
Caso de Sucesso

BANCO SANTANDER

P0ra automatizar a recém-implantada unidade
de gestão de demandas de TI, filial brasileira do
Santander inova e implanta o novo servidor de
portfólio de projetos do Microsoft. Com o pionei-
rismo, instituição deve ganhar maior eficiência na
aplicação dos recursos de tecnologia e gerar pro-
jetos com maior valor agregado.

o mercado financeiro, manter uma carteira de projetos administrada

e diversificada é regra básica para reduzir riscos e contar com uma

maior taxa de retorno. No atual universo empresarial, cada vez mais

dependente dos recursos tecnológicos, não poderia - ou melhor, não

deveria - ser diferente. Afinal, da mesma forma que investidores administram

suas ações, as empresas precisam encarar seus projetos de Tecnologia da Informa-

ção como investimentos gerenciáveis e pulverizados de acordo com os objetivos

de negócios.

Esse é o conceito de gerenciamento de portfólio de projetos que circula pelos

meios acadêmicos desde a década de 80, mas que apenas nos últimos anos vem

ganhando força dentro das companhias. Os benefícios óbvios desse modelo é ter

uma visão ampla e precisa dos projetos de TI de modo a manter o alinhamento

estratégico, distribuir os recursos apropriadamente e investir em ações que, de

fato, gerem resultados positivos.

Além disso, encarando os projetos

como investimentos, a discussão se

amplia além de seu custo para tam-

bém considerar o melhor aproveita-

mento da capacidade instalada, ga-

rantir sinergia e evitar duplicidades, se

existirem, entre as várias iniciativas, de

tal maneira a obter o melhor portfólio

possível de acordo com o orçamento e

a capacidade de desenvolvimento.

Foi com essa visão estratégica que o

Grupo Santander decidiu, em agosto

de 2006, implantar na filial brasileira

uma nova área de gestão de deman-



das - nomenclatura interna para gerenciamento de portfólio de projetos ou Pro-

ject Portfólio Management (PPM). Com base em experiências bem-sucedidas na

sede da Espanha e em bancos no México, Chile e Porto Rico, o conglomerado

pretende construir uma nova fase na organização com processos claros e impar-

ciais para composição, priorização e encaminhamento das demandas para desen-

volvimento de tecnologia.

A meta do Santander com esse novo modelo é criar uma fundação sólida para

administrar seu mecanismo de crescimento, que é a geração de idéias, a inova-

ção. "Para que o Santander consiga atingir suas metas de crescimento e retorno

aos acionistas, é necessário criar idéias que impulsionem os negócios, reduzam

custos e aumentem a eficiência do banco. E colocar essas idéias em prática envol-

ve quase sempre investimentos em tecnologia", explica Cantidio Maier Sampaio,

superintendente da nova área de Gestão de Demandas da área de Organização e

Métodos - Meios do Santander no Brasil.

Organização do projeta

No intcio do segundo semestre de 2006, o Santander, por meio de sua Comissão

Executiva - comitê que reúne os principais executivos do Santander no Brasil -,

aprovou a adoção de um modelo de gestão de demandas de Tecnologia da Infor-

mação para gerenciar todo o processo de desenvolvimento de projetos de TI no

banco, envolvendo desde a geração das idéias pelas áreas de negócio e suporte

até sua transformação em projetos e seu posterior desenvolvimento e entrega.

Além de toda a alteração no processo de encaminhamento de pedidos para o

departamento de Tecnologia, o sucesso dessa iniciativa dependia fortemente do

processo de gerenciamento de mudanças, em particular, a cultural. Nesse sentido,

o grande desafio e os esforços da equipe do projeto de implantação foram volta-

dos à comunicação adequada com as inúmeras áreas envolvidas na mudança, in-

cluindo seus gestores com alta responsabilidade na formação de opinião e grande

influência dentro da organização. "Tínhamos que tranqüilizar essas pessoas e pre-

pará-las para a mudança iminente que o projeto traria no dia-a-dia do relaciona-

mento entre as áreas de negócio, suporte e tecnologia", afirma Sampaio.

