assente na propulsão eletromagnética. 

 

“Estamos a trabalhar com a Capgemini Engineering no desenvolvimento daquela que é a grande inovação 

nos transportes no último século. Valorizamos muito a experiência e os conhecimentos de engenharia 

aeroespacial, aeronáutica e engenharia de sistemas que possuem. A Capgemini Engineering capacitou-nos 

com recursos únicos a nível da engenharia físico-mecânica, da arquitetura de sistemas, desenvolvimento de 

software, bem como de gestão de projetos”, sublinha Andres De Leon, CEO da HyperloopTT. 

 

A nova linha de negócio mundial inclui três grandes áreas: Product and Systems Engineering; Digital and 

Software Engineering; e Industrial Operations.  

 

Mais informações sobre a Capgemini Engineering, disponíveis em: URL.   

 

Sobre a Capgemini Engineering 

A Capgemini Engineering consolida, numa única marca, um conjunto único de competências líderes de 

mercado do Grupo, agregando os serviços globais de engenharia e de Investigação e Desenvolvimento (I&D) 

da Altran e a experiência em digital manufacturing da Capgemini. A Capgemini Engineering, que é detentora 

de um vasto leque de profundos conhecimentos sobre a indústria, as tecnologias digitais e o software de 

vanguarda, apoia a convergência entre os mundos digital e físico e, em conjunto com as restantes valências 

do Grupo, suporta a jornada dos clientes rumo à Industria Inteligente. A Capgemini Engineering conta com 

mais de 52.000 engenheiros e cientistas, distribuídos por mais de 30 países, em setores como aeronautics, 

automotive, railways, communications, energy, life sciences, semiconductors, software & internet, space & 

defence e consumer products. 

 

A Capgemini Engineering é parte integrante do Grupo Capgemini, líder mundial no desenvolvimento de 

parcerias com empresas para transformar e possibilitar a gestão dos seus negócios aproveitando o poder da 

tecnologia. A atuação do Grupo norteia-se diariamente pelo seu principal objetivo: potenciar a energia 

humana através da utilização da tecnologia rumo a um futuro mais inclusivo e sustentável. O Grupo é uma 

organização responsável e multicultural, com uma equipa que reúne 270 mil colaboradores em quase 50 

países. Com um valioso património de mais de 50 anos de existência e uma vasta experiência nos mais 

variados setores de atividade, a Capgemini é reconhecida pelos seus clientes por responder às suas 

necessidades, desde a estratégia e design até à gestão das operações, tirando partido das inovações em 

áreas em constante evolução como a cloud, os dados, a inteligência artificial, a conectividade, o software, a 

https://www.capgemini.com/news/capgemini-positioned-as-a-global-leader-by-zinnov-for-its-engineering-research-and-development-erd-and-internet-of-things-iot-services/
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engenharia digital e as plataformas. Em 2020, o Grupo reportou receitas no valor de 16 mil milhões de 

euros. 

Get the Future You Want | www.capgemini.com 
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