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O HSBC formou em sés meses um time de TI
para atender a França. A experiência mostra
como montar uma equipe vencedora ->

ntre os profissionais de tecno-
logia da informação, o idioma
oficial do mercado é o inglês.
Mas não para os orgulhosos

franceses, claro. E foi justamente aí que
teve início o imbróglio entre os britâ-
nicos do HSBC e o escritório do banco
inglês na França. Até bem pouco tem-
po, o HSBC tinha três centros globais
de tecnologia — um na China e dois
na índia. Até 2007, era a índia que da-
va suporte tecnológico aos franceses,
que não se entendiam com os india-
nos. Os franceses bateram o pé, fizeram
biquinho e disseram que a matriz do
banco em Londres precisava dar um
jeito na situação, que estava insusten-
tável. A solução foi o bom e velho jogo
de cintura brasileiro. E quem primei-
ro se deu conta dessa oportunidade foi
Jacques Depocas, de 45 anos, executivo
de tecnologia do HSBC no Brasil, um
colombiano filho de canadenses que
morou mais de uma década na Fran-
ça. Jacques foi o responsável por ven-
der a idéia do Brasil como exportador
de softwares para a Franca. "Eles são
realmente difíceis", diz Jacques. Ape-
sar de saber que os franceses se mostra-
riam relutantes, em um primeiro ins-
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tante, em transferir para o Brasil o cen-
tro de informática, Jacques nunca che-
gou a pôr em xeque o sucesso da inicia-
tiva. "O profissional brasileiro é com-
pleto: tem curiosidade em aprender, co-
nhece o negócio bancário e sabe dis-
cutir soluções com o cliente", ressalta.

DESOLE, MONSIEUR
O primeiro passo de Jacques foi es-

ticar os olhos para além da sacada da
sede do HSBC, em Curitiba, no Paraná,
para encontrar o profissional ideal pa-
ra capitanear a missão de formar a área
e a equipe de TI no Brasil. Jacques en-
controu o candidato perfeito na mon-
tadora francesa Renault. Marcelo Bor-
ges, de 40 anos, era gerente de informá-
tica da Renault quando aceitou trocar,
em setembro de 2007, a fabricante de
veículos pelo banco inglês e encarar o
desafio. A tarefa não era nada simples.
Se o maior gargalo para a expansão dos
serviços de offshoriruj no Brasil atual-
mente é a falta de profissionais fluen-
tes em inglês, que dirá, então, em fran-
cês. Uma empresa de recrutamento au-
xiliou Marcelo na busca e consegui-
ram chegar a uma equipe de 36 profis-
sionais, na qual pouco mais da meta-

de falava francês. O passo seguinte foi
ensinar francês à turma. Foi contrata-
da uma professora para o treinamento,
que incluiu viagens a Paris. "Em seis
meses, todos os nossos profissionais já
conseguiam participar de uma reunião
em francês", diz Marcelo. O idioma já
está tão incorporado ao dia-a-dia que,
mesmo entre eles, é comum escapar um
desole no lugar de desculpa. Ainda as-
sim, das oito horas diárias de trabalho,
uma é dedicada ao estudo de francês.
Foi também preciso muito jogo de cin-
tura para driblar as diferenças culturais.



BARREIRA CULTURAL
"Estabeleci, desde o início dos tra-

balhos, uma rotina de reuniões se-
manais, feitas em uma sala de video-
conferência, porque os franceses gos-
tam de argumentar, de trocar idéias,
ao contrário dos ingleses, por exem-
plo, que decidem tudo por e-mail", diz
Marcelo. O problema maior, no entan-
to, era a forma ríspida com a qual os
franceses conduziam as discussões.
"O embate faz parte da cultura deles.
Os franceses brigam entre si e espe-
ram que você faca o mesmo. Depois

saem todos para almoçar, como se na-
da houvesse acontecido", diz o execu-
tivo. O desenvolvimento de softwares
e programas para a França começou
em meados do ano passado e, hoje, o
centro de tecnologia brasileiro é con-
siderado uma butique. É para Curiti-
ba, onde ele está localizado, que são
direcionados os projetos mais com-
plexos — atualmente o grupo traba-
lha em 14 projetos. Um. terço da equi-
pe brasileira tem mais de dez anos de
experiência, ante 5% dos profissionais
indianos e 2% dos chineses. Num si-

nal claro de reconhecimento, o servi-
ço prestado pela equipe comandada
por Marcelo impôs um aumento de
preço, este ano, de 30% — e os france-
ses nem reclamaram. Com muito jei-
tinho, os brasileiros acabaram con-
quistando também a simpatia dos
franceses. Os primeiros dez minutos
dos encontros virtuais, por exemplo,
são gastos, hoje em dia, com amenida-
des. "Trocamos fotos de filhos e mui-
tos deles já querem até passar férias
no Brasil", diz Marcelo. "Nossa equi-
pe éurna extensão do time francês."1
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