
ESTAVA EM CAMPO o
QUADRADO MÁGICO,
FORMADO POR KAKÁ,
RONALDINHO GAÚCHO,
RONALDO FENÔMENO E
CAFU. A FRASE PODIA
SER A NARRAÇÃO DE UM
JOGO DE FUTEBOL DA
COPA DO MUNDO DE
2006. Mas não é. O jogo vai
além do gramado e transforma-se
na ferramenta do Banco Santander
para divulgar fortemente,
depois de aproximadamente
seis anos de ação, sua nova
marca: Santander Banespa.

Fruto da integração do Banco
Geral do Comércio, Banco
Noroeste, Meridional, Bozano,
e, em especial, da compra da
instituição estatal Banespa
(Banco do Estado de São Paulo).
A finalização dos processos de
integração tecnológica e a
prontidão para atender o cliente
na nova versão seriam reforçadas
pelos craques em uma campanha
de cem milhões de dólares.

No período de união de toda
essa infra-estrutura, o quadrado
mágico, porém, não seria
suficiente para vencer o jogo. O

que se viu foram anos de estudo,
planejamento e esforços de
profissionais de tecnologia da
informação. Em março deste ano,
o banco finalizou literalmente a
fusão, efetivando a integração
jurídica das instituições. A
B2B Magazine foi buscar nos
profissionais de TI envolvidos
no projeto, a estratégia para unir
vários times distintos em uma
verdadeira seleção.

Patrício Melo,
superintendente-executivo de
tecnologia do Banco Santander
Banespa, resume em poucas



palavras aquela que foi a principal
estratégia para colocar a TI em
ordem. "Nossa primeira decisão
foi renovar a infra-estrutura
tecnológica do Banespa e somente
depois fazer a integração", diz.
Foram quase três anos de trabalho
nesse sentido, iniciado em 2003.
O objetivo foi tornar o legado
do banco estatal em uma
estrutura confiante e segura para
que, posteriormente, o Santander
junto aos quatro outros bancos
adquiridos, pudessem migrar
e serem integrados ao
novo cenário criado.

Sistemas na
linha de frente

Melo conta que o sistema
que trazia os dados dos clientes
do Banespa sofreu algumas
alterações. "A idéia foi criar um
modelo que renovasse o sistema
do Banespa, mas também
equalizasse as funcionalidades de
gestão do Santander", explica. Na
fase de atualização do Banespa,
em 2001, houve a substituição da
plataforma de sistemas e de
20 mil equipamentos de caixa,
retaguarda e auto-atendimento,
processo que perdurou até o ano
de 2005. A partir deste ano, a
rede de dados do Santander foi
revisada e modernizada e mais de
4,4 mil microcomputadores foram
substituídos. Em junho de 2006,
o banco reuniu os sistemas em
uma única plataforma de
negócios. Com isso, foram
padronizados os processos, a

oferta de produtos e serviços
e o atendimento aos 6,9 milhões
de clientes do banco, em
aproximadamente 51 mil
pontos de atendimento no País.

E quando o assunto é
ponto de atendimento, os caixas
eletrônicos são quase sempre os
protagonistas da ação. Pensando
nisso, de acordo com Adalberto
José Coelhoso, superintendente
adjunto de desenvolvimento de
sistemas, uma das primícias do
Santander era que seus clientes
não poderiam perceber os
movimentos dessa transição.

As funcionalidades também
não poderiam ser perdidas de
uma hora para outra. "Mesmo
depois da renovação dos
sistemas do Banespa, ainda
gastamos um tempo para aplicar
funcionalidades ao caixa
eletrônico de forma que os
clientes não sentissem diferenças
contrárias ao uso das máquinas e
que pudessem ter um sistema
fácil de usar", diz Coelhoso.

O layout das telas dos caixas
eletrônicos foi modificado e os
clientes passaram a ter mais
opções de serviços, como simular
e contratar crédito pessoal, tirar
extratos referentes a empréstimos
e pedir ou desbloquear talões
de cheques.

Até essa interligação, as únicas
transações comuns que
correntistas do Santander e do
Banespa podiam fazer eram
saques com cartão e obter saldos
e extratos nos pontos de

atendimento. Agora, os clientes
dos dois bancos farão as mesmas
operações em qualquer posto
da rede. "Com a integração total
em abril de 2006, os clientes
ganharam vários pontos de venda
e podem utilizar qualquer agência
para fazer suas transações", afirma
Carlos Constantino Rocha
Pocetti, superintendente adjunto
de produção e implantação.

