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A ISG Provider Lens™ fornece estudos, pesquisas e consultoria práticas, de vanguarda, 

focando em tecnologia e nos pontos fortes e fracos de provedores de serviços, e em 

como estão posicionados com relação a seus pares no mercado. Esses relatórios 

fornecem insights influentes acessados por nossa ampla base de consultores, que 

estão ativamente aconselhando negócios de terceirização, bem como muitos clientes 

corporativos da ISG, que são potenciais terceirizadores. 

Para mais informações sobre os estudos Provider Lens™ da ISG, por favor, 

mande um e-mail para ISGLens@isg-one.com, ligue para +1.203.454.3900 ou visite  

ISG Provider Lens™.

A ISG Research™ fornece pesquisa por assinatura, consultoria recomendatória e 

serviços de eventos executivos com foco em tendências do mercado e tecnologias 

disruptivas causando mudanças na computação corporativa. A ISG Research™ entrega 

diretrizes que ajudam negócios a acelerar o crescimento e criar mais valor comercial.

Para mais informações sobre as assinaturas da ISG Research, envie um e-mail para 
contact@isg-one.com, ligue para +1.203.454.3900 ou acesse research.isg-one.com.
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O Information Services Group Inc. é o único responsável pelo conteúdo deste relatório. 

A menos que citado de outra forma, todo o conteúdo, incluindo ilustrações, pesquisas, 

conclusões, afirmações e posições contidas neste relatório foram desenvolvidos e são 

de propriedade exclusiva do Information Services Group Inc. 

A pesquisa e análise apresentadas neste relatório incluem pesquisas do programa 

ISG Provider Lens™, programas de pesquisa ISG em andamento, entrevistas com 

consultores do ISG, briefings com provedores de serviços e análise de informações 

de mercado publicamente disponíveis de várias fontes. Os dados coletados para este 

relatório representam informações que o ISG acredita serem atuais em Abril 2021, 

dos fornecedores que participaram ativamente, bem como dos fornecedores que não 

participaram. O ISG reconhece que muitas fusões e aquisições ocorreram desde então, 

mas essas mudanças não estão refletidas neste relatório.

Todas as referências de receita são em dólares americanos ($US), a menos que 

indicado de outra forma.
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Sumário Executivo

Além do ITOM, a ideia de ter um catálogo de serviços, bem gerenciado, com responsabili-

dades e métricas bem definidas e controladas, atraiu a atenção dos executivos e usuários 

de outras áreas das empresas, expressando o desejo de replicar esta forma de trabalhar. 

Assim se estabeleceu o conceito do sistema de gerenciamento de serviços (SIAM), que 

recentemente foi expandido para Enterprise Service Management (ESM), sendo assim uma 

abordagem única que percorre todas as áreas das empresas, mapeando todas as neces-

sidades e oportunidades para estabelecer Workflows eficientes paras as mais diversas 

demandas e solicitações dentro de uma empresa. 

A ServiceNow conta com a flexibilidade dos workflows, da robustez do Stack tecnológico, 

fazendo uso da facilidade das aplicações de nuvem, da ótima experiência do usuário, 

contando com uma Interface de Usuário (UI) intuitiva e amigável, e diversas possibilidades 

de criar fluxos e integrações com baixa e até nenhuma necessidade de codificação. 

Baseado nestas caraterísticas, facilmente outros casos de uso ou áreas de aplicação e 

soluções específicas setoriais podem ser vislumbradas:  A área da saúde, com destaque 

para a resposta gerenciada de Covid19, área jurídica, soluções setoriais para as empresas 

de Telecom e setor financeiro, como seguradoras, além de muitas outras.  A loja online 

da Servicenow oferece uma boa ideia da quantidade de aplicações já desenvolvidas. Com 

esta sua visão holística, a plataforma Servicenow ganhou mercado dos participantes mais 

antigos e conhecidos do mercado, de BMC, Changepoint, HP, IBM entre outros.

SUMÁRIO EXECUTIVO
ServiceNow
A ServiceNow é uma empresa do tipo Software-Suite, no modelo Platform-as-a-Service, e 

que depois de ter conquistado mercados na Europa e nos EUA, tornou-se também uma 

solução de sucesso entre as empresas do Brasil. Inicialmente, a Servicenow se posicionou 

como uma equivalente de ERP-Suite, destinada para o CIO, ajudando na gestão de inci-

dentes, solicitação de serviços, bem como gerenciamento de projetos de portfólio, assuntos 

que frequentemente estão agrupado sob a sigla ITSM (IT-Service Management).

Porém, hoje a plataforma ServiceNow já deixou os limites restritos dos processos de ITSM, 

e está se posicionando como um ponto central para gerenciar as solicitações e casos 

empresariais, oriundos de outros departamentos dentro de um workflow, Com a crescente 

visão dos processos empresariais sob ótica da jornada do cliente, seja ele cliente interno 

ou externo, várias empresas, principalmente provedores de serviços, podem perceber seu 

modelo de negócio como um gerenciamento de demandas no formato de casos, abrindo 

a questão se uma plataforma de workflow ágil como Servicenow não seria uma resposta 

melhor do que uma rígida plataforma de ERP. 

