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software. no grupo HSBC
sempre foi uma maratona para
a equipe de Marcos Espedito
Carvalho, coordenador da
equipe de gestão de
computadores do Banco
no Brasil. Além de prejudicar
a produtividade dos
funcionários, não havia
controle da infra-estrutura
de TI. Com o crescimento
constante do banco,
a tendência era piorar.

O inventário de software
e hardware exigia um
formulário a ser enviado por
malote até a sede em Curitiba.
O procedimento demorava dois
dias. Mudar a configuração
do computador, como trocar
a memória ou o processador,
não deixava rastros. No
sistema, ficava apenas o
dado original da compra.

Marcos não podia impedir
que qualquer aplicativo fosse
instalado pelos próprios
funcionários nas máquinas
corporativas. Eles tinham
total liberdade para instalar
programas, fossem relacionados
ao trabalho ou não. Ninguém
sabia quais os aplicativos que
rodavam em cada computador e
se eram, realmente, necessários. .

Era preciso mudar e a
ordem veio diretamente da
sede da organização em
Londres, na Inglaterra.
A decisão atingiu os dez
mil escritórios do banco
no mundo inteiro. A fábrica
de software do HSBC,
na índia, desenvolveu
uma aplicação-padrão do
Microsoft Windows XP.

Após um piloto nos
escritórios europeus, o
novo modelo chegou ao Brasil.
E em 2006, Marcos recebeu
a notícia e começou a
padronizar o software.
O projeto incluía as 14 mil
máquinas no Brasil. Marcos
não conhecia a ferramenta,
o Microsoft Management
Server2003 (SMS), c não
sabia como fazer para treinar
o pessoal. Resolveu contratar
a Infoserver, parceira da
Microsoft no Brasil, que
enviou ao HSBC dois
técnicos para ajudar na
implementação, suporte
e treinamento da equipe.

Os técnicos precisavam,
com o SMS, instalar os novos
aplicativos em 14 mil estações
de trabalho. Eles encontraram
um inventário impreciso;
só descobriam a configuração
das maquinas quando sentavam
na frente de cada PC.

No novo modelo, o SMS
liga o PC a distância, de
madrugada, atualiza os

sistemas c desliga em seguida.
Somente em julho, 158 mil
instalações foram feitas no
Brasil. Antes, o processo seria
demorado e a produtividade
dos usuários cairia. Agora,
cada PC recebeu, em média,
dez instalações de aplicativos
sem que os técnicos tirassem
ninguém do computador
no horário de trabalho. Se
fosse necessária a intervenção
do técnico, o SMS avisava.
Cada PC recebia todos os
aplicativos em uma hora.
O tempo de instalação
diminuiu 98%; as chamadas
individuais caíram 80%.

Com a nova ferramenta,
o inventário de software
se tornou detalhado, com
dados sobre os aplicativos,
versões utilizadas e freqüência
de uso de cada funcionário.
Mais do que isso, a ferramenta
tornou impossível instalar
aplicativos não-autorizados.
O Big Brother tecnológico
ainda avisa se um aplicativo
for pouco usado e só estiver
ocupando espaço na memória
do computador. Se for o caso,
a equipe de Marcos desinstala.

Foi o fim do inventário
impreciso, da falta de padrão
no parque tecnológico e
das paradas desnecessárias
para o cafezinho. No mês
de setembro, todos os 15 mil
PCs das agências também
terão o SMS.
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