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F o t o s A l e x a n d r e B a t t i b u g l i Como a instituição financeira

GE Money usou a tecnologia
para mudar o perfil
de seu negócio no Brasil

Mudar uma área de TI
burocrática, pouco funcional e nada estratégica e torná-la
parte imprescindível do negócio é, certamente, o sonho
de todo CIO. Melhor ainda se tiver um budget inicial tão
gordo que chega a 12,5% do faturamento da empresa
e total liberdade para investir no que bem entender.
Foi 9 que viveu Marcelo Hirata, CIO da GE Money,
instituição financeira ligada à gigante General Electric e
que até setembro passado era conhecida como GE Capital.

Voltada ao fornecimento de serviços de crédito para lojistas e consumidores de baixa
renda, o que inclui a oferta de cartões de crédito, seguros e financiamentos

de veículo e imóveis, a GE Money viveu um processo de mudanças na TI, a
partir de 2003, ano em que Hirata assumiu, que perdura até os dias de hoje.

Para entender o momento atual, em que o executivo lidera um projeto
de governança de TI, é preciso voltar no tempo e relembrar o final dos
anos 90, quando a GE Money (na época, GE Capital) trabalhava
basicamente como uma instituição financeira de retaguarda. Em 2002,
ao fazer uma revisão dessa unidade, a matriz da General Electric enviou
um novo presidente para o Brasil. Sua missão era transformar a institui-
ção financeira, trocando o back-end por um negócio de front-end, com

uma atuação mais agressiva e a oferta de novos serviços. Mas isso só
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aconteceria se a tecnologia atuasse de forma estra-
tégica, agregando valor ao negócio.

Para acabar com a TI cara de suporte, Hirata pro-
moveu uma reestruturação. "A empresa precisava
de uma área que gerasse receitas e não apenas
despesas", afirma Hirata, que já trabalhou em
empresas como BCP, Telesp Celular, Deutsche
Bank e ABN Amro. Os 20 profissionais logo se
transformaram numa equipe de 50 pessoas, que
hoje conta com CSO (Chief Security Officer), PMO
(gerente de projetos), supervisor de qualidade,
budget e indicativos de TI, gerente de infra-
estrutura, gerente de BI e internet, além de
uma pessoa responsável pelos core systems.

O passo seguinte do CIO foi implementar um
Business Intelligence (BI), desenvolvido interna-
mente com a ajuda da ferramenta Cognos. Graças
ao BI, hoje o presidente e as equipes de vendas
e marketing podem acompanhar, por um
grande monitor, hora a hora, os
indicadores de performance
da GE Money. Dá para saber,
por exemplo, como anda a
aceitação de cartão de crédi-
to, empréstimo pessoal e
seguro por loja, por vende-
dor. A ferramenta permite
ainda fazer o cálculo da ren-
tabilidade das lojas, entre inú-
meras outras possibilidades.

"Hoje a empresa não vende
mais às cegas", diz Hirata. A função
do BI é ajudar na tomada de decisão ime-
diata, ao permitir que a área de negócios ofereça
uma promoção de seguro em determinado momen-
to, ou que o marketing proponha novas campanhas.

Com o lançamento de lojas próprias, que concor-
rem com financeiras como Losango e Zogbi, a área
de TI trabalhou num sistema para facilitar a vida
dos vendedores na hora de oferecer empréstimo
pessoal, seguro ou cartão de crédito. Desde maio
do ano passado, as 120 lojas da GE Money utilizam
o sistema de análise de crédito e financiamento
pela internet, projeto desenvolvido em sete meses.
"Ele permite enxergar, em tempo real, em que pé
se encontram as propostas de pedido de crédito,
por exemplo", afirma Hirata. Antes do sistema, usa-
va-se o fax e havia casos em que a aprovação do
crédito demorava até quatro horas. Os sinais da
mudança do papel para a internet foram rapida-

investir num projeto de governança de TI.
Baseado nas metodologias Cobit e Itil, o projeto
tem por objetivo estabelecer controles internos e
efetivos de TI, visando estar em conformidade com
as exigências de auditorias e com a lei Sarbanes-
Oxley. A empresa Chiptek foi a escolhida para
cuidar do desenvolvimento e da implantação
do projeto de governança em TI.

O fato de os usuários não saberem pedir os apli-
cativos que realmente necessitam estava causando
retrabalho para a equipe de TI, entre outros prejuí-
zos. A governança deve amenizar esse tipo de pro-
blema, além de gerar ganho de qualidade e redução
de custos. "Não havia planejamento ou padrões
de qualidade. O documento utilizado entre as
áreas usuárias e a TI era o e-mail" afirma Hirata.

Dividido em três fases — avaliação, análise de
gap e implementação —, o projeto teve início em

a capacidade da TI, Hirata decidiu

Em um ano e meio, Hirata
conseguiu não só transformar
a TI, mas apagar a imagem
incômoda de help desk que
os usuários internos tinham do
departamento. "Com esses dois
grandes projetos, a tecnologia

se transformou numa área forte
e alvancadora de negócios", diz.
Depois de arrumar a casa e mostrar

dos 5% do faturamento.
o orçamento mantém-se na faixa

milhões de dólares. Hoje, segundo Hirata,

da TI, momento em que os investimentos são bas-
tante altos, o budget chegou a representar 12,5%
do faturamento da empresa, o equivalente a 2,5

Na fase inicial de reestruturação

mente contabilizados. Segundo Hirata, o primeiro
deles foi a redução de 50% no tempo de análise
e aprovação de crédito. O custo total da operação,
por sua vez, caiu 35%. Devido à tecnologia, na GE
Money uma proposta para obtenção de cartão de
crédito é hoje aprovada em cerca de 30 segundos.
A instituição faz a checagem no SPC (Sistema de
Proteção ao Crédito), na Serasa e calcula seu limite
interno de crédito. "Essa agilidade é altamente
estratégica para o negócio, já que a financeira
que dá o retorno mais rápido ganha
o cliente", diz Hirata.



novembro passado e se encontra, no momento, na
etapa de implementação da estrutura de processos
e procedimentos. Essa fase tem prazo de encerra-
mento previsto para abril. Do total de 21 processos,
dez foram implantados.

No lugar do e-mail solicitando determinado
sistema à TI, os usuários utilizarão formulários
próprios. Além disso, os gerentes de área precisarão
aprovar esses pedidos. Pelo software Kintana,
aplicativo de governança da empresa americana
Mercury, o usuário conseguirá saber em que pé
anda seu pedido, se já está em desenvolvimento
e quando será entregue.

Orçado em 250 mil reais, o projeto inclui a
profissionalização dos processos, o que, espera
a empresa, deve gerar melhorias na qualidade dos
serviços prestados aos usuários e na eliminação da
utilização de papéis. Hirata calcula que a redução

de custos será de 35% com o fim das horas extras
realizadas pelos funcionários da TI. "O projeto
devese pagar em oito meses" afirma.

Pelas contas de Hirata, no primeiro ano
a governança de TI deverá gerar economia de
106 mil reais. "A cada ano, a tendência é aumentar
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os ganhos a partir da redução de custos" diz.

Fonte: Info Corporate, n. 19, p. 52-55, abr. 2005.