A crescente adoção de soluções em nuvem, em suas mais diversas tipologias em opções 

de fornecimento, demanda um gerenciamento centralizado, ágil, com os adequados níveis 

de segurança, como também controle de custos implacável, caracterizando um caso de 

uso forte paras a solução ITOM, (IT Operations Management) que aborda muito bem esta 

demanda, e garante a crescente popularidade da plataforma.
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Mercado da ServiceNow e Seu Ecossistema de Parceiros
Os resultados financeiros, principalmente após a chegada do ex-CEO da SAP, McDermott, 

mostram a tração que a companhia ganha com o mercado. A receita de assinaturas 

disparou 32% nos três meses até dezembro 2020, somando US$ 1 bilhão, e para 2021, a 

empresa projeta que as vendas cheguem a US$ 5,5 bilhões, um aumento de 22%. Em uma 

escala mundial, o ISG estima que os negócios da Servicenow movimentem em 2020 um 

total de mercado de US$12 Bi. 

Para continuar a crescer, a ServiceNow conta com um ecossistema de parceiros, divididos 

nas seguintes categorias:

Global Elite, onde um grupo de 6 companhias, intituladas de Global Elite Partners, firmam 

um compromisso de futuramente auferir 1bi em receita com a ferramenta, Elite, Premier, 

Specialist, além de distinguir entre perfis como Sales Partner, Service Partner, Technology 

Partner, e Service Provider Partner. 

A área de gerenciamento de parcerias da ServiceNow administra e controla com muito 

zelo o seu ecossistema medindo a satisfação dos clientes, níveis e quantidade de certifi-

cações, e gerenciando os parceiros aplicando conceitos de gamificação, Dado o sucesso da 

plataforma, há uma grande consolidação dos parceiros, constando que globalmente não 

houve nada menos do que 33 aquisições de empresas especializadas, no estilo boutique, 

por grandes concorrentes nos últimos três anos. Uma tendência que o ISG acredita que 

deve continuar a ocorrer no futuro. 

© 2021 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.
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ServiceNow no Brasil
Presente desde 2014 no mercado brasileiro, a ServiceNow está continuamente ampliando 

e fortalecendo seu ecossistema de parceiros, buscando agora parceiros em outras 

regiões, fora do eixo sudeste, ou de soluções específicas como segurança e compliance, 

entre outras. 

Há de se notar que no mercado brasileiro as empresas locais estão crescendo rapida-

mente e aproveitando o momentum e a janela de oportunidades, enquanto os concor-

rentes multinacionais estão respondendo ainda mais lentamente ao impulso no mercado, 

usando muitas vezes a ServiceNow somente como a ferramenta para gerenciar os 

aspectos de ITSM para o local de trabalho digital na modalidade de contrato de tercei-

rização de Service desk. Desta forma, estão desperdiçando uma grande oportunidade de 

explorar a jornada de transformação digital de seus prospects. 

Acompanhando a tendência mundial de consolidação dos concorrentes, a aquisição 

da Organize Cloud Labs pela Accenture, uma das empresas boutique, que unirá cases 

impressionantes, parece lógica, há de se esperar se esta aquisição será um caso singular 

ou o que é mais provável, se será acompanhada pelos outros concorrentes multinaciona-

is, preferindo adquirir recursos ao invés de crescer empiricamente.
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Como em todo mercado aquecido, há como notar uma alta volatilidade dos recursos cer-

tificados e experientes na tecnologia ServiceNow, natural para um mercado onde há mais 

demanda do que volume de consultores treinados. Os concorrentes do mercado local 

respondem a este problema, com a conversão de professionais de outras plataformas de 

Workflow, BPMN ou ITSM, capacitação de professionais, experientes na implementação 

de processos ITIL e Cobit, migração de desenvolvedores Java script para trabalhar com 

Servicenow, bem como captação de jovens talentos com ofertas de desenvolvimento de 

uma carreira promissora.

 Nota-se também um movimento semelhante, o que já era um fenômeno conhecido nos 

anos de bonança na implementação do SAP, que times inteiros de projetos ou linhas 

de serviço de empresas estabelecidas, aproveitam a oportunidade de um mercado em 

ascensão, abandonam seus empregadores e abrem suas próprias empresas, deixando 

desta forma suas antigas empresas sem força de entrega de um dia para outro, o que 

deve ser uma preocupação constante também para os clientes finais, uma vez que estes 

confiam na experiencia Hands-on dos recursos na hora da seleção do provedor. Ofertas 

de treinamentos e projetos inovadores, liderança forte e empática, possibilidade de 

ascensão na carreira, modelos justos de distribuição de lucros são uns dos antídotos que 

as empresas devem adotar para evitar este êxodo. Alguns concorrentes multinacionais 

estão dando possibilidade de migrar para outros países, perdendo força de trabalho no 

Brasil, mas uma vez que a demanda por bons professionais de ServiceNow é mundial, 

acabam por mantê-los dentro da empresa.

Sumário Executivo
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Definição  
Visão de Mercado

O estudo ISG Provider Lens ™ oferece aos tomadores de decisão de TI:

 � Uma descrição dos pontos fortes e de atenção dos provedores relevantes

 � Um posicionamento diferenciado dos fornecedores com base na força 

competitiva e atratividade do portfólio

 � Visão de vários mercados, incluindo global, EUA, Alemanha e Brasil 

O estudo, portanto, oferece uma base essencial para a tomada de decisão 

para considerações de posicionamento, relacionamento e go-to-market. Os 

conselheiros do ISG e clientes corporativos também usam as informações 

desses relatórios para avaliar seus relacionamentos atuais e potenciais com 

novos fornecedores. 

