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SERVIÇOS FINANCEIROS

267 AGÊNCIAS 

2,65 MILHÕES  

DE CONTAS DE CLIENTES

BENEFÍCIOS

• Maior confiabilidade do 

sistema, evitando tempo de 

inatividade não programado

• Interoperabilidade de 

software aprimorada e 

inovação com soluções 

open source corporativas 

padronizadas e com suporte

• Maior eficiência para 

processar 4 milhões de 

transações diárias

O Banco Credicoop Cooperativo Limitado (BCCL), um grande banco cooperativo da Argentina, 

administra milhões de contas de clientes. Em resposta aos ambientes regulatórios e cada 

vez mais complexos do setor, o banco atualizou sua principal plataforma bancária para o 

Temenos T24. Para oferecer suporte a essa nova plataforma, o banco escolheu a Red Hat 

para implantar o Red Hat Enterprise Linux, o Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 

(EAP) e outro software open source corporativo. Esse ambiente econômico e simplificado 

ajuda o banco a oferecer serviços eficientes e confiáveis aos clientes.

SEDE

"Trabalhar com a Temenos e a Red Hat 
tem sido uma ótima experiência. Estamos 

satisfeitos com os nossos produtos Red Hat 
e com todos os projetos baseados nessa 

distribuição."

PABLO RECEPTER

CIO, BCCL

Buenos Aires, Argentina

SOFTWARE E SERVIÇOS

Red Hat® Enterprise Linux®

Red Hat Enterprise Linux  

High Availability Add-On

Red Hat JBoss® Enterprise 

Application Platform

Red Hat Process  

Automation Manager

BCCL MODERNIZA SUA PRINCIPAL 
PLATAFORMA BANCÁRIA COM 
A RED HAT E A TEMENOS
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REGULAMENTAÇÃO E COMPLEXIDADE CADA VEZ MAIORES

Fundado em 1979, o Banco Credicoop Cooperativo Limitado (BCCL) hoje conta com 267 
agências e 24 centros de serviços em toda a Argentina. O banco oferece uma ampla gama 
de serviços financeiros a pequenas e médias empresas, cooperativas, empresas sociais e 
pessoas físicas.

Há alguns anos, o banco decidiu substituir seus principais sistemas bancários como parte 
de uma iniciativa de transformação digital. "O objetivo deste grande projeto estratégico era 
ter a tecnologia necessária para garantir que o banco funcionasse de forma eficiente em 
um setor cada vez mais complexo. Além disso, também queríamos atender às mudanças nos 
requisitos regulatórios, sem alteração nos custos", disse Pablo Recepter, CIO do BCCL. 

"Analisamos 53 soluções possíveis e diferentes em um processo formal de seleção e 
descobrimos que o Temenos T24 atendia aos nossos rigorosos requisitos tecnológicos", 
declarou Gabriel Skliar, principal gerente de projeto de implantação do BCCL. "O programa é 
escalável, flexível e personalizável. Além disso, oferece uma ampla gama de funcionalidades. 
Também apreciamos como a Temenos investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento."

No entanto, para aproveitar ao máximo este novo programa, o BCCL precisava de um 
ambiente de software mais eficaz. Como resultado, o banco buscou um software para criar 
uma base de TI sólida para seus principais sistemas bancários e o software da Temenos, 
resultando em um suporte aprimorado para os negócios modernos.

A ESCOLHA DE UMA PLATAFORMA BANCÁRIA CENTRAL CONFIÁVEL

Para o novo sistema central, o BCCL avaliou diversas alternativas antes de optar por 
implantar soluções de um parceiro certificado da Temenos, a Red Hat. Por conta de outros 
projetos, o banco já estava familiarizado com o Red Hat Enterprise Linux. E foram essas 
experiências positivas que levaram o BCCL a escolher o Red Hat Enterprise Linux para dar 
suporte à nova solução Temenos T24, bem como ao banco de dados Oracle 11g.

