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manter a sua posição nos mais de 50 

mercados onde já se encontra, quer 

aumentar essa presença e expandir-se 

para outros mercados, nomeadamente 

para o Médio Oriente onde o produ-

to de valor acrescentado da empresa, 

pelo seu nível de personalização, pode-

rá facilmente ter sucesso. 

“Nunca podemos baixar os braços e 
temos que continuar a procurar novas 
portas, assim como o crescimento nas 
atuais, seja com maior volume de ven-
da de produtos já em carteira, seja com 
a introdução de novos, ou mesmo com 
o desenvolvimento de outros em par-
ceria”, reforça Fernando Pereira.

O administrador da Apertex salienta 

ainda a aposta contínua da empresa 

na qualidade e diferenciação dos seus 

produtos, em acabamentos que ga-

rantem ao produto um grau de gran-

de durabilidade e na capacidade de 

personalização dos mesmos, tentando 

marcar as tendências no setor. 

www.apertex.pt

CGI
APOSTA DE SUCESSO 

NO MERCADO PORTUGUÊS

Fundada em 1976 pelo canadiano Serge Godin, 
ainda hoje o Chairman da empresa, 

a CGI é atualmente uma das maiores empresas 
independentes de serviços de IT e processos 

de negócio no mundo, com operação em 400 
escritórios em mais de 40 países, e mais de 78.000 

profissionais espalhados por todo o mundo. 
A empresa está presente em Portugal desde 

1995, onde tem apostado de forma contínua, 
nomeadamente na exportação de soluções 
e serviços para clientes da empresa em todo 

o mundo através do seu Global Delivery 
Center (GDC).

As principais áreas de negócio da 

CGI em Portugal encontram-se nos 

setores de Energy & Utilities e nas 

Municipalities, mas a empresa está 

atualmente a crescer sustentadamen-

te nos setores financeiro, de retalho e 

das telecomunicações. 

A aposta na capacidade, competên-

cia e a qualidade dos seus recursos 

na área das Tecnologias de Informa-

ção, tem sido, segundo Carlos Lou-

renço, Sector VP Portugal da CGI, o 

fator “mais decisivo” do sucesso da 

empresa em Portugal, que em 2000 

contava já com cerca de 600 colabo-

radores, e que atualmente ascendem 

a 1.600 divididos pelos centros de 

operações em Lisboa, Sintra, Saca-

vém, Odivelas e Porto. 

De acordo com o responsável, a CGI 

pretende manter o crescimento que 

tem vindo a registar relativamente 

à evolução do negócio e de recruta-

mento em Portugal, estando, inclu-

http://www.apertex.pt/pt/
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sive, à procura de profissionais “que 
possam ajudar a companhia a crescer 
e a inovar”, sobretudo nos mercados 
onde estão menos presentes. 

“O nosso projeto passa muito clara-
mente por um crescimento orgânico, 
mas também por eventuais aquisi-
ções sempre que estas façam sentido, 
como de resto tem vindo a acontecer 
de uma forma consistente noutros 
mercados”, adianta Carlos Lourenço, 
acrescentando que a empresa está 
atenta “a todas as empresas do setor 
que se diferenciem quer pela moder-
nidade da sua oferta, quer pelo seu 
portefólio de clientes”.

Para alem disso, perspetiva continuar o 
crescimento sustentado na exportação 
de know-how português em projetos 
internacionais, mantendo uma apos-
ta que nos últimos anos se revelou de 
grande sucesso. Áreas como a migra-
ção para plataformas Cloud Native, so-
luções clássicas de CRM para soluções 
globais, a generalização de RPA, AI e 
machine learning serão, do ponto de 
vista tecnológico, as grandes tendências 
para acompanhar os clientes na sua es-
tratégia de digitalização de negócio.

Além do Global Delivery Center, com 
o desenvolvimento de soluções e pro-
jetos em Portugal para o mercado in-
ternacional, a área de propriedade in-
telectual (IP) desenvolvida localmente 
tem tido também um papel funda-
mental na diversificação do negócio a 
nível internacional, tendo já soluções 
implementados de Gestão de Ener-
gias Renováveis (RMS) e de “Mobile 
Device Management” (Sma@rtering) 
em diversos países na Europa, no 
Brasil e na América do Norte, com 
um retorno bastante significativo no 
exercício da empresa.

O fator inovação nos 
projetos da CGI
Na CGI, a inovação é parte fundamen-
tal do trabalho nos projetos delineados 
para cada cliente. Como conta Carlos 

Encontrando-se atualmente o mundo numa 
conjuntura extremamente difícil, como é que 

as vossas equipas, nos vários países, têm 
respondido aos desafios colocados pela 
pandemia do COVID-19? Que mudanças 
se têm verificado na empresa e no apoio 
aos clientes?

Na CGI temos como objetivo desenvolver 
e seguir as melhores práticas e processos de 

gestão. Como temos os meios que nos permitem 
dar resposta a partir de qualquer lugar e de forma segura, sempre que a 
tarefa assim o permita, não sentimos qualquer problema operacional em 
nos adaptarmos ao novo contexto imposto pela pandemia e estamos a 
operar sem qualquer constrangimento.
É claro que a logística associada a uma intervenção técnica local se alterou, mas 
nada de dramático. Como sempre trabalhámos num modelo de proximidade, 
temos mantido um relacionamento muito próximo com os nossos clientes e 
temo-los acompanhado da melhor forma possível nesta fase.
Os clientes procuram mais inovação e capacidade de resposta por parte dos 
fornecedores, e na CGI fazemos todos os esforços para continuar a prestar 
e garantir um melhor serviço a cada um deles. O nosso objetivo é o de 
continuarmos a ajudar as organizações a alcançarem melhores resultados, a 
aumentarem a sua competitividade, a modernizarem a sua gestão, a reduzirem 
os seus custos e a otimizarem processos, tanto no mercado nacional e como 
no mercado internacional, agora mais do que nunca.

