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No HSBC, com em seus pares, a 
palavra de ordem é cortar cus-
tos em todos os setores e no 
mundo inteiro. E o que tem aju-
dado a instituição nessa trajetó-
ria são os centros de tecnologia 
100% controlados pela institui-
ção, e espalhados por quatro 
países (Brasil, China, índia e 
Malásia). 

O trabalho desses centros é 
desenvolver soluções na área 
de tecnologia da informação e 
que são demandadas pelo ban-
co, como aplicações para inter-
net banking e segurança de da-
dos. O Global Technology do 
Brasil (GLT) conta com 750 fun-
cionários. "O objetivo é baixar 
custos e a terceirização de servi-
ços de tecnologia é um custo ele-
vado para os bancos", explicou 
o presidente do GLT Brasil, Jac-
ques Depocas. 

A empresa não revela de 
quanto seria a economia, mas a 
centralização do desenvolvi-
mento dessas soluções fora dos 
países desenvolvidos ajuda a ex-
plicar a motivação. Enquanto 
no Brasil o gasto mensal para 
um programador dessa área é 
de US$ 5 mil e na índia é de US$ 
4 mil, nos Estados Unidos pode 
chegar a US$ 20 mil por mês. 

Nessa redução de custos - ho-

je, a principal diretriz de traba-
lho do presidente mundial do 
HSBC, Stuart Gulliver - o GLT 
tem trabalhado com a criação 
de módulos dos produtos. Mes-
mo com as particularidades de 
cada país — em relação às ope-
rações permitidas e escala —, 
esse sistema permite que ape-
nas alguns pontos sejam adap-
tados, evitando o retrabalho e, 
assim, reduzindo os custos de 
desenvolvimento. 

Depocas vê um grande poten-
cial para o crescimento da uni-
dade brasileira da GLT, assim co-
mo de outras empresas do setor 
no Brasil. Ele afirma que o mer-
cado indiano, o maior do mun-
do com US$ 50 bilhões na tercei-
rização de serviços de TI, está 
com a demanda saturada, o que 
poderia ajudar o Brasil — que 
tem um mercado estimado em 
apenas US$ 2 bilhões. 

Na avaliação do executivo, o 
fator positivo para a atração de 
novos projetos ao Brasil é o per-
fil dos colaboradores, mais ques-
tionadores que chineses e india-
nos, por exemplo, conseguindo 
ficar com os trabalhos mais 
complexos. Segundo ele, ape-
nas 30% dos trabalhos feitos pe-
la GLT Brasil são destinados ao 
HSBC no país. A América do 
Norte responde por 20% das 
operações, a Europa com 40% e 
10% para outros países. "Nós so-

"O objetivo é baixar custos e a 
terceirização de serviços é um 
dos mais altos para os bancos" 

mos reconhecidos pela qualida-
de do serviço. O que é mais com-
plicado vem para cá", defende. 

Mas para manter a qualidade, 
a empresa tem investido em be-
nefícios aos colaboradores, co-
mo curso de línguas e de lideran-
ça e a possibilidade de intercâm-
bio em outros países para a pres-
tação de serviços aos clientes, 
no caso, as unidades do HSBC 
no mundo todo. 

Mas embora espere e traba-
lhe para que a expansão na GLT 

no Brasil continue acelerada, 
Depocas ressalta que há uma 
grande integração com as ou-
tras três unidades. 

Um exemplo disso é um siste-
ma criado que dar suporte 24 ho-
ras a uma determinada solução. 
Para evitar colaboradores traba-
lhando de madrugada, quando 
o rendimento em geral é me-
nor, a opção foi dividir a carga 
de trabalho entre Brasil e China, 
sendo que cada unidade cobre 
12 horas do dia. • 
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