Simplified illustration

 ServiceNow Ecosystem Partners 2021

ServiceNow Consulting Services

ServiceNow Implementation and Integration Services

ServiceNow Managed Services Providers

Source: ISG 2021
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Definição (cont.) 
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Escopo do Relatório
Serviços de Consultoria & Transformação de ServiceNow

Os prestadores de serviços de consultoria que apoiam os clientes na preparação para o uso 

de gerenciamento de serviços controlados por fluxo de trabalho (Workflows) são examinados 

neste segmento. Os modelos de referência e os métodos são a chave para entender o grau de 

maturidade do cliente e seus maiores desafios, mas o conhecimento dos parceiros sobre as 

soluções técnicas atuais e futuras necessárias é uma diferenciação importante. 

As consultorias contam com abordagens diferentes quando se trata de encaminhar aos clientes 

os projetos de transformação, uma maneira para poder efetivamente utilizar os investimentos 

realizados no ServiceNow. Igualmente importante é demonstrar o roteiro de migração.

Os critérios de avaliação mais importantes para este segmento são:

 � Uso de templates e modelos de referência.

 � Experiência com o fluxo de trabalho mais abrangente e design de gerenciamento de serviço

O estudo "ISG Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners 2021" analisa os 

serviços e ofertas dos parceiros ServiceNow nos EUA, Brasil e Alemanha em 

segmentos selecionados. Com base nos resultados da análise, os prestadores de 

serviços que atuam nos segmentos definidos podem ser avaliados quanto à solidez 

do seu portfólio e à sua competitividade no mercado.

Este estudo de quadrante ISG Provider Lens ™é baseado no ciclo de vida de uma 

solução de fluxo de trabalho (Workflows) baseada em ServiceNow e foi dividido nos 

três segmentos a seguir:

Prestador de serviços de consultoria ServiceNow, ou seja, serviços que são 

necessários antes da implementação de um sistema.

Provedor de serviços de implementação e integração do ServiceNow, ou seja, 

serviços necessários para a implementação de uma solução, e

Provedores de serviços gerenciados ServiceNow, ou seja, provedores que garantem 

o bom funcionamento da solução após a implementação de uma solução.
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Definição (cont.) 
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Espera-se que os provedores de serviços executem a instalação e integração com o menor 

impacto possível, graças à sua experiência; no entanto, eles também devem garantir que a 

solução instalada possa ser mantida.

Os critérios de avaliação mais importantes para este segmento são:

 � Ampla experiência técnica com as ferramentas oferecidas.

 � Uso de soluções, aceleradores e modelos pré-definidos.

 � Experiência com tecnologias emergentes, como aprendizado de máquina (ML), processamento 

de linguagem natural (PNL) e inteligência artificial (IA) em conjunto com computação cognitiva.

 � Experiência com integração de sistemas, dados e processos.

 � Conhecimento das especificidades dos Enterprise Shared Services.

 � Abordagem para garantir a manutenção das instalações.

 � Habilidades na avaliação de desenvolvimentos de tecnologia de longo prazo

 � Know-how dos recursos do ServiceNow e outras ferramentas disponíveis para 

uma gestão mais ampla de serviços empresariais

 � Conhecimento de fluxos de trabalho e processos nos serviços corporativos 

suportados pelo ServiceNow

 � organizações de padronizações (standards)

 � Experiência com os princípios de “Change Management” organizacional

Serviços de Integração & Implementação de ServiceNow

Nesse segmento, são analisados os provedores com forte especialização na 

implantação da ServiceNow. A maioria das empresas não opera as soluções 

ServiceNow isoladamente; portanto, o know-how, no que diz respeito à integração 

com diferentes ferramentas de software, é um fator de diferenciação decisivo. 
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Definição (cont.) 
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Os critérios de avaliação mais importantes para este segmento são:

 � Experiência no suporte à plataforma ServiceNow, fluxos de trabalho e aplicações de terceiros.

 � Capacidade de entrega orientada ao cliente.

 � Parcerias de tecnologia existentes com importantes fornecedores de software.

 � A amplitude do portfólio de serviços relacionados ao AMS (Application Management Services).

 � Modelos de abordagem e entrega SIAM (Service Integration & Management).

 � Grau de maturidade dos modelos de entrega e contrato.

 � Ampla base de clientes.

 � Exemplos e referências de aplicações locais.

Além dos critérios acima, os seguintes critérios de avaliação se aplicam a todos os segmentos:

 � Pontos de venda únicos

 � Estabilidade econômica

 � Posição de mercado

ServiceNow – Provedores de Serviços Gerenciados

Este quadrante examina os provedores de serviços que oferecem serviços 

gerenciados como parte do fornecimento da solução SaaS para tarefas de 

manutenção e suporte, incluindo monitoramento, suporte remoto, gerenciamento 

centralizado da plataforma Now e os fluxos de trabalho e aplicações em execução 

nesta plataforma. Na análise dos diversos fornecedores deste segmento, são 

tidos em consideração aspectos como manutenção, gestão da qualidade dos 

dados, segurança dos dados e questões de compliance. Devido à complexidade 

dos fluxos de trabalho a serem suportados, os provedores devem abordar fatores 

como cobertura global e uso intraorganizacional ao fornecer os serviços. Os 

provedores de serviços são obrigados não apenas a oferecer suporte a um cenário 

de aplicações altamente desenvolvidas e integradas, mas também a demonstrar 

como elas funcionam em um ambiente de vários provedores e como garantem a 

integração.



