
ESTUDOS DE CASO PARA SOLUÇÕES DE VÍDEO

SERVIÇOS 
BANCÁRIOS E 
FINANCEIROS



Uma das Três Principais Instituições 
Financeiras dos Estados Unidos

A Empresa: Uma das 25 principais empresas dos Estados Unidos por receita, essa 
organização multinacional de serviços bancários e financeiros emprega 250.000 
pessoas em mais de 5.000 centros bancários no mundo todo. 

O Desafio: As soluções de vídeo internas do banco estavam descentralizadas, 
desatualizadas e proporcionavam experiências de baixa qualidade para os usuários. 
O banco queria migrar para uma estratégia de vídeo centralizada para remover as 
ineficiências de TI associadas ao gerenciamento e à manutenção de diversos silos de 
vídeo, simplificar a criação e o compartilhamento de vídeos, melhorar a governança e 
o controle, além de impulsionar a comunicação e a troca de conhecimento.

A Solução: O banco escolheu o portal de vídeo da Kaltura, pois ele atendeu a todos 
os requisitos de multimídia, usabilidade e segurança. O banco conseguiu, de forma 
rápida e fácil, criar e implantar o seu próprio ‘CorporateTube’ interno e com a marca 
da empresa: um repositório de rich-media e vídeo social centralizado com uma 
interface intuitiva, onde seus 250.000 funcionários agora podem carregar, gravar, 
editar, compartilhar, pesquisar e visualizar conteúdos de vídeo. O portal facilitou 
o redirecionamento de conteúdos de vídeo para o uso com diversos softwares 
terceirizados, incluindo: SharePoint, Documentum, IBM Connections, sites de intranet 
do banco e o Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem. As poderosas e intuitivas 
ferramentas de autoria de conteúdo da Kaltura encorajaram os funcionários do 
banco a criar, editar e compartilhar mais vídeos, incluindo gravações de webcam, 
screencasting (gravação da tela do computador) e capturas de vídeo em dispositivos 
móveis. Isso impulsionou significativamente a adoção de vídeos na organização. As 
amplas capacidades de pesquisa e descoberta do portal também foram altamente 
valorizadas pelo banco, já que elas aumentam o prazo de validade de cada vídeo ao 
facilitar a descoberta de conteúdo relevante e reduzir o tempo de busca em vídeo 
para os funcionários. O banco optou por implantar a solução em uma nuvem segura, 
integrada aos sistemas de autenticação/autorização existentes. 

Os Resultados: Ao migrar para um repositório centralizado de rich-media com uma 
forte funcionalidade de gerenciamento e controle do usuário, o banco removeu as 
ineficiências de TI associadas ao gerenciamento e à manutenção de diversos  silos de 
vídeo, além de aprimorar significativamente a governança e a privacidade dos dados. 
Desde a implantação, o envolvimento com vídeos dobrou ano a ano, alcançando 
a média mensal de mais de 100.000 vídeos assistidos e 700 vídeos contribuídos. O 
banco também descobriu que o portal de vídeo vem sendo fundamental na melhora 
da comunicação, colaboração, troca de conhecimentos, treinamento e integração de 
funcionários, aumentando a satisfação na organização.
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A Empresa: Essa empresa importante e com sede britânica opera mais de 1.700 filiais 
e estabelecimentos em mais de 70 países, além de empregar aproximadamente 87.000 
pessoas no Reino Unido, Ásia, África e Oriente Médio. 

O Desafio: A equipe de comunicações da empresa precisava aumentar o nível de 
gerenciamento de vídeo e a capacidade de publicação, já que sua videoteca estava 
crescendo muito rápido, ao mesmo tempo em que a equipe de marketing exigia soluções 
eficientes, com um fluxo de trabalho baseado em aprovação que permitiria a publicação 
rápida de vídeos de marketing externamente através de vários sites. Ao mesmo tempo, o 
banco estava passando por uma crescente demanda dos funcionários por uma maneira de 
compartilhar gravações de reuniões e outros vídeos relacionados ao trabalho com equipes 
globais e com suporte a diversos idiomas. Também era crucial uma solução que atendesse 
aos rigorosos requisitos de segurança e governança do banco.

A Solução: A Kaltura implantou sua solução de vídeo líder no mercado e de nível 
empresarial para atender aos requisitos de vídeo internos e externos do banco. A solução 
centralizada simplificou o fluxo de trabalho, otimizou a descoberta e a publicação de 
conteúdo de rich-media e acelerou a publicação. Agora, o site da empresa possui uma 
galeria com curadoria e regularmente atualizada de vídeos que podem ser encontrados 
de forma fácil, um número maior de anúncios da empresa e uma forma mais eficiente de 
promover o banco para seu público-alvo: investidores existentes e em potencial, clientes 
e parceiros. O banco também padronizou as soluções da Kaltura para uso interno: os 
funcionários agora podem, por exemplo, gerenciar e publicar vídeos e gravações de áudio 
com legenda em vários idiomas, aumentando consideravelmente a colaboração entre os 
membros das equipes em todo o mundo. O conteúdo de vídeo interno é publicado em 
intranets de funcionários totalmente pesquisáveis e incluem gravações de reuniões de 
equipe, prefeituras, atualizações financeiras dos mercados globais, anúncios da empresa 

Por que a Kaltura?