Em Portugal a CGI tem apostado também no setor financeiro, no 
retalho e nas telecomunicações. Estes setores estão preparados para 
enfrentar este momento de crise? 
Em Portugal, as principais áreas de negócio estão nos setores de Energy & 
Utilities, no entanto, atualmente, temos também uma forte aposta nos setores 
financeiro, de retalho, indústria e telecomunicações. No que respeita à situação 
criada pela pandemia, todos os setores responderam globalmente, e a resposta 
passou pela capacidade de potenciar os canais digitais na comunicação com 
os nossos clientes, simplificando os processos de interação e mostrando uma 
capacidade de antecipação e resposta muito positivas. 

COVID-19 
TRÊS QUESTÕES A CARLOS LOURENÇO

Lourenço, “uma das formas pela qual 
conseguimos alcançar os objetivos 
dos nossos clientes, é através da nos-
sa rede global de Centros de Inovação 
CGI, estimulando a inovação desde a 
conceção de protótipos rápidos até ao 
desempenho dos negócios. Para os 
nossos especialistas, essas instalações 
oferecem um ambiente colaborativo 
para testar e evoluir inovações e um 
espaço para partilhar avanços com a 
comunidade local”.

Também em Portugal, a CGI aposta no 
desenvolvimento de soluções inova-
doras que proporcionem aos clientes 
as vantagens competitivas com base 
nas tecnologias mais avançadas, e que 
lhes permitam responder da melhor 
forma aos desafios do negócio.

“A CGI trabalha com os clientes para 
desenvolver fortes recursos de inova-
ção, dominar tecnologias emergen-
tes e obter agilidade para conseguir 
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‘proof-of-concepts’ para os negócios. 
Ao equilibrar a gestão da inovação e 
a agilidade, ajudamos os clientes a 
agregar valor para as suas organiza-
ções”, refere o responsável.

A CGI Portugal tem nos setores das 
utilities e de banca os seus principais 
clientes, onde diariamente é desa-
fiada a manter o nível de excelência 
dos seus serviços, mas conta também 
com clientes de referência em áreas 
do setor público e da indústria onde 
pretende reforçar a sua posição local.  

Além de uma oferta completa de 
serviços de consultoria de TIC, servi-
ços tradicionais de Managed Services 
(Infraestruturas, Aplicações e BPO), 
a empresa tem incorporado com su-
cesso as inovações tecnológicas (Ro-
botics Process Automation, artificial 
inteligence, machine learning, cloud 
native, IoT) e metodológicas (Agile/
DevOps) na sua oferta de serviços. 
Exemplo dessa oferta “única” é, se-
gundo Carlos Lourenço, a Digital 
Transformation que mitiga ao máxi-
mo o risco de migração de soluções 
e ambientes para a Cloud e posterior 
gestão de serviço associada, e que 

“Esta é, sem dúvida, uma oferta dife-

renciadora no mercado, que é com-

plementada com uma capacidade de 

mais de uma centena de colaborado-

res com experiência efetiva em ‘Native 

Cloud Development’. Neste momento 

não existem em Portugal muitas mais 

empresas com esta capacidade, fer-

ramentas, abrangência, experiência e 

dimensão”, afirma.

Questionado sobre que conselhos da-

ria a uma empresa estrangeira interes-

sada em investir em Portugal, o Sector 

VP Portugal da CGI, defende que as 

empresas, dada a dimensão reduzida 

do mercado, devem ter sempre em 

conta, no seu plano de negócios, “o 

rácio oferta/procura, dando primazia 

a zonas mais periféricas, onde even-

tualmente possam ter menos con-

corrência ao mercado de trabalho, 

menores custos de instalações e in-

fraestruturas, maiores apoios e bene-

fícios fiscais decorrentes dos quadros 

de apoio existentes”. 

www.cgi.com/portugal

abrange a transformação de sistemas 

Legacy e a “industrialização” de mi-

gração de sistemas, ambas baseadas 

em análises automatizadas não intru-

sivas dos sistemas existentes e supor-

tadas por ferramentas de diagnóstico 

completas (propriedade intelectual da 

CGI Portugal). 

Encontramos vários exemplos de instituições que, atuando de forma proactiva, 
anteciparam soluções aos seus clientes. As soluções de automação de 
processos e a inteligência artificial, numa perspetiva de serviços prestados ao 
cliente final, têm a capacidade de resposta a uma procura crescente e a rapidez 
da mesma. Isto é algo que podemos ver refletido na capacidade de tratamento 
mais ágil e automático de processos de backoffice, que permitem tempos de 
resposta mais rápidos ao cliente, bem como nos processos de frontoffice, que 
garantem uma maior capacidade de apoio ao cliente.

Como analisam as oportunidades, os desafios e as mudanças que esta 
pandemia vai trazer para as empresas a nível nacional e mundial?
Neste momento ninguém pode afirmar com certeza quais os verdadeiros 
impactos da pandemia nos vários contextos da sociedade, nem como será o 
regresso ao normal, ou melhor, a um “novo normal”. No entanto, podemos 
antecipar que este novo normal pode ser uma oportunidade para o mercado 
corrigir erros do passado, e a implementação de estratégias integradas de 
gestão de risco devem passar a ser uma prioridade, pois a partir de agora, e 
mais do que nunca, um dos princípios base da atuação de qualquer negócio, 
será certamente de que os modelos de gestão estão abertos a mudanças.

https://www.cgi.com/portugal/pt-pt

