


Moshi, moshi,
Itaú

EXATOS 18531 QUILÔMETROS SEPARAM SÃO PAULO DE
TÓQUIO. O BANCO ITAÚ, NO ENTANTO, QUIS ENCURTAR
ESSA DISTÂNCIA PARA OS DECASSÉGUIS, brasileiros que
moram e trabalham no Japão. E conseguiu. Está em
operação desde o último dia lº de outubro um sofistica-
do sistema de call center que atende os brasileiros no Ja-
pão como se eles estivessem aqui pertinho, numa agên-
cia do centro de São Paulo. Eles falam moshi (alô) lá e o
som chega com apenas alguns segundos de atraso provo-
cado por delay.

O projeto faz parte de uma ambiciosa estratégia de ex-
pansão do Itaú no exterior, que até a metade deste ano
consumiu algo próximo a 2,5 bilhões de dólares em in-
vestimentos. O Japão é um dos mercados prioritários pa-
ra o banco devido ao grande volume de recursos aloca-
dos naquele país e transacionados diariamente com o
Brasil. "Os decasséguis, estimados em 280 mil hoje, são
responsáveis por um grande fluxo de operações financei-
ras com o Brasil. Eles fazem uma grande poupança e
reinvestem o dinheiro aqui", afirma João Dantas Bezer-
ra Leite, diretor de operação de computadores e teleco-
municações do Banco Itaú.

Bezerra foi um dos comandantes do projeto no ban-
co, ao lado de Paschoal Pipolo Batista, diretor de siste-
mas aplicativos. Segundo eles, a idéia de investir no Ja-
pão já vem de alguns anos. O projeto em si começou a
ser gestado há 18 meses, com a construção de uma
agência do Itaú no centro financeiro de Tóquio, próxi-
mo ao Palácio Imperial. A agência é focada no atendi-
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mento aos decasséguis que são
clientes do banco, mas também dá
suporte a não-clientes, sobretudo
turistas brasileiros em visita ao país.
A agência opera das 9 às 15 horas,
em horário local. "Apenas o atendi-
mento pessoal não seria suficiente.
Então partimos para um projeto de
call center que pudesse atender os
clientes locais em português", afir-
ma Bezerra.

O desafio foi implementar um
sistema de atendimento que estives-
se 100% interligado ao contact cen-
ter brasileiro (o Bankfone) e tivesse
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suporte no Japão. Mas o sistema
precisava ser gerenciado da matriz do
Itaú, em São Paulo. Complicado?
Bezerra explica: "A estrutura do call

center fica no Japão, com cerca
de 20 atendentes, mas toda a
operação é acompanhada pelo

back office daqui, que su-
pervisiona o sistema e a

infra-estrutura. Apos-
tamos numa transfe-
rência do know-how.
É como se tivésse-
mos uma equipe do

Bankfone do outro la-
do do mundo".

O atendimento do call
center é feito das 9 às 21 ho-
ras. Se o usuário que está
no Japão liga para o call
center e é cliente do Itaú,
seu atendimento é feito

pela equipe local, em Tó-
quio, em português. Caso o
usuário não seja cliente do
banco, ele é automatica-
mente direcionado para o

atendimento que fica no
Brasil. Com isso é possível

ter praticamente 24 horas de
serviço. "O primeiro atendimento é
feito por uma Unidade de Resposta
Audível (URA), na qual o usuário di-
gita o número da agência e conta e é
atendido. Se ele não digitar, a ligação

é desviada para São Paulo. Já se
um cliente liga fora do horário
de serviço, ele também é dire-
cionado para o Brasil e seu aten-
dimento é feito normalmente.
A diferença é que, devido ao
horário, ele não terá à disposi-

ção o mesmo leque de serviços e
precisará programar a movi-

mentação que deseja reali-
zar", diz Bezerra.

Bezerra, do Itaú: sistema de call
center interligado para atender do

Brasil os decasséguis que têm conta
na agência do banco no Japão

Integração nipônica
Se no papel a idéia pode ser considerada um proces-

so de integração de sistemas que não provoca grandes
emoções, na prática a coisa não se deu assim. A primei-
ra tarefa complicada foi encontrar um fornecedor que
pudesse suportar as necessidades do Itaú no Japão. Após
um processo de seleção que levou alguns meses, esco-
lheu-se a NEC para prestar o serviço. "Tivemos facilida-
de por ser uma empresa de origem japonesa", afirma An-
gelino Piccolo Neto, diretor corporativo da NEC no Bra-
sil. "Só que, nesse caso, acabamos contratando a matriz
como se fosse uma prestadora de serviços, já que o proje-
to foi capitaneado por nós. Isso significa que, na prática,
a matriz trabalhou para a filial", diz Piccolo Neto, que
classifica o projeto como de alta complexidade, embora
não seja de grande porte.

Uma das dificuldades encontradas pela NEC durante
a implementação foi o fato de os demais fornecedores de
equipamentos não estarem acostumados à realidade bra-
sileira. As especificações técnicas do Japão e as diferenças
de versão de hardware e software também incomoda-
ram. "Nem tudo pôde ser uniformizado. O PABX, por
exemplo, foi fornecido pela NEC do Japão. Já a URA foi
exportada por nós daqui para lá. Também fizemos toda a
integração das máquinas e dos sistemas, bem como a im-
plementação dos softwares de ACD (responsáveis pela
distribuição automática das chamadas) e o gerenciamen-
to da operação local do call center", diz Piccolo Neto.
Em relação à URA, ela teve de ser personalizada para o
Itaú, possibilitando a integração com o sistema de CRM
do banco e os protocolos de segurança que rodam na ins-
tituição financeira.

Todo o suporte técnico ao call center é feito pela NEC,
em três níveis. No primeiro, técnicos da NEC do Japão fa-
rão o atendimento, após terem passado por um treinamen-
to promovido por profissionais brasileiros. O segundo nível
será realizado pela NEC no Brasil, por meio de um link re-



moto dedicado, que possibilitará o atendimento telefônico
e pela internet. Se houver a necessidade de atendimento
em nível 3, a NEC do Brasil irá deslocar um técnico até o
Japão para atender ao chamado. "No entanto, a expectati-
va é de que mais de 90% dos atendimentos sejam solucio-
nados no primeiro nível", afirma Piccolo Neto.

Segundo Paschoal Pipolo Batista, do Itaú, a idéia é
acompanhar de perto o serviço do fornecedor e cuidar
para que a infra-estrutura da agência e do call center no
Japão não cause transtornos. "Temos uma estrutura fun-
cionando em Tóquio, com servidores AS400 e um site
do nosso sistema de disaster recovery que opera nas ime-
diações da capital japonesa", diz. "A infra-estrutura fica
por lá e o gerenciamento por aqui. É uma maneira segu-
ra de, por um lado, cuidar para que o pessoal do Japão
trabalhe com autonomia, mas, por outro, que tenha nos-
so suporte sempre que necessário", afirma Batista.

De acordo com Bezerra, o movimento do call center

ainda é pequeno, com uma média de seis chamadas por
dia para clientes do Itaú e de 20 chamadas transferidas
para o Brasil. A expectativa, no entanto, é crescer ao lon-
go do tempo, uma vez que a operação tem apenas dois
meses de funcionamento. Também há planos de criar
um atendimento em japonês no futuro. "Mas, por en-
quanto, nosso objetivo é focar a operação para os brasilei-
ros", afirma Bezerra. O Itaú possui operações em Buenos
Aires, Nova York, Londres e Tóquio, além de Ilhas Cay-
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man, Portugal e Luxemburgo.