Introdução

A posição do provedor reflete a adequação dos provedores de TI a um segmento 

de mercado definido (quadrante). Sem outras adições, a posição sempre se aplica a 

empresas de todos os tamanhos, classes e setores. Se os requisitos de serviço de TI 

dos clientes corporativos forem diferentes e o espectro de provedores de TI operando 

no mercado local for amplo o suficiente, uma diferenciação adicional dos provedores 

de TI por desempenho é feita de acordo com o grupo-alvo para produtos e serviços. 

Ao fazer isso, o ISG considera os requisitos da indústria dos clientes ou o número de 

funcionários, bem como suas estruturas corporativas, e posiciona os provedores de TI 

de acordo com sua área de foco. Como resultado, o ISG os diferencia, se necessário, em 

dois grupos-alvo de clientes que são definidos como a seguir:

 � Midmarket/Mercado Intermediário: Empresas com 100 a 4.999 funcionários ou receitas 

entre US$20 milhões e US$999 milhões com sede central no respectivo país, geralmente de 

propriedade privada. 

 � Large Accounts/Grandes Contas: Empresas multinacionais com mais de 5.000 funcionários 

ou receita acima de US$1 bilhão, com atividades em todo o mundo e estruturas de tomada de 

decisão distribuídas globalmente.

Classificação dos Fornecedores
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Os quadrantes da ISG Provider Lens™ foram criados usando uma matriz de avaliação contendo quatro segmentos, onde os fornecedores estão posicionados em conformidade.

Leader

Os líderes (leaders) entre os 

distribuidores/fornecedores, têm 

um produto altamente atraente e 

oferta de serviços, bem como um 

mercado muito forte e posição 

competitiva; eles cumprem todas 

as exigências para o cultivo 

bem-sucedido do mercado. Eles 

podem ser considerados como 

formadores de opinião, fornecendo 

impulsos estratégicos ao mercado. 

Também garantem força inovadora 

e estabilidade.

Product  
Challenger

Os desafiadores com produto 

(product challengers) oferecem um 

portfólio de produtos e serviços 

que fornece uma cobertura de 

exigências corporativas acima 

da média, mas também não são 

capazes de fornecer os mesmos 

recursos e pontos fortes que os 

líderes em relação às categorias de 

cultivo de mercado individuais. Com 

frequência, isso se deve ao tamanho 

do respectivo distribuidor ou de sua 

fraca projeção/foco no respectivo 

segmento alvo (quadrante).

Market  
Challenger

Desafiadores com mercado 

(Market challengers) também são 

muito competitivos, mas ainda há 

potencial para ampliação de seu 

portfólio, e eles claramente ficam 

atrás dos líderes. Com frequência, 

os desafiadores com mercado são 

fornecedores estabelecidos, mas de 

certa forma lentos na abordagem 

de novas tendências, devido ao 

tamanho e estrutura da empresa, 

tendo, portanto, algum potencial 

para otimizar seus portfólios e 

aumentar suas atratividades.

Contender

Competidores em geral (Contenders) 

ainda precisam de produtos e 

serviços maduros ou profundidade 

e amplitude suficientes de suas 

ofertas, enquanto também mostram 

alguns pontos fortes e potenciais de 

melhorias em seus esforços de cultivo 

de mercado. Esses distribuidores 

são frequentemente generalistas ou 

focados em um nicho de mercado.

Classificação dos Fornecedores
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Cada quadrante ISG Provider Lens™ pode incluir um ou mais fornecedores de serviços que a ISG acredita ter forte potencial para alcançar o quadrante de leader.

Classificação dos Fornecedores (cont.)

Not In

Esse fornecedor de serviços ou distribuidor não foi incluído 
neste quadrante porque a ISG não conseguiu obter 
informações suficientes para posicioná-lo.  Essa omissão 
não implica que o fornecedor de serviços ou distribuidor 
não fornece tal serviço.

Rising Star

Rising stars são “estrelas em ascenção”, basicamente são fornecedores 
com alto potencial no futuro. Ao receber o selo rising star, tais empresas 
têm um portfólio promissor, incluindo o roteiro necessário e um foco 
adequado nas tendências-chave do mercado e exigências dos clientes. 
Além disso, o rising star tem excelente gerenciamento e entendimento 
do mercado local. Este selo somente é dado a distribuidores ou 
fornecedores de serviços que fizeram grande progresso em seus 
objetivos nos últimos 12 meses e estão em um bom caminho para 
alcançar o quadrante de líderes nos próximos 12-24 meses, em função 
de seu impacto e força inovadora acima da média.
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ServiceNow Consulting  
Services

ServiceNow Implementation 
and Integration Services

ServiceNow Managed Services 
Providers

Accenture 4 Leader 4 Leader 4 Leader

AlparService 4 Leader 4 Leader 4 Market Challenger

Aoop 4 Leader 4 Leader 4 Market Challenger

Atomic 4 Contender 4 Contender 4 Not In

Atos 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger

Capgemini 4 Leader 4 Leader 4 Leader

Cognizant 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger

Deloitte 4 Leader 4 Leader 4 Contender

DXC 4 Product Challenger 4 Leader 4 Leader

EPI-USE 4 Contender 4 Contender 4 Contender

Everis 4 Contender 4 Contender 4 Contender

Extreme Digital Services 4 Rising Star 4 Contender 4 Not In
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ServiceNow Ecosystem Partners - Lista de Participantes 2 de 2

