
Da idéia para a ação
Como o RH da T-Systems ajudou a tirar do papel a implantação
de um centro de serviços em alemão no Brasil

Uma aposta e muito trabalho,
* sobretudo do RH. Assim pode

ser resumida a história do Centro de
Produção de Software da T-System,
em Blumenau (SC), um dos quatro
do Grupo Deutsche Telekom, do qual
a empresa provedora de tecnologia
da informação e comunicações é
subsidiária, e o único a desenvolver
soluções e serviços no idioma alemão
- fora da Alemanha.

A T-Systems, há alguns anos,
resolveu investir na idéia de criar
um centro dessa natureza totalmente
voltado para atender empresas-clien-
tes alemãs do setor automotivo que
atuam em qualquer lugar do mundo.
Antes de implantar essa unidade, em
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2006, ela teve de provar que o Brasil
tinha competência técnica para isso e
que possuía um diferencial em rela-
ção às outras unidades da corporação
situadas na Rússia, índia e Hungria.

O primeiro passo nessa jornada foi
encontrar um local capaz de abrigar
um pólo de tecnologia desenvolvido
e pessoas que dominassem o idioma
alemão e tivessem um contato maior
com essa cultura. Nesse trabalho de
identificação de ponto de mão-de-
obra, a empresa escolheu Blumenau.
"O fato de a cidade possuir uma forte
ligação com a Alemanha foi um gran-
de diferencial", conta a vice-presiden-
te do centro, Angélica Vitali. Porém,
a escolha não se resumiu apenas a

esse motivo, mas também ao fato de
existirem projetos do governo local
de estímulo à capacitação de profis-
sionais no segmento de tecnologia
da informação por meio da Blusoft
(associação que apoia e estimula o
desenvolvimento do software em Blu-
menau) e de universidades locais.

Na implantação do centro, foram
feitas parcerias locais para que, ra-
pidamente, a produção pudesse ser
realizada. O processo de formação
de mão-de-obra foi realizado em
conjunto com uma empresa de desen-
volvimento de soluções e treinamento
e com o projeto Entra 21, que tem o
objetivo de beneficiar 400 jovens. Por
meio dessa parceria era possível suprir
a falta de mão-de-obra especializada
no setor de acordo com as necessida-
des da empresa em termos de tecnolo-
gia. "Num primeiro momento, foram
recrutados 40 jovens para começar a
implantação", lembra Angélica.

Ela enfatiza, ainda, que as parce-
rias locais foram fundamentais para
o sucesso da unidade, fizeram parte
da estratégia de união com a comu-
nidade. "Ainda estamos em processo
embrionário de parcerias. Temos um
parceiro para a tecnologia Microsoft,
um para a Java etc.", completa. E
depois de provar que o Brasil tinha
competência técnica para abrigar um
centro de produção, o passo seguinte
foi fazer uma atualização no idioma
alemão dos jovens.

O diretor de RH da T-Systems An-
dré Vieira lembra que o recrutamento e
o treinamento dos colaboradores foram



Angélica, de Blumenau:
parcerias locais

foram fundamentais para
o sucesso da unidade

mim. Hoje trabalho com clientes como
Mercedez, Volkswagen e instituições
financeiras, nas quais se encontram
grandes metodologias e padronizações
- é um aprendizado muito rico."

Holetz começou sua carreira na
filial brasileira como gestor do site,
porém, com o rápido crescimento da
empresa, a área foi dividida em duas e
Holetz ficou com a gerência da fábrica
de códigos, que presta serviços para
o mercado nacional. "A T-Systems
estava procurando alguém que tivesse
um networking forte na região, falasse
alemão para manter o contato com os
clientes offshore e pudesse estruturar
um mercado interno", comenta.

Os bons resultados da empresa,
conforme ressalta Vieira, são compro-
vados pelo crescimento dos produtos
que a matriz vem terceirizando junto
a ela. Por isso mesmo, a triplicação
da mão-de-obra prevista para este ano
- passando de 100 para 300 funcio-
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nários - está sendo preparada por
meio de um mapeamento da região.
"Estamos fazendo como se fosse
uma pesquisa de mercado de RH,
ou seja, em faculdades, com nossos
parceiros e na região de Blumenau.
Chegamos a um ponto em que as
demandas da Alemanha requisitam
profissionais preparados para todos
os tipos de códigos e linguagens e,
assim, temos de investir maciça-
mente na busca de talentos e poten-
ciais", diz o diretor de RH.

Com o aprimoramento do Centro
de Produção de Software, a T-Systems
ampliou o atendimento para outros
clientes fora do segmento automotivo
como, por exemplo, para o setor finan-
ceiro. Tanto que a empresa participou
do desenvolvimento de alguns siste-
mas mundiais da companhia, como o
software Medina, uma ferramenta vol-
tada para a preparação de modelos para
simulação numérica e visualização de

resultados, e o software Lison,
que realiza o controle de todo
o fluxo de embalagens entre a
montadora e seus fornecedores
via internet e intranet.

Segundo Massuo Uemura,
CEO da T-Systems do Brasil, o
centro de produção de software
de Blumenau é uma iniciativa
que evidencia que, a despeito
da globalização, as competên-
cias regionais continuam a ser
relevantes. "Tecnologia da
informação é uma área sensível
a idiomas e cultura. Quando
você conversa com o cliente
no idioma dele, isso faz toda a
diferença do mundo porque é
preciso total compreensão das
demandas que vêm do cliente
para que o software a ser de-
senvolvido atenda realmente
a suas expectativas", explica
Massuo. (Com reportagem de
Dum De Lucca)

focados além da lógica de computação
e das linguagens de TI. "Esse foi o
principal desafio. Exigimos também
competência técnica dos candidatos,
e tivemos de procurar pessoas com
habilidades e atitudes muito especí-
ficas às necessidades da empresa",
explica. Ele conta que aspectos como
capacidade de desenvolvimento, grau
de entrega e atitude quanto ao negócio
são requisitos fundamentais para o
bom desenvolvimento do trabalho e
oportunidade em conquistar cada vez
mais novos projetos na empresa.

Durante o processo, continua o
diretor, foram realizadas provas téc-
nicas e entrevistas, porém, isso não
foi o fundamental para a contratação,
já que alguns candidatos aprovados
foram mal nos exames específicos,
mas possuíam fluência em alemão.
"Treinamos universitários, pessoas
do comércio e até quem simplesmente
tinha um PC em casa. Focamos em
logaritmos, lógica e programa-
ção", comenta Vieira.

Em alguns casos, alguns
profissionais possuíam essas
competências, mas faltavam-
lhes pequenos ajustes de car-
reira. Embora considere que o
fato de falar alemão tenha sido
extremamente importante para
sua contratação, Jorge Holetz,
atualmente gerente da fábrica de
códigos, sempre esteve às voltas
com tecnologia: desde progra-
mação, suporte, criação de rede,
servidores. No entanto, um dos
maiores desafios encontrados
por ele foi trabalhar em uma
fábrica de softwares, coisa que
nunca havia feito. "Um mundo
totalmente novo se abriu para
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