Uma Empresa Multinacional Britânica de 
Serviços Bancários e Financeiros 

Um fator chave na decisão foram os poderosos controles da Kaltura, além da 
confiabilidade e escalabilidade de nível empresarial, que atenderam aos rigorosos 
requisitos do banco em segurança e governança. O suporte da Kaltura para criar, editar 
e compartilhar vídeos em desktop e dispositivos móveis, assim como a incomparável 
experiência de usuário proporcionada, também foram importantes. Finalmente, o banco 
ficou impressionado com o roteiro inovador da Kaltura, que garantirá que as atuais e 
futuras comunicações, colaborações e necessidades de TI do banco sejam atendidas.
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e outros eventos. Os vídeos também são usados para treinamento e integração de 
funcionários, com uma biblioteca abrangente de tutoriais e procedimentos bancários, 
como fazer screencasts, benefícios de RH, informação de contracheque etc. 

Os Resultados: A empresa reduziu o custo substancial com a padronização da solução da 
Kaltura, aproveitando um repositório centralizado, uma criação simplificada de vídeos e 
a publicação de fluxos de trabalho. O banco também melhorou o marketing da empresa 
e a notoriedade da marca ao adicionar em seu mix de comunicações externas vídeos que 
podem ser facilmente encontrados. A partir de uma perspectiva interna, o banco descobriu 
que o uso das soluções de vídeo da Kaltura melhorou a comunicação interna, impulsionou 
a colaboração e a troca de conhecimento e aprimorou os programas de treinamento de 
funcionários e parceiros.

Por que a Kaltura?
A flexibilidade e a escalabilidade da plataforma da Kaltura, combinadas com a capacidade 
de suportar casos internos e externos de uso de vídeo, foram fatores determinantes na 
decisão. A segurança também foi uma consideração importante: A solução da Kaltura foi 
escolhida após passar por rigorosos testes de segurança e introdução realizados pelos 
especialistas de segurança do banco.

Uma Empresa Multinacional Holandesa 
de Serviços Bancários e Financeiros 

Empresa: Sediada em Amsterdã e com 85.000 funcionários em todo o mundo, essa empresa 
está envolvida em banco de varejo, direct banking, banco comercial, investimento bancário, 
gerenciamento de bens e serviços de seguro. 

Desafios: As equipes de TI e Marketing precisavam de uma solução de vídeo que oferecesse 
escalabilidade, melhor gerenciamento e controle sobre conteúdo de vídeo, além de uma 
experiência excepcional de reprodução. Enquanto o YouTube continuaria sendo usado para 
algumas atividades de marketing de vídeo, o banco queria aprimorar esse procedimento 
com um gerenciamento de vídeo robusto, um sistema de controle e um repositório de vídeo 
centralizado, cumprindo com a rígida política da empresa de não hospedar conteúdo interno 
em sites públicos. 

Solução: O banco está usando a solução da Kaltura junto com o YouTube para atividades 
de marketing de vídeo. Agora, todo o conteúdo de vídeo é armazenado centralmente no 
Console de Gerenciamento da Kaltura, permitindo que os administradores gerenciem todo 
o conteúdo de rich-media de forma mais eficaz, além de incorporar e distribuir conteúdo de 
vídeo atraente através de uma variedade de páginas públicas da Web e sites - incluindo o 
canal do YouTube da empresa. 
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Por que a Kaltura?
O banco escolheu a plataforma de vídeo da Kaltura devido à flexibilidade e escalabilidade 
suficientes para serem usadas em diversos casos de uso, interna e externamente. 
A tecnologia da Kaltura também atendeu aos rígidos critérios de seleção do banco, 
passando com louvor na minuciosa avaliação de segurança - um pré-requisito para as 
organizações de serviços financeiros de hoje em dia.

Resultados: A organização tem sido muito beneficiada com o marketing de vídeo aprimorado e 
as capacidades de fluxo de trabalho inerentes à solução da Kaltura para criar e publicar conteúdo 
de vídeo de forma rápida e fácil através de uma ampla variedade de sites e canais. As análises 
avançadas de vídeo e a funcionalidade dos relatórios da Kaltura permitiram que as equipes de TI 
e de marketing medissem a eficácia das atividades de marketing de vídeo da empresa de forma 
mais aprimorada. O resultado foi uma elevação significativa no tráfego do site e uma melhor 
notoriedade da marca. Houve também uma redução nos custos decorrentes dos fluxos de 
trabalho aprimorados da Kaltura para a criação e publicação de conteúdo, já que os funcionários 
agora levam muito menos tempo para a realização dessas tarefas. 

Comece agora mesmo
Entre em contato conosco através do telefone +1-800-871-5224 
ou preencha este formulário: http://corp.kaltura.com/company/contact-us

Kaltura Business Headquarters
250 Park Avenue South, 10th Floor, New York, NY, 10003, USA

www.kaltura.com | sales@kaltura.com

Copyright © 2015 Kaltura, Inc. Todos os direitos reservados