ServiceNow Consulting  
Services

ServiceNow Implementation 
and Integration Services

ServiceNow Managed Services 
Providers

EY 4 Product Challenger 4 Contender 4 Not In

Grapeway 4 Contender 4 Contender 4 Not In

IBM 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger

Infosys 4 Product Challenger 4 Rising Star 4 Product Challenger

KPMG 4 Product Challenger 4 Contender 4 Not In

nuvolax 4 Leader 4 Leader 4 Market Challenger

ProV 4 Market Challenger 4 Leader 4 Contender

Service IT 4 Not In 4 Market Challenger 4 Contender

Stefanini 4 Market Challenger 4 Market Challenger 4 Rising Star

Tech Mahindra 4 Contender 4 Product Challenger 4 Product Challenger

TIVIT 4 Market Challenger 4 Market Challenger 4 Leader

T-Systems 4 Product Challenger 4 Product Challenger 4 Product Challenger



ServiceNow Ecosystem 
Partners - Quadrantes
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Managed Services Providers (MSP) for Azure

SERVICENOW CONSULTING SERVICES

Este segmento se dirige aos provedores de serviços de consultoria 

que ajudam os clientes a se prepararem para o uso do gerenciamento 

de serviços baseado em fluxo de trabalho. Embora os modelos de 

referência e avaliações sejam essenciais para entender a maturidade 

do cliente e os desafios prevalecentes, uma ampla compreensão das 

capacidades técnicas no presente e no futuro ajudam a diferenciar 

os parceiros. Ajudar os clientes a entender quais esforços de 

transformação devem ser feitos para usar o investimento feito 

no ServiceNow e fornecer um caminho de migração robusto para 

distinguir os consultores uns dos outros.

Definição
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ServiceNow Consulting Services

Critérios De Elegibilidade
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Observações 
 � A Accenture brilha com seus muitos anos de experiência na área de consultoria de transformação. 

Graças à combinação de experiências de ServiceNow da adquirida Organize Cloud Labs, juntas formam 

uma oferta muito forte para o mercado brasileiro em consultoria e desenho da solução.

 � A AlparService foi uma das primeiras empresas parceiras da ServiceNow no Brasil, aproveitando sua 

experiência com a plataforma para atender e agregar valor aos seus clientes.

 � A Aoop, uma consultoria brasileira nova e moderna, posiciona-se no quadrante líder devido seu grande 

foco na ServiceNow, seu viés inovativo com a plataforma, boas referências, grande time experiente 

com grande número de certificações e seu profundo conhecimento tecnológico.

 � A Capgemini traz experiência global, enriquecida com insights por ser usuária da plataforma nas suas 

operações de BPO. Esta experiência, junto com modelos e referência e sua grande capabilidade de 

executar projetos localmente, garantem uma posição no quadrante de líderes. 

 � Uso de templates e modelos de referência

 � Experiência em um fluxo de trabalho mais amplo e design de 

gerenciamento de serviço

 � Capacidades para prever desenvolvimentos de tecnologia de longo 

prazo

 � Conhecimento sobre os recursos da ServiceNow e outras ferramen-

tas disponíveis para um gerenciamento mais amplo de serviços 

corporativos

 � Conhecimento sobre fluxos de trabalho e processos dentro de 

serviços corporativos suportados pela ServiceNow

 � Certificações por organizações internacionais de padronização 

 � Experiência com princípios de “Change Management” organizacional 

SERVICENOW CONSULTING SERVICES
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Observações 
 � A Deloitte oferece sua experiência de consultoria estratégica 

e de gestão empresarial para garantir um desenho de solução 

com impactos mensuráveis durante a transformação digital dos 

processos empresariais e assim garantir a aceitação dos projetos.

 � A Extreme Digital Services (Rising Star) é posicionada como 

Rising Star com base na sua aposta no serviço público, bem 

como sua oferta completa de serviços, focada na transformação 

digital e ampla parceria com fornecedores de ponta, que são os 

pré-requisitos para chegar a um desenho maduro e robusto para 

implementar posteriormente a plataforma ServiceNow.

 � A nuvolax é a uma subsidiária brasileira de um grupo alemão, 

focado em ServiceNow. A empresa conseguiu alavancar o 

grande conhecimento da matriz com a plataforma para o Brasil 

e conquistou uma boa fatia do mercado brasileiro e conta com 

referências de grande renome.

SERVICENOW CONSULTING SERVICES

ServiceNow Consulting Services



1717

 CAPGEMINI

A Capgemini sabe mesclar as melhores 
práticas globais e experiências locais para 
construir um design robusto que funciona 

sob condições locais. 

Por se tratar de uma das cinco inciativas-chave da empresa, faria bem para a 
Capgemini, comunicar e comercializar melhor no mercado local o conhecimento 
e os ativos que possui na área de gerenciamento de serviços corporativos e a 
conexão com a transformação digital. 

Isso tornaria a empresa mais interessante para clientes cuja estratégia de 
digitalização e serviço é conduzida pelas unidades de negócios em vez de TI.

Princípios de design são usados durante a implementação. Como base para estabelecer um "modelo 
de entrega de serviço", a Capgemini tem amplo conhecimento de como modelar processos integrados, que 
funcionam como Workflows e que são altamente automatizados com ajuda de plataformas tecnológicas. A 
Capgemini oferece modelos de referência e aceleradores para auxiliar o ganho de velocidade no projeto de uma 
solução baseada na plataforma ServiceNow. 

