
 
 
Alguma coisa José Maria 
Fuster fez bem, pois, durante 
o Ciab 2009 (o 19° congresso 
brasileiro de informática do 
setor bancário), ele encheu 
um auditório grande. José 
Maria é o CIO global do banco 
Santander, e veio ao Brasil 
explicar como o grau de 
eficiência do Santander caiu 
de 58,6% em 2002 para 
39,5% este ano. (Quanto 
menor a porcentagem, mais 
eficiente o banco.) "Nós 
estamos 21,8 pontos 
percentuais abaixo da média 
de mercado", diz José Maria. 
"Só dois bancos no Brasil 
conseguiram grau de 
eficiência semelhante." 
 
O Santander precisa de 
eficiência; caso contrário, 
corre o risco de sumir do 
mapa. Ele montou 14 mil 
agências em 40 países, e 
emprega 181 mil funcionários 
para servir 90 milhões de 
clientes. Um banco desse 
tamanho compete com poucos 
bancos tão grandes quanto 
ele, mas em cada país o 
Santander enfrenta pelo 
menos um banco tão eficiente 
quanto ele e, no caso do 
Brasil, enfrenta dois. Quanto 
mais eficiente o banco, diz 
José Maria, mais clientes 
consegue (pois cobra menos), 
mais ganha dinheiro, menos 
riscos corre. Um banco 
eficiente, diz José Maria, 

consegue atravessar uma recessão mundial 
sem tocar no dinheiro de cada cliente. 
 
Uma empresa grande como o Santander 
precisa se reconhecer como um sistema, diz 
José Maria. Esse é o primeiro passo na busca 
da eficiência. O Santander é um sistema 
composto de três grandes blocos: o 
organograma (ou como chefes e 
subordinados se relacionam), as operações 
(como as pessoas agem no dia a dia) e os 
sistemas de informática. "Quem não 
compreende o sistema como um todo", diz 
José Maria, "não consegue conversar sobre 
os usos da TI." E, como conseqüência, usa os 
sistemas de informática para resolver 
problemas que seriam mais bem resolvidos 
de outro jeito. Em várias circunstâncias, o 
Santander ganhou eficiência não ao comprar 
e instalar sistemas de informática, mas ao 
reorganizar as relações de poder ou ao 
repensar o dia a dia. 
 
Mas os executivos do Santander logo 
descobriram como é difícil conversar sobre 
as operações sem falar dos sistemas, ou 
conversar sobre os sistemas sem falar da 
infraestrutura de informática, ou conversar 
sobre a infraestrutura sem falar do 
organograma. Esses assuntos se misturam, 
e dificultam o raciocínio claro. 
 
Em certo momento, eles radicalizaram. 
 
Passaram a discutir a estratégia do banco 
num fórum, em que é proibido falar de 
sistemas ou de organograma ou de 
operações. Produziram um documento em 
que descrevem a estratégia do banco, e 
batizaram esse documento de Alhambra. 
Depois passaram a discutir os aplicativos em 
outro fórum cujo teor é: como construir 



aplicativos para transformar a Alhambra 
em realidade? E passaram a discutir a 
infraestrutura em outro fórum ainda com 
outro teor: como construir uma 
infraestrutura tão simples e barata 
quanto possível para que os aplicativos 
funcionem? Poucas pessoas participam 
dos três fóruns. Assim, o grupo de 
infraestrutura trabalha para transformar 
os aplicativos em realidade, mas sem 
falar com o pessoal de aplicativos; e o 
grupo de aplicativos trabalha para 
transformar a Alhambra em realidade, 
mas sem falar com o pessoal da 
Alhambra. 
 
A separação trouxe várias vantagens, diz 
José Maria. Ficou mais fácil descobrir e 
formalizar os processos. E o usuário não 
conversa mais sobre nenhum aspecto da 
infraestrutura ele não participa mais de 
reuniões sobre SOA ou Linux ou VolP. O 
usuário discute a Alhambra, e conversa 
com o pessoal dos aplicativos, mas 
nunca conversa com o pessoal de 
infraestrutura. 
 
Quando uma empresa muda o modo 
como se organiza, diz José Maria, seus 
funcionários mudam o modo como veem 
o mundo. Sem usuários nas discussões 
sobre infraestrutura, por exemplo, o 
Santander se livrou de vários legados, o 
que lhe permitiu crescer ao longo dos 
últimos quatro anos sem aumentar o 
orçamento de informática 870 milhões 
de euros. 
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