Workflow de Atendimento

Contando com as experiências que

já havia adquirido nas filiais do Chile

e do México, o Grupo Santander no

Brasil foi capaz de aplicar as melhores

práticas e ter a certeza de que implan-

tava um novo processo que, de fato,

agregaria valor ao desenvolvimento

dos projetos de tecnologia e atende-

ria perfeitamente às necessidades das

áreas de negócio e suporte.

"Vivemos em um ambiente cada vez

mais competitivo, que exige das em-

presas uma busca contínua por maior

eficiência. Com as mudanças e os ci-

clos cada vez mais curtos, nosso desa-

fio é dar respostas rápidas e assertivas

para as necessidades dos negócios, al-

tamente dependentes da Tecnologia",

afirma Sampaio, destacando que a

principal meta da gestão de deman-

das de TI era alcançar níveis mais altos

de interação entre as áreas de negócio

e tecnologia e de sinergia entre as ne-

cessidades e assim garantir a melhor

eficiência no consumo dos recursos.

Estruturado dentro da própria área

de organização e métodos em que as

equipes de gestão de demandas e es-

critório de projetos corporativos foram

inseridas, o trabalho levou em conta

um modelo de governança coordena-

do pela figura de um gerente de proje-

tos ao iado de um gestor de negócios.

No topo desse modelo, ficou o patro-

cinador sobre dois comitês, um execu-

tivo e outro operacional, com as várias

frentes do projeto, entre elas a de pro-

cessos, tecnologia, comunicação, trei-

namento, que respondiam com suas

atividades ao segundo comitê.

O Santander optou por utilizar a pró-

pria equipe que formaria a área de

gestão de demandas para liderar as

frentes do projeto. Conforme a es-

pecialidade de determinada frente,

também foram envolvidas áreas es-

pecialistas. A conduta facilitou o en-

volvimento da equipe no tema bem

como o treinamento para implantação



dos processos. Com isso, o modelo foi implantado ao mesmo tempo em que os

processos eram construídos e o projeto, conduzido. Essa estratégia reduziu signifi-

cativamente o tempo necessário desde a aprovação da idéia até a implantação do

modelo, algo em torno de seis meses.

Em janeiro de 2007, o banco iniciou um piloto com o atendimento da deman-

da da área de produtos para pessoas físicas e previdência privada que, um mês

depois, foi ampliado para todo o banco. De acordo com Sampaio, outro impor-

tante elemento do novo gerenciamento de portfólio do Santander é o controle

orçamentário das demandas. Anteriormente, o orçamento de tecnologia estava

sob gestão da própria área de TI e agora foi integrado à nova área de gestão de

demandas. "A nossa intenção é oferecer aos acionistas uma visão estratégica e

consolidada de onde estão sendo aplicados os recursos e a previsão de retorno

das demandas", destaca.

Avanço Tecnológico
Ao final de março de 2007, o Santander deu por concluída a primeira fase do

projeto de gestão de demandas, com a implantação do modelo de forma ain-

da que manual. Eventuais problemas ou ruídos encontrados pelas equipes de
gestão de demandas e tecnologia foram pontualmente resolvidos com rapidez

contando com a ajuda das áreas de negócio e suporte.

Numa segunda fase do projeto, que teve início em maio de 2007, a filial brasi-

leira implantou uma infra-estrutura tecnológica para automatizar a gestão de
demandas do banco. De acordo com Sampaio, o "coração" dessa fundação

é o recém-anunciado Microsoft Office Project Portfolio Server (PPS) 2007, que

faz parte das soluções Enterprise Project Management (EPM) da Microsoft.

Com métodos e modelos matemáticos totalmente aderentes aos padrões de-

finidos pelo PMI (Project Management Institute), maior entidade mundial sem
fins lucrativos voltada ao gerenciamento de projetos, o PPS terá papel primor-

dial na gestão do portfólio de demandas.

