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O IBM Services e a tecnologia Red Hat estão ajudando
o banco a inovar enquanto reforçam a segurança e a
prontidão para a conformidade.

Em uma economia cada vez mais digital, a tecnologia ajuda
as empresas a transformar e a desenvolver novos serviços.
Sem filiais físicas, o Banco Sabadell escolheu os IBM Services
para ajudar a expandir e gerenciar seu modelo de banco como
serviço (BaaS). A colaboração foi projetada para ajudar o banco
a atender às suas necessidades de flexibilidade, escalabilidade
e segurança, a fim de oferecer uma plataforma inovadora de
banco on-line para alcançar seus 1 milhão de clientes no país
inteiro, ao mesmo tempo que atende aos regulamentos
locais do setor.
Uma das principais iniciativas do banco é o modelo BaaS,
viabilizado pelo API Connect da IBM. A solução integra as
APIs do banco, criando uma área de trabalho que serve como
o primeiro ponto de contato para fintechs e grandes empresas
colaborarem e criarem serviços financeiros e apps on-line.
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A IBM dará suporte à infraestrutura de TI do Banco Sabadell no
México, gerenciando suas operações de TI na nuvem pública da
IBM para permitir uma abordagem segura, ágil e escalável em
suas transações de negócios. A nuvem pública da IBM é a nuvem
pública mais segura e aberta do setor para negócios.
O Sabadell migrou suas aplicações para a IBM Cloud, que pode
acomodar seus altos padrões de segurança e se adaptar às
mudanças regulatórias contínuas. Além disso, os serviços da
IBM Cloud em execução no Red Hat Enterprise Linux oferecerão
ao Banco Sabadell uma oportunidade de gerenciar de maneira
eficiente seu ambiente bancário com flexibilidade e velocidade
para ajudar a aprimorar as experiências de seus cliente.
“Ser pioneiro em um modelo de banco como serviço representou
um grande desafio que exigiu a extensa experiência da IBM no
setor”, disse o COO do Banco Sabadell, Fernando Boza. “Nós
escolhemos a IBM como nossa parceira global de tecnologia
para dar suporte no desenvolvimento de uma moderna
infraestrutura de TI baseada na IBM Cloud, o que permitirá que
continuemos oferecendo os melhores serviços e aprimorando
a experiência do cliente”.

“Nós escolhemos a IBM como nossa
parceira global de tecnologia para dar
suporte no desenvolvimento de uma
moderna infraestrutura de TI baseada
na IBM Cloud, o que permitirá que
continuemos oferecendo os melhores
serviços e aprimorando a experiência
do cliente”.
– Fernando Boza, COO do Banco Sabadell
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“Nós temos o prazer de estar nesta jornada digital pioneira
com o Banco Sabadell, do México, para ser o primeiro banco
totalmente digital do país”, disse a General Manager da IBM,
América Latina, Ana Paula Assis. “Estou empolgada e confiante
de que a estratégia de nuvem pública protegida e aberta da
IBM, combinada com nossa profunda experiência no setor de
serviços financeiros, ajudará o banco a conduzir a inovação em
torno de suas operações para oferecer experiências novas e
enriquecedoras aos seus clientes, enquanto ajuda a remodelar
o futuro do setor bancário em todo o país”.

Os IBM Services têm ajudado instituições financeiras ao redor
do mundo a prever o futuro do setor bancário e a oferecer
excelência ao cliente com tecnologias de nuvem. A IBM está
abordando os principais problemas do setor, como gerenciamento
de dados, segurança, serviços e fluxos de trabalho em um
ambiente de multinuvem híbrido, com um conjunto de soluções
que inclui o IBM Multicloud Manager, os IBM Cloud Paks, os Cloud
Garages e os Cloud Migration Services. A IBM também lançou a
primeira nuvem pública preparada para os Serviços Financeiros no
final do ano passado para ajudar o setor a tratar a conformidade
de uma maneira segura, protegida, econômica e responsável.
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Com mais de três anos de operação no México como uma
Instituição Financeira Diversificada e presente em 10 cidades
do país, desde 31 de dezembro de 2019, o Banco Sabadell
(www.bancosabadell.mx) teve uma participação bruta
de 78.840 milhões de pesos e uma arrecadação de fundos
de 42.693 milhões de pesos.
No México, ele é o primeiro banco 100% digital para pessoas
físicas e foi a primeira instituição bancária a ingressar na
Associação Fintech do México, o que permitiu o enriquecimento
de sua estratégia digital e o tornou pioneiro em produtos com
foco em Banco como Serviço. O banco tem um modelo focado
no cliente, a partir do qual suas decisões e a diversificação de
seus negócios são derivadas.
O Banco Sabadell pertence ao Banco Sabadell Group, o quarto
grupo de bancos da Espanha, com posição patrimonial que
excede 225.000 milhões de euros. O grupo se configura como
uma franquia líder no segmento de empresas e empresários, com
atividade internacional em 20 países, mais de 2.500 agências e
aproximadamente 26.000 funcionários.

Dê o próximo passo
Para mais informações
entre em contato com o especialista
ou visite nosso site aqui.
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