
no sobre o investimento são questões vitais.
Seguindo essa diretriz, o Santander iniciou,

em agosto de 2006, a implementação, na filial bra-
sileira, de uma nova área de gestão de demandas
- nomenclatura interna para gerenciamento de
portfólio de projetos ou Project Portfolio Manage-
ment (PPM). O conglomerado pretende construir
uma nova fase na organização com processos cla-
ros e imparciais para priorização e encaminha-
mento das demandas à área de tecnologia.

O objetivo do banco com o novo modelo é in-
centivar a geração de idéias e a inovação. "Para que
o Santander consiga atingir suas metas é necessá-
rio investir em iniciativas capazes de impulsionar os
negócios, reduzir os custos e aumentar a eficiência
do banco. E colocar essas idéias'em prática envol-
ve quase sempre aportes em tecnologia", explica
Cantidio Maier Sampaio, superintendente da nova
área de Gestão de Demandas da área de Organiza-
ção e Métodos - Meios do Santander no Brasil.

Outro objetivo do novo gerenciamento de
portfólio do Santander é o controle orçamentário.
Anteriormente, o orçamento de tecnologia estava
sob gestão do próprio departamento de TT. Agora,
foi integrado à nova área de gestão de demandas.

Para colocar em prática o novo modelo, em ja-
neiro de 2007 o banco iniciou um projeto piloto
focado no atendimento da demanda da área de
produtos para pessoas físicas e previdência priva-
da. Um mês depois o projeto foi ampliado e en-
volveu todo o banco. Com a conclusão da primei-
ra fase, marcada pela adoção do modelo de ges-
tão de demandas de forma manual, o banco pas-
sou a buscar uma solução tecnológica para
automatizar os processos.

O passo seguinte, que teve início em maio
deste ano, foi a implementação da infra-estrutu-
ra tecnológica para automatizar a gestão de de-
mandas do banco. De acordo com Sampaio, a
base da nova solução é o recém-anunciado Mi-
crosoft Office Project Portfolio Server (PPS) 2007,
que faz parte da suíte Enterprise Project Manage-
ment (EPM) da Microsoft.

om os orçamentos cada vez mais restritos
e a crescente pressão pelo alinhamento
entre as áreas de TI e de negócios, eleger
os projetos prioritários e analisar o retor-

O Santander é a primeira empresa na América La-
tina a adotar o novo servidor da Microsoft, que
permite analisar e dar prioridade a cada demanda
com base nos indicadores estratégicos. Segundo
Sampaio, a partir desse processo de priorização e
de eventuais limitações para desenvolvimento -
por exemplo, orçamentárias -, o servidor da Mi-
crosoft é capaz de fazer simulações para encontrar
o portfólio de projetos que traga maior valor.



Para completar a solução tecnológica de gestão
de demandas, o Santander investiu também no Mi-
crosoft Office InfoPath 2007, que facilita a entrada
e a classificação dos pedidos de projeto pelas vá-
rias unidades de negócios do banco e controla o
fluxo de avaliação e do levantamento dos esforços
de TI para cada ação. O Microsoft Office Share-
Point Server 2007 foi usado para apresentar uma
visão do andamento das demandas, além de pro-
mover a colaboração e fazer a gestão de todo o
conhecimento acumulado ao longo dos projetos.

Entre os benefícios que a gestão de demandas
proporcionará ao Santander está o investimento
em iniciativas de TI capazes de gerar maior retor-
no ao grupo e que estejam alinhadas com a es-
tratégia e as necessidades do banco. Com o novo
sistema automatizado, as áreas de negócios terão
mais visibilidade sobre as demandas e os proje-
tos e condições de entender melhor a direção tec-
nológica e estratégica do banco.

Os departamentos também poderão subme-
ter formalmente suas demanda sem depender de
e-mails, reuniões ou contatos interpessoais. "Com
o Microsoft Office Project Portfolio Server (PPS)
2007, garantimos maior sinergia dos trabalhos,
otimizamos a base tecnológica existente e en-
contramos a melhor maneira de atender às de-
mandas", explica Sampaio.

Em função das melhorias na administração
dos pedidos de desenvolvimento, o Santander
espera atingir redução de custos no orçamento
anual de TI de 1% em 2007, de 3% no ano seguin-
te e de 5% no terceiro ano.

Em 2008, o Santander complementará a solu-
ção com a adoção do Microsoft Office Project
Server, que vai integrar a área de gestão de de-
mandas ao escritório de projetos corporativos.
De acordo com Marcelo Zerbinatti, superinten-
dente executivo da área de Organização e Méto-
dos do Santander, a base construída pela área de
gestão de demandas permitirá aos gerentes de
projetos (PMOs) dar continuidade às solicita-
ções que, devido à sua complexidade e risco, ne-
cessitam do gerenciamento do escritório de pro-
jetos. "O objetivo é garantir maior eficiência no
consumo de recursos por meio da integração
entre as áreas de organização e métodos, tecno-
logia e demais setores envolvidos com as deman-
das", completa.
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