Uma vasta experiência no setor de Outsourcing de Processos de Negócios (BPO) garante conhecimento 
de processos automatizados de classe mundial. A Capgemini possui vários centros de BPO, entre eles dois 
localizados no Brasil, onde são executados processos de back-office de classe mundial. Trata-se de uma rica 
fonte de conhecimento para os clientes que desejam padronizar a gestão de processos de departamentos 
separados e interligá-los de forma inteligente como uma cadeia end-to-end. 

Ampla experiência local no gerenciamento de processos ITSM. A empresa brasileira CPM-Braxis, adquirida 
pela Capgemini, já possuía uma prática de benchmark de ITSM, com diversas inovações como Uras Inteligentes, 
inteligência de Serviço e a reunião mensal, chamada Café inteligente com Clientes, além de parceria com 
diversos players tecnológicos. Este legado serviu como base para levar estes anos de experiência dentro um 
contexto local e com as devidas, localizações de processos para seus clientes.  

A Capgemini é uma das líderes globais em consultoria, serviços de tecnologia e transformação digital, com 
forte atuação no Brasil, tendo uma receita global acima de €15 bilhões e contando com 270 mil funcionários 
distribuídos em 40 países. A empresa apoia seus clientes na jornada de vencer desafios complexos relacionados 
à migração e integração de nuvem, infraestruturas digitais e emprego de plataformas. O gerenciamento de 
serviços corporativos, entre eles a prática de serviços relacionados à plataforma ServiceNow tornou-se uma das 
cinco prioridades da empresa. 

Pontos de Atenção

Pontos Fortes

Visão Geral

© 2021 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.
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SAP on AzureSERVICENOW IMPLEMENTATION 
AND INTEGRATION SERVICES

Definição
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Este segmento se dirige aos provedores altamente especializados na 

implementação da ServiceNow. Como as soluções da ServiceNow não 

funcionam isoladamente na maioria das empresas, o conhecimento 

da integração com diferentes ferramentas de software é um fator 

de diferenciação essencial. Embora a experiência dos provedores de 

serviços deva tornar a instalação e integração o mais livre de problemas 

possível, eles ao mesmo tempo também devem se concentrar em 

garantir a fácil manutenção da solução instalada.



Observações
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 � Ampla experiência técnica de ferramentas em escopo

 � Uso de soluções pré-definidas, aceleradores e modelos

 � Experiência com tecnologias emergentes, como aprendizado 

de máquina (ML), processamento de linguagem natural (PNL) e 

inteligência artificial (IA) combinada com computação cognitiva

 � Experiência em integração de sistemas, dados e processos

 � Conhecimento sobre especificações em serviços corporativos 

compartilhados

 � Abordagem para garantir a sustentabilidade das instalações

Critérios de Elegibilidade

ServiceNow Implementation and Integration Services
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 � A Accenture também se destaca pelo serviço de integração e implementação da plataforma. A grande 

experiência da empresa, junto com as metodologias, o modelo de entrega e a alta capacitação da 

equipe local garantem uma entrega de serviço de sucesso. 

 � A Aoop, uma empresa brasileira, adotou a plataforma ServiceNow, criou diversas ofertas na plataforma 

e adaptou a metodologia da ServiceNow, acrescentando aceleradores como templates com conteúdo 

local. A empresa também fornece serviço de fábrica de software nos moldes de entregas ágeis.

 � A AlparService, empresa de origem brasileira, conta com experiência e relevantes casos em 

implementações no Brasil e amplo conhecimento da plataforma ServiceNow. 

 � A Capgemini é uma empresa experiente no campo de implementação de aplicações de pacotes e 

plataformas. A empresa conta com metodologias robustas e modelos de entrega no regime Rightshore, 

que projeta de forma inteligente a distribuição de recursos locais e localizados em centros Offshore. 

SERVICENOW IMPLEMENTATION 
AND INTEGRATION SERVICES
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 � A Deloitte tem mantido por anos a sua grande capacidade de entrega 

de projetos de tecnologia. A Deloitte também é capacitada nas 

tecnologias emergentes como RPA, AI e evidentemente ServiceNow, e 

tem conhecimento das outras aplicações empresariais mais populares no 

Brasil. Desta forma ela garante uma posição no quadrante nos líderes. 

 � A DXC conta com longos anos de experiência na implementação de 

projetos complexos, além de possuir amplo conhecimento e parcerias 

com players tecnológicos  importantes, incluindo as emergentes IA e ML. 

Observações
 � A Infosys é uma Rising Star e possui todos os pré-requisitos para alcançar uma posição de destaque 

como uma empresa globalmente altamente capacitada com ServiceNow, uma boa capacidade local de 

entrega de tecnologia, que está em momento de reposicionamento e priorização local.  

 � A nuvolax se destaca por ter conquistado referências com grandes e importantes clientes no Brasil, 

onde ela tem grande conhecimento da plataforma ServiceNow e conta com ampla força de trabalho, 

com muitos professionais certificados.

 � A ProV é uma empresa multinacional, com grande experiência de implementações da plataforma 

ServiceNow no Brasil. Suas referências locais, sua maneira de entregar projetos de forma ágil e 

contando com centros Offshore fazem a empresa ser uma das líderes no Brasil em implementação e 

integração da plataforma. 

© 2021 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.
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 CAPGEMINI

A Capgemini é uma boa escolha para quem busca 
uma empresa que tem uma grande capacidade local, 

mas que também é um player global com todas as 
possibilidades de escala. 