"Escolhemos o Linux principalmente por preferirmos o uso de software livre sempre que 
possível, devido a sua diversidade, segurança, independência de fornecedor e custos gerais 
mais baixos", explicou Pablo. "E a Red Hat é um fornecedor confiável."

O BCCL implantou o Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) como um servidor 
de aplicações no modo de cluster para o software Temenos, bem como o Red Hat Process 
Automation Manager (antigo Red Hat JBoss BPM Suite) e o Red Hat Enterprise Linux High-
Availability Add-On para conferir alta disponibilidade ao seu sistema de arquivos de rede 
(NFS).

"Depois de analisar três ou quatro soluções dos principais nomes do mercado, escolhemos o 
Red Hat Process Automation Manager por ser uma opção robusta, comprovada e econômica 
que alcançou uma ótima posição em nossa análise comparativa", informou Pablo. "Ele 
também se alinha com nossa preferência por um software open source distribuído pela 
Licença Pública Geral (GNU)."

A implementação ocorreu em várias etapas, com o apoio da Red Hat, da Temenos, da 
Semperti e de outros parceiros locais. Como parte da migração, o banco fez muitas 
personalizações em seu sistema bancário principal. Foram 150 funcionários dedicados ao 
desenvolvimento de 230 funções e 130 interfaces. Tudo isso, sem contar as alterações 
relacionadas a atualizações regulatórias durante a implementação. O teste envolveu mais 
de 25.000 casos de teste, e a versão final do sistema foi implementada em uma única 
agência para fins de verificação antes de ser implementada em todas as demais agências. 
No momento, a BCCL está executando cerca de 100 servidores no Red Hat Enterprise Linux, 
32 núcleos do JBoss EAP e 16 núcleos do Process Automation Manager.

https://www.redhat.com/pt-br
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TEMPO DE INATIVIDADE ZERO PARA MILHÕES DE CLIENTES 

MAIOR CONFIABILIDADE DO SISTEMA

Com o software da Red Hat, o BCCL pode garantir disponibilidade para seus sistemas e 
serviços bancários críticos, evitando tempo de inatividade não programado Por exemplo, o 
Red Hat Cluster Suite oferece suporte à alta disponibilidade em seu sistema de arquivos 
de rede (NFS). Além disso, o banco executou o Red Hat Enterprise Linux em um servidor 
específico por 10 anos e ele só foi reiniciado três vezes por tempo de inatividade programado. 

Sem esse nível de confiabilidade, o banco não poderia oferecer os principais serviços 
bancários de varejo, como acesso a dados de contas ou transferências de fundos.

"A plataforma Red Hat JBoss EAP é robusta, sem quaisquer interrupções até o momento, o 
que economiza tempo na manutenção diária", relatou Ricardo Soto, CTO do BCCL. "Uma das 
funcionalidades que consideramos mais útil é o recurso de atualização on-line ao vivo que 
elimina qualquer tempo de inatividade para atualizações."

INOVAÇÃO OPEN SOURCE

A combinação do software open source com o suporte corporativo da Red Hat permite que 
o BCCL aproveite integralmente o modelo de desenvolvimento de software livre para dar 
suporte e aprimorar seu ambiente de software.

"Sempre que possível, a prioridade é adotar o open source no nosso banco. As vantagens são 
a quantidade de documentação e o suporte da comunidade", lembrou Pablo. "A variedade 
de opções ajuda a atender aos nossos requisitos, o que inclui manter os custos baixos e a 
conformidade com regulamentações cada vez mais complexas, com softwares que usam 
formatos e especificações padrão. Essa padronização representa maior interoperabilidade 
entre nossos sistemas e nos ajuda a evitar problemas de incompatibilidade que podem 
acontecer com o uso de software proprietário."

Por exemplo, a plataforma JBoss EAP oferece a conectividade de pré-requisito para o back-
end do Temenos T24 do banco, ajudando o software a interagir sem dificuldades com as 
soluções da Red Hat.