No caso dos canais eletrônicos,
também houve uma unificação
de todos os pontos de contato
com os clientes. Entrou no ar,
ainda, o novo portal do banco na
internet com a reformulação
do serviço de Internet Banking.
A reestruturação levou em
consideração deixar a navegação
mais fácil, além de incluir novas
opções de serviços.

Tudo pronto
para o ataque

Em vez de comprar
servidores no mesmo formato
dos existentes no Banespa,
para suprir a plataforma do "
Santander, a opção foi
recomeçar. "A nossa primeira
medida foi a unificação dos
serviços de colaboração, correios,
usuários e login para facilitar a
integração das equipes e
unidades de negócios", conta
Celso Amadatsu, superintendente
adjunto de suporte técnico. Ele
explica que depois disso foi feito
um trabalho para capacitar o
mainframe (computador de
grande porte) e os servidores



centrais para sustentar a
plataforma da nova fase do
banco, denominada Altair.

No total são cerca de 3,2 mil
servidores, sendo 800 do centro
de processamento de dados
central. "Desativamos o antigo
legado e queríamos uma
tecnologia capaz de processar
o aumento de informações que
teríamos", conta. Processar
informação remete também à
disponibilidade dos serviços.
"O plano de renovação e
integração tem como premissa
principal oferecer serviço 24x7,
por isso criamos um banco
de dados redundante",
explica Coelhoso.

Além disso, a instituição
também maximizou os serviços
de sua rede de voz e dados. De
acordo com Nelson Carvalhar
Felca, gerente-geral de suporte,
quando o Santander adquiriu o
Banespa, a rede do banco estatal
era ligada ponto a ponto com um
link de 9,6 kbps. O Santander
mantinha redes separadas entre
os bancos Geral do Comércio,
Noroeste, Meridional e Bozano.

Com essa estrutura ponto a
ponto, a velocidade do tráfego
era, evidentemente, baixa. "Nós
migramos tudo para uma rede
única Frame Relay para tornar os
processos mais rápidos. Hoje os
links têm capacidade de 128kbps
a Imbps em algumas agências",
explica Felca. Ele afirma que a
rede foi criada com dupla
contingência, ou seja, são dois
caminhos carregando esses links.
"Se um link é perdido, as
informações são

automaticamente rateadas para
outra rede", conta o executivo.

Torcida a
favor do cliente

Não basta ter uma estrutura
totalmente integrada se o
atendimento ao cliente não
estiver alinhado às mudanças e
totalmente padronizado. Para
completar a difícil missão de
vencer o jogo da integração, o
Santander também teve de se
preocupar com essa jogada.
Quando o Banespa foi
comprado, havia dois call centers.
Um era terceirizado e cuidava
dos clientes da instituição
adquirida. O outro, próprio,
cuidava da compradora.

Depois deste processo
completo de integração, as
centrais começaram a operar
interligadas. "Ainda temos os
dois call centers, mas apenas por
uma questão de logística. A
interface, tipo de informação e o
número para fazer a chamada
são os mesmos", afirma Felca.

Treinamento do time
Com todas as mudanças de

táticas e com uma casa
completamente renovada, o time
de colaboradores precisa estar
interado e saber como lidar com
um campo diferente.

O Santander Banespa
investiu em um intenso processo
de treinamento. Cerca de seis mil
funcionários realizaram quase
cem mil horas de cursos sobre os
novos sistemas e processos. "O
grande segredo está na gestão de
mudanças com metodologias

específicas, disciplina e
aculturamento dos funcionários.
Os treinamentos envolveram a
parte técnica, comercial e
operacional do banco", explica
Adalberto José Coelhoso.

Os cerca de 2,2 bilhões de
reais gastos com um dos maiores
projetos do setor bancário
permitiram que o Santander
Banespa chegasse hoje à
integração tecnológica e jurídica.
Segundo os executivos, a
instituição está preparada para
atender à atual demanda, suprir o
crescimento da base de clientes e
suportar uma nova aquisição,
mesmo que não haja planos para
isso no momento.

Apesar de consolidada a
renovação e integração, o banco
já tem novos projetos em mente,
como migrar a rede de Frame
Relay para MPLS e conquistar a
certificação CMMI nível 5 —
mais alto nível de integração do
modelo de Capability Maturity
Model Integration. A idéia é
investir em tecnologia para
receber retornos nos negócios. No
campo da competição bancária a
bola nunca pára de rolar. B2B
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