Com o tamanho global da Capgemini, e o fato que a prática de ServiceNow se 
encontra dentro das cinco iniciativas globais corporativas da empresa, não fica claro 
por que a Capgemini não ingressou a categoria Global Elite Partner. A empresa 
deveria buscar este nível de parceria. 

Metodologias robustas garantem o sucesso. Para implementação e integração da ServiceNow, a Capgemini 
conta com metodologias comprovadas e focadas com finalidade de acelerar a implementação da ServiceNow. 
Em uma fase piloto, a praticabilidade é demonstrada e a aplicação é definida. Depois de um piloto bem-
sucedido e aceito, ocorre a implementação no ambiente de produção. A abordagem Rightshore® que é a mescla 
entre recursos locais e centro de delivery offshore, garante a escalabilidade e eficiência de custos na entrega da 
solução.

Uma vasta experiência tecnológica garante o sucesso. A Capgemini com sua vocação tecnológica acumula 
vivência em vários ambientes tecnológicos, como exemplo  ERP ferramentas de RPA, Infraestrutura em 
Nuvem, e fábricas de desenvolvimento para desenvolver interfaces e extensões. Projetos de implementação 
de ServiceNow requerem estas habilidades para integrar a plataforma no cenário de aplicações existentes ou 
completar a visão.   

Mix de clientes multinacionais e negócios locais. Além de prestar serviços a partir das suas bases no Brasil 
para clientes multinacionais e de suas operações na América Latina, a Capgemini também disputa o mercado 
local e tem conseguido adicionar clientes interessantes, além de casos de referência em seu portifólio. A 
empresa também sabe explorar modelos bem-sucedidos desenvolvidos no Brasil, transformá-los com ajuda da 
plataforma ServiceNow para utilizar estes modelos em uma escala global.

A Capgemini, uma consultoria francesa, é uma das líderes globais em consultoria, serviços de tecnologia e 
transformação digital, com forte atuação no Brasil. A empresa tem crescido empiricamente, mas também 
por uma série de aquisições de empresas importantes como a recém-adquirida Altran. Como resultado 
desta jornada, a Capgemini conta agora com mais de 270 mil funcionários. A empresa tem um forte cunho 
tecnológico, mas também oferece consultoria de gestão e outsourcing de processos de negócios. No Brasil a 
Capgemini tem vários escritórios e dispõe de uma ampla força de trabalho. 

Pontos de Atenção

Pontos Fortes

Visão Geral 
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SERVICENOW MANAGED SERVICES 
PROVIDERS

SharePoint Integration

Definição
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A avaliação neste quadrante cobre a capacidade dos provedores de 

oferecer serviços gerenciados para funções de manutenção e suporte, 

que incluem monitoramento, suporte remoto e gerenciamento 

centralizado da Plataforma ServiceNow, dos fluxos de trabalho, bem 

como das aplicações executadas nesta plataforma. Aspectos relativos 

à manutenção, gestão da qualidade dos dados, segurança dos dados e 

compliance são considerados na análise dos diferentes fornecedores 

deste segmento. Devido à complexidade dos fluxos de trabalho que 

precisam ser suportados, os provedores precisam fornecer serviços no 

contexto de alcance global e uso intraorganizacional. Os provedores de 

serviço não só precisam suportar um cenário de aplicações altamente 

sofisticado e integrado, mas também precisam provar como operam ou 

se integram em um ambiente de vários fornecedores.



ServiceNow Managed Services Providers

Critérios de Elegibilidade
 � Experiência com suporte para a plataforma ServiceNow, fluxos de 

trabalho e aplicações de terceiros

 � Capacidade de entrega com proximidade aos clientes

 � Parcerias de tecnologia existentes com os principais fornecedores 

de software

 � Amplitude do portfólio de serviços relacionados aos serviços de 

gerenciamento de aplicações (AMS)

 � Modelos de entrega e integração de serviços (SIAM)

 � Maturidade de entrega e de modelos de contrato

 � Ampla base de clientes

 � Casos de uso locais e referências

© 2021 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.
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Além dos critérios mencionados acima, os seguintes critérios de avaliação se aplicam a todos os 

segmentos:

 � Diferenciadores únicos

 � Estabilidade econômica

 � Posição de mercado

2323

SERVICENOW MANAGED SERVICES 
PROVIDERS
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 � A Accenture se posiciona no quadrante de líderes de Serviços 

Gerenciados. A união das duas empresas oferece ao mercado uma 

abordagem robusta de manutenção da plataforma ServiceNow, 

centros de Offshoring, junto com um time local muito experiente. 

A Accenture acumula vários casos, e tem desenvolvido soluções da 

indústria na plataforma ServiceNow.  

 � A Capgemini conta com uma oferta robusta de sustentação de 

aplicações / Serviços Gerenciados, além de contar com uma linha de 

serviços de BPO, e vários centros de operações no Brasil. A empresa 

utiliza a ServiceNow como cliente para conectar via workflow as 

diversas áreas das suas operações e tem desenvolvido diversos 

aceleradores. 

Observações
 � A DXC traz o outsourcing de plataformas de aplicações no seu DNA. Ela desenvolveu 

metodologias e abordagens robustas, e tem amplo conhecimento tecnológico e pode 

ajudar a gerenciar também contratos que envolvem uma gama de aplicações. Ela é uma 

das empresas do grupo Global Elite Partners da ServiceNow.

 � A Tivit, uma multinacional de origem brasileira, executou uma das maiores migrações 

de usuários para a plataforma ServiceNow na América Latina, além de contar com uma 

oferta de licenciamento de ServiceNow a partir dos próprios datacenters locais. 

 � A Stefanini (Rising Star), uma multinacional brasileira, com grande expansão global, 

está se reposicionando no mercado de ESM (Enterprise Service Management) com a 

plataforma ServiceNow como um dos pontos centrais. Com uma ampla base de clientes, 

espera-se que cresça muito rápido em número de clientes e referências. 

© 2021 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved.
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 CAPGEMINI

A Capgemini tem acrescentado vários 
diferenciadores importantes à sua oferta de 

Serviços Gerenciados de ServiceNow que 
garantem valor agregado aos seus clientes. 

Para crescer além dos acordos nas contas globais, a Capgemini Brasil precisa 
desenvolver o mercado local para ganhar negócios de ServiceNow nas práticas de 
consultoria e implementação e integração, uma vez que os Serviços Gerenciados 
são muitas vezes a lógica consequência das primeiras duas etapas.

A francesa Capgemini é uma das líderes globais em consultoria, serviços de tecnologia e transformação digital, 
com atuação no Brasil.  A empresa percebeu como uma das primeiras empresas europeias a necessidade de 
criar operações de Offshoring na Índia, e desenvolveu uma das maiores forças de entrega no subcontinente 
indiano. A empresa foca em contas multinacionais, mas tem desenvolvido também uma prática muito sólida 
para o setor público. Após várias aquisições, a empresa conta agora com mais de 270 mil funcionários 
distribuídos em 40 países. A ServiceNow mantém a Capgemini como uma parceira Elite. 

Pontos de AtençãoVisão Geral
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Pontos Fortes
Oferta de ADMnext da Capgemini. A ADMnext emprega um foco direcionado nos negócios e na 
transformação, trazendo eficiência, melhoria contínua e redução de custos, alinhando-se com a indústria e 
com os negócios do cliente para criar valor real que forneça todo o espectro de serviços de manutenção de 
aplicações.  As soluções de manutenção de aplicações incluem manutenção corretiva e manutenção preventiva 
para otimizar o "aqui e agora", enquanto inovam para o futuro e oferecem suporte aos clientes durante todo o 
ciclo de vida das soluções.
Uma vasta experiência na operação de soluções de gestão empresarial garante o sucesso. A Capgemini 
tem um histórico comprovado de execução de aplicações essenciais aos negócios. O método Rightshore® 
junto com vastas forças de entrega garante que os recursos certos estejam disponíveis no momento certo e 
ao melhor custo. Esta distribuição varia durante o ciclo de vida de projeto e permite assim que os custos sejam 
adequados conforme necessário.
Plataforma de operações digitais DOP. É uma parte integrante da oferta Servicenow que utiliza tecnologias 
modernas para o fornecimento contínuo de aplicações. O DOP é uma plataforma que impulsiona a evolução  
da transformação digital do cliente por meio de IA, jornada de automação com otimização financeira. A 
plataforma é construída em 4 pilares, sendo Observabilidade, Integração, Automação e Governança e é 
realizada través de integrações com outros componentes da plataforma (AIOps, ML, Automation, Data 
Management, Virtual Assistant).



Metodologia

Metodologia
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METODOLOGIA
O estudo de pesquisa “ISG Provider Lens™ 2021 - ServiceNow Ecosystem Partners” 

analisa os fornecedores/prestadores de serviços de software relevantes no 

mercado dos Brazil, com base em um processo de pesquisa e análise em várias 

fases, e posiciona esses provedores com base na metodologia ISG Research. O 

estudo foi dividido nas seguintes etapas:

1. Definição do mercado do ServiceNow Ecosystem Partners;

2. Uso de pesquisas baseadas em questionário de prestadores/fornecedores de 

serviços em todos os tópicos de tendências;

3. Discussões interativas com prestadores de serviços/fornecedores quanto às 

capacidades e casos de uso;

4. Utilização dos bancos de dados internos da ISG e o conhecimento e a experiên-

cia do consultor (onde aplicável);

5. Análise e avaliação detalhadas de serviços e documentação de serviços 

com base nos fatos e números recebidos de fornecedores e outras fontes.

6. Uso dos seguintes critérios-chave de avaliação:

 − Estratégia e visão;

 − Inovação;

 − Reconhecimento da marca e presença no mercado;

 − Cenário de vendas e parceiros;

 − Amplitude e profundidade do portfólio de serviços oferecidos;

 − Avanços tecnológicos.
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ISG (Information Services Group) (NASDAQ: III) é uma empresa global líder em consultoria e pesquisa 
de tecnologia. Uma parceira de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo 75 das maiores 
100 empresas do mundo, a ISG é comprometida em ajudar corporações, organizações do setor 
público e fornecedores de serviços e de tecnologia a alcançar a excelência operacional e crescimento 
mais rápido. A empresa se especializa em serviços de transformação digital, incluindo serviços 
de automação, análises de dados e nuvem; consultoria de fornecimento; governança gerenciada 
e de risco; serviços de fornecimento de rede; estratégia de tecnologia e design de operações; 
gerenciamento de mudança; inteligência de mercado, pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 
2006, com base em Stamford, Conn., a ISG emprega mais de 1.300 profissionais, operando em mais 
de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, 
expertise profunda em indústria e tecnologia, capacidades analíticas e de pesquisa de qualidade 
internacional com base nos dados de mercado mais abrangentes da indústria.
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