Além disso, a adoção de soluções de software livre gera benefícios financeiros para o banco.

"O software open source tem custos menores de instalação e suporte. O modelo de negócios 
é baseado nos serviços e não nas licenças, o que acaba sendo trabalho local, e resulta em um 
crescimento econômico e social maior para o nosso país", apontou Pablo.

PROCESSAMENTO MAIS RÁPIDO

Agora, a principal solução bancária do BCCL processa cerca de 4 milhões de transações 
diárias e ajuda o banco a gerenciar 2,65 milhões de contas de clientes. Só é possível alcançar 
essa produtividade com fluxos de trabalhos mais rápidos. Por exemplo, o Red Hat Process 
Automation Manager é responsável por dezenas de processos e milhares de procedimentos 
diários nos departamentos do banco, desde recursos humanos até comércio exterior.

A facilidade de uso da distribuição do software da Red Hat também agiliza o trabalho do 
banco permitindo que os funcionários dediquem menos tempo a processos rotineiros e se 
concentrem no trabalho de criação de valor.

"A plataforma Red Hat JBoss EAP é fácil de usar. Seus recursos têm uma curva de 
aprendizado relativamente baixa", testemunhou Ricardo Soto. "Também contamos com uma 
vasta documentação fornecida pela Red Hat, além do acesso à comunidade open source."

https://www.redhat.com/pt-br
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+54 11 4329 7300 
latammktg@redhat.com  

SOBRE A RED HAT

A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções de software open source, utilizando 
uma abordagem de parceria com as comunidades para oferecer tecnologias confiáveis e de alto 
desempenho de cloud, Linux, middleware, armazenamento e virtualização. A Red Hat conta com 
premiados serviços de suporte, treinamento e consultoria. Como um hub de conectividade em uma 
rede global de empresas, parceiros e comunidades open source, a Red Hat ajuda a criar tecnologias 
relevantes e inovadoras que permitem a ampliação recursos disponíveis e preparam os clientes para 
o futuro da TI.

Saiba mais em http://www.redhat.com/pt-br.
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RUMO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A sinergia entre a Red Hat, a Temenos e outros parceiros locais em seu principal projeto 
bancário ajudou o BCCL a se beneficiar dos recursos líderes de mercado do Temenos T24 
e da inovação do software open source. Tudo isso evitando o custo e a dependência do 
fornecedor do software proprietário.

"Trabalhar com a Temenos e a Red Hat tem sido uma ótima experiência", revelou Pablo. 
"Estamos satisfeitos com as nossas soluções Red Hat e com todos os projetos baseados na 
distribuição de software dessas empresas."

SOBRE O BCCL

O Banco Credicoop Cooperativo Limitado (BCCL) é, em sua origem, uma verdadeira 
organização cooperativa. Ele foi criado em 1979 com a fusão de 44 fundos cooperativos 
de crédito, alguns com mais de 60 anos de experiência. O BCCL é uma instituição sem fins 
lucrativos administrada por seus próprios associados. Com 267 agências e 24 centros 
de serviços em toda a Argentina, hoje o BCCL é o banco cooperativo mais importante da 
América Latina.

SOBRE A TEMENOS

A Temenos AG (SIX: TEMN), com sede em Genebra, é um dos líderes mundiais no mercado de software 
bancário. Por conta da parceria com bancos e outras instituições financeiras, ela transforma seus 
negócios e se mantém à frente do mercado em constante evolução. Mais de 3.000 instituições de todo 
o mundo, incluindo 41 do 50 principais bancos, contam com a Temenos para processar transações 
diárias de mais de 500 milhões de clientes bancários. Os clientes da Temenos são comprovadamente 
mais lucrativos que seus concorrentes. Em um período de sete anos, eles tiveram um retorno sobre 
os ativos 31% maior que a média, um retorno do patrimônio líquido 36% maior e uma relação custo/
receita 8,6% menor se comparada a dos bancos que usam aplicações legadas. Para mais informações, 
acesse www.temenos.com.
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