
Geoghegan faz o último president's tour pelo Brasil  
Maria Christina Carvalho 

 
Tina Turner cantando The Best esquenta a platéia de 150 funcionários do HSBC, que bate palmas 
animada. Um vídeo institucional emenda com a música, martela as palavras guerreiro, campeão e 
sintetiza as metas do banco: ser o número um, conquistar e reter clientes, reduzir custos e 
inadimplência e acabar com as reclamações. Nesse exato momento, o presidente Michael 
Geoghegan irrompe na sala e se junta às palmas, caminhando entre as cadeiras como um pop 
star ou um animador de auditório. O entusiasmo da platéia atinge um dos vários picos que vai 
marcar a apresentação de Geoghegan, de cerca de uma hora e meia, incluindo espaço para 
perguntas.  
 
A cena, ocorrida no final da tarde da terça-feira da semana passada, em Cascavel, interior do 
Paraná, havia se repetido naquela manhã em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e, no início da 
tarde, em Maringá, também no Paraná. E se reproduziu, com empolgação semelhante, nas 25 
cidades de 22 estados que Geoghegan visitou entre a última semana de agosto e a primeira de 
setembro.  
 
Não é a primeira vez que inglês Geoghegan faz o que chamam de "president's tour" no HSBC. É a 
quinta desse tipo. Apenas o presidente de um outro grande banco (brasileiro) faz uma maratona 
semelhante; e ela não seria possível sem o jatinho alugado e a logística montada pelo coronel 
Lício, que cronometra os deslocamentos, e apoiada por duas secretárias e dois seguranças.  
 
Desta vez, porém, ela tem um caráter especialmente emotivo porque o presidente está se 
despedindo do Brasil. No início de outubro, quando estará completando 50 anos, 30 dos quais 
trabalhando no HSBC, o britânico Geoghegan deverá receber uma nova missão. As atuais 
atribuições de Geoghegan serão divididas entre duas pessoas. O comando das operações 
brasileiras ficará a cargo do novo chief executive officer (CEO) do banco local, o brasileiro Emilson 
Alonso. Outra parte será assumida por um futuro presidente e responsável pela América Latina a 
ser designado.  
 
Geoghegan já está saudoso e mas feliz porque cumpriu uma das promessas que fez ao assumir o 
Bamerindus, há sete anos, em 26 de março de 1997. " Quando eu cheguei, disse que iria embora 
em sete anos e que o banco teria um brasileiro no comando " , disse Geoghegan aos funcionários. 
Alonso, que era chief operating officer (COO) e presidente de varejo, assumiu as novas funções 
neste mês e realizou a primeira reunião com seu staff neste fim de semana.  
 
Não foi a única promessa de Geoghegan. A outra foi transformar o Bamerindus em um bom 
negócio. " Quando cheguei ao Brasil, fui diretamente para o BC onde passei a noite negociando a 
compra do Bamerindus. Era necessário discutir com os acionistas do banco no exterior, com os 
funcionários no Brasil e as autoridades. Cheguei em Curitiba às quatro horas da manhã e, quando 
reunimos os funcionários para comunicar a aquisição, três mulheres choravam na segunda fila, 
lamentando o que havia acontecido. Decidi então criar o melhor banco aqui " .  
 
Na apresentação da semana passada, em Cascavel, após a entrada triunfal, um pouco sem fôlego 
por causa do esforço feito, Geoghegan contou para a platéia por onde já havia passado: Porto 
Velho (RO), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Belém (AM), São Luiz (MA), Fortaleza 
(CE), Natal (RN), João Pessoa (PB), Recife (PE), Maceió (AL), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), 
Uberlândia (MG), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS). Ainda 
faltavam, naquela altura, Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Campinas e São Paulo (SP).  
 
Geoghegan não mostra cansaço a não ser pelo português, que vai ficando precário, mas ainda 
assim justificável para quem começou a estudar a língua há pouco tempo.  
 



O executivo enumera o progresso feito desde que comprou o Bamerindus: reformou 1 mil 
agências e 500 PABs em menos de cinco meses; fez o lançamento mundial da marca HSBC no 
Brasil; de zero chegou a R$ 26 bilhões em fundos mútuos; é o quarto banco em recebíveis. " 
Passei tempo treinando as pessoas para assumirem o controle. Quando eu sair, nada vai mudar. 
Estou planejando isso há dois anos. Finalmente, não tenho mais nada para fazer e está na hora de 
sair " , disse o banqueiro.  
 
O president's tours tem o objetivo de motivar as pessoas. Participam funcionários de todos os 
setores, de recursos humanos, retaguarda, serviços até o pessoal da linha de frente das agências. 
" Se quiser motivar alguém, tem que dar motivação. Tem que informar, ouvir, aceitar falhas " , 
explicou.  
 
Nas apresentações ele exibe os rankings regionais de conquista e retenção de novos clientes, de 
expansão de ativos e passivos, aumento de receitas e também de reclamações e inadimplência. 
Sempre que a regional da platéia está bem colocada, não deixa elogiar. " Parabéns para vocês " , 
grita Geoghegan, cumprimento comemorando com entusiásticas palmas e assobios. Não deixa 
também de apontar quando estão mal colocados, arrancando não raras vezes promessas de uma 
recuperação; nem de falar de assuntos difíceis como as reclamações dos clientes e o aumento da 
