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NAS ONDAS DO VÍDEO, HSBC GANHA 

EFICIÊNCIA E ATRAI CLIENTES 

 

Instituição renova infraestrutura e expande uso de 

videoconferência em processos internos 

 

Maior cliente da plataforma de colaboração da 

Cisco (WebEx) no mundo, com a solução instalada 

em todas as suas unidades, o HSCB tem encontrado 

no uso de sistemas para transmissão de imagens uma 

solucao para aumento de eficiencia e ganho de 

produtividade. Assim, a operação brasileira da 



instituição dedicou o ano de 2011 à atualização e 

expanção das salas de videoconferência para 63 

pontos, com endpoints de vídeo espalhados pelo País. 

O movimento alterou o comportamento de todos os 

profissionais, que mudaram hábitos de deslocamento 

e registraram maior agilidade na comunicação interna. 

“A interação por vídeo parece ser mais efetiva. 

Hoje, nossos usuários têm intensificado a procura por 

um sistema de videopresença”, resume Angel Leon, 

gerente de área de colaboração do HSBC, a 

satisfação do público interno com a nova infraestrutura 

oferecida no Brasil.  

As salas de videoconferência, segundo ele, não 

são exatamente uma novidade para o HSBC, que 

utiliza o recurso a mais de 15 anos. Mas a adoção de 



sistemas pessoais de vídeo chama a atenção no 

comportamento atual. “A partir de notebooks e 

desktops, os usuários podem tanto fazer conferências 

ponto a ponto, como ligações telefônicas, ou mesmo 

usar o sistema multiponto”, indica o gestor. 

Hoje, um grupo de aproximadamente 750 usuários 

de nível gerencial faz uso intenso do sistema, e a 

tendência, segundo Leon, é de rápido crescimento. Já 

as salas de videoconferência estão instaladas nas 

unidades do Banco que concentram maior número de 

usuários e onde estão aqueles que precisam de 

interação com o resto da empresa. Basicamente, 

grandes condomínios e as regionais do Banco, 

segundo Leon. 

 



Treinamento 

A transmissão de vídeo também funciona como 

plataforma de treinamento dos funcionáriosdas 

agências. O ambiente estabelece o conceito de 

nivelamento e padronização dos serviços do Banco 

através da promoção de boas práticas. Assim, os 

profissionais locados nas agências falam com a 

central, em uma chamada feita pela Sala de Suporte, 

Apoio e Treinamento (Sala  SAT), para discutir 

melhores práticas.  

“O objetivo é identificar boas práticas em um 

determinado segmento e repassá-las aos demais”, 

pontua Leon. “Junto com o serviço de coaching, a 

iniciativa tem proporcionado saltos de eficiência e 

produtividade”, acrescenta. 



Para propiciar a adoção das plataformas de vídeo, 

a equipe de TI do HSBC precisou promover uma 

upgrade da infraestrutura, e aproveitou para integrar 

os serviços em uma mesma rede. Assim, o ambiente 

anterior, dedicado ao transporte de vídeo, foi 

totalmente substuído uma rede IP. “A rede V35 não 

existe mais há muito tempo. Foi criada quando o 

Banco implantou seu primeiro sistema de 

videoconferência, mas há 4 ou 5 anos foi migrada 

para IP, porém com equipamentos que apresentavam 

limitações em relação a QoS e à velocidade de banda, 

o que degradava a qualidade”, lembra Leon. 

Na atualização tecnológica, os usuários ganharam 

não só um novo padrão de imagem, agora em HD, 

como tiveram a velocidade de conexão aumentada 



para o padrão de 512 Kbps e algumas salas para até 

2 Mbps, além de já estar projetado o sistema de 

telepresença.  

 

Telepresença 

Um projeto que, segundo Leon, foi desencadeado 

pelo uso, agora instensivo, do vídeo na operação do 

banco. A iniciativa cria uma espécie de linha do tempo 

de uso de transmissão de imagens na infraestrutura 

do banco, que saiu de rede segregada para a 

videoconferência em IP, evoluiu para HD, e agora está 

trilhando o caminho da telepresença. “O IP permitiu 

essa integração”, pontua. 

Nos próximos meses, o HSBC deve ter instalada 

uma sala de telepresença no condomínio de São 



Paulo, semelhante as que já existem nas operações 

do Banco no resto do mundo. “Faltava o Brasil, e em 

breve também teremos o sistema disponível aqui”, 

comemora o gerente de área de colaboração do 

HSBC. 

Ele acrescenta que “a atualização da infraestrutura 

abriu caminho para o vídeo em HD, o 

compartilhamento de serviço e da infraestrutura”. 

Segundo Leon, o Banco agora dispensa conexões 

ISDN (Integrated Services Digital Network) para se comunicar 

com outras empresas ou instituições. “Com o novo 

ambiente, estabeleceremos a comunicação via 

internet”, comemora. 


