
Empresas unem-se para criar solução para setor financeiro  
 
Accenture, Alnova Technologies Corporation, Hewlett Packard (HP) e Microsoft anunciaram uma 
aliança estratégica para a criação da Alnova .NET, uma solução dirigida ao mercado financeiro e 
que possibilita operações com maior eficiência e menor custo total de propriedade (TCO). O 
projeto permite que as instituições consolidem e centralizem processos e sistemas, forneçam 
suporte a funções de agências, usem sistemas de administração de serviços aos clientes e de 
Internet Banking.  
 
''Esta parceria é benéfica para o mercado, já que alia a expertise de cada companhia às 
necessidades do segmento financeiro. Nosso maior objetivo é permitir que estas instituições, 
independentemente do porte, possam se beneficiar de economias de escala, disponíveis 
anteriormente apenas para grandes companhias'', explica Carlos Salgado, diretor de vendas da 
Microsoft Brasil.  
 
A aliança, surgida a partir da identificação das necessidades do mercado, funcionará como uma 
'companhia virtual', com escopos de atuação claramente definidos para cada um de seus 
integrantes: Alnova oferecerá o software aplicativo; a Accenture implementará a solução Alnova 
.NET; a Hewlett Packard trará hardware de servidores e armazenamento; e a Microsoft 
implementará o sistema operacional de servidores para os sistemas aplicativos. Agrupadas, as 
tecnologias formam um sistema bancário modular focado em finanças, utilizando um modelo 
tecnológico estruturado em quatro níveis:  
 
A Alnova é uma solução de TI para bancos, focada nas necessidades de operações bancárias de 
varejo, cobrindo diferentes aspectos funcionais. Um das principais características é a manutenção 
de uma base única de clientes, com suporte e desenvolvimento de qualquer tipo de produto 
bancário. É possível também distribuir produtos de terceiros, funcionalidades multicanal e 
aplicações que adicionam valor, como MIS (Management Information System) ou CRM (Customer 
Relationship Management).  
 
A solução permite baixos custos operacionais e flexibilidade, graças a seus princípios tecnológicos 
chave, como capacidade de operar em multiplataformas, escalabilidade, modularidade e 
multiaplicação. A ferramenta estabelece uma nova infra-estrutura e centraliza os serviços em um 
ambiente comum de processamento de dados, com uma só aplicação bancária e menores 
necessidades de pessoal para o desenvolvimento, manutenção, operações e funções de suporte 
em uma instituição.  
 
Entre os benefícios adicionais, destacam-se a escalabilidade; a capacidade de processamento, 
chegando a atender até 250 transações por segundo; a facilidade no desenvolvimento de novos 
produtos; o aumento de rentabilidade devido às reduções nos custos de TI e pela melhora na 
eficiência dos processos. Em algumas instituições, a relação custos / receitas diminuiu de 61% 
para 45%, em quatro anos.  
 
''Parcerias como essa são fundamentais para oferecer agilidade e flexibilidade, vitais para uma 
indústria tão dinâmica como a de finanças'', afirma Manoel Laranja, gerente da HP Brasil. ''A HP 
acredita que para atender plenamente às necessidades do segmento, alinhado aos objetivos 
corporativos, é cada vez mais importante consolidar parcerias com os grandes players do 
mercado'', completa.  
 
Luis Sant'Ana Pereira, sócio diretor de serviços financeiros da Accenture Brasil, destaca que as 
instituições que a adotarem a Alnova .NET poderão ter um sistema de informaçao integrado, com 
capacidade de crescer de acordo com as demandas do mercado e com o próprio desenvolvimento 
da instituição. ''A solução foi desenhada para incorporar os requisitos das companhias, 
especialmente relacionados à gestão de clientes, multicanais e processamento 24 x 7. Destacam-
se ainda a elevada cobertura funcional e nível de automatização das aplicações, que aliados à 



flexibilidade da fábrica de produtos, permitem obter reduções no time-to-market e melhorar a 
eficiência nas áreas de suporte e agências''.  
 
Esteban Álvarez Ponte, diretor de alianças da Alnova Technologies Corporation, enfatiza que ''a 
solução já foi implementada com êxito em bancos de diferentes países, com mais de 103 
referências, especialmente na Europa e América Latina''.  
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