Partindo-se da estratégia do banco e da cada uma de suas áreas de negócio,

são definidos indicadores de negócios com níveis de prioridades. A ferramen-

tá permite que cada demanda seja

analisada e priorizada com base em

cada um desses indicadores estra-

tégicos. Segundo Sampaio, a partir

desse processo de priorização e das
limitações para desenvolvimento

- por exemplo, orçamentárias, o ser-

vidor da Microsoft é capaz de fazer

simulações para encontrar o portfó-

lio de projetos que traga maior valor
para o Santander. "Além disso, o PPS

também pode avaliar o impacto de

uma nova demanda anteriormente

não prevista sobre os projetos atuais

do banco", explica.

O superintendente da área de Ges-

tão de Demandas do Santander no
Brasil comemora o fato de o Santan-

der ser a primeira empresa na Amé-

rica Latina a adotar esse novo ser-

vidor da Microsoft, reforçando seu
título de organização com grande

capacidade de inovação. Para com-

pletar a solução tecnológica para a
gestão de demandas, o Santander

investiu no Microsoft Office InfoPa-

th 2007, que facilita a entrada e a

classificação dos pedidos de projeto

pelas várias unidades de negócios do

banco e controla o fluxo de avalia-

ção e do levantamento dos esforços

de TI para cada demanda. O Micro-

soft Office SharePoint Server 2007

foi usado para criar um dashboard e
apresentar uma visão do andamento

das demandas, além de promover a

colaboração e fazer a gestão de todo

o conhecimento acumulado pelas

demandas em todo o seu ciclo de

vida. A integração dessas ferramen-

tas é um fator essencial para que o
gerenciamento do portfólio de de-

mandas de tecnologia do Santander

transcorra com sucesso.

Benefícios

O grande benefício que a gestão de
demandas proporcionará ao Santan-

der é o investimento de recursos de

TI em iniciativas capazes de gerar



maior valor ao grupo e que estejam

perfeitamente alinhadas com a es-

tratégia e necessidades do banco.

Com o novo sistema automatizado,

todas as áreas de negócios terão

maior visibilidade sobre as deman-

das e os projetos e condições de en-

tender melhor a direção tecnológica

e estratégica do banco.

Os departamentos também pode-

rão submeter formalmente suas de-

mandas, sem depender de e-mails,

reuniões ou contatos interpessoais.

"Dessa forma, garantimos a maior

sinergia dos trabalhos, otimizamos a

base tecnológica existente e encon-

tramos a melhor maneira de atender

às demandas", completa Sampaio.

Pela previsão do Santander, com a
melhor administração dos pedidos

de desenvolvimento, a previsão é de

atingir um índice de eficiência inter-

no de 1 % em 2007, de 3% no ano

seguinte e de 5% no terceiro ano,

com base no orçamento anual de TI.

Do ponto de vista do departamento

de Tecnologia da Informação, a in-

tenção é que o modelo implemen-

tado no Brasil gere benefícios ainda

maiores do que os obtidos no Chile.

"Com base na experiência chilena,

conseguimos implantar a gestão de

demandas em um período ainda

mais curto", comenta Patrício Melo,

superintendente executivo de tecno-

logia que participou do projeto no

Chile e atualmente responde pela

unidade de TI na filial brasileira do

Santander. "A melhor visão das de-

mandas e o acompanhamento das

iniciativas certamente contribuirão
para que os projetos de desenvolvi-

mento sejam concluídos dentro dos

prazos estabelecidos", afirma.
Em 2008, o Santander complemen-

tará a solução com a implantação

do Microsoft Office Project Server,

que vai integrar a área de gestão de
demandas com o escritório de pro-

jetos corporativos. De acordo com

Marcelo Zerbinatti, superintendente



executivo da área de Organização e Métodos do Santander, a base

construída pela área de gestão de demandas permitirá aos geren-

tes de projetos (PMOs) dar continuidade às demandas que, devido

à sua complexidade e risco, necessitam do gerenciamento do es-

critório de projetos. "O objetivo é contar com uma maior eficiência

no consumo de recursos por meio da integração entre as áreas

de organização e métodos, tecnologia e demais setores envolvidos

com as demandas. Nosso desafio é garantir as entregas nos custos,

prazos e qualidade esperados, buscando continuamente a sinergia
entre demandas e soluções inovadoras", completa.

ecarvalho
Text Box
Fonte: MundoPM, ano 3, n. 16, p. 60-64, ago.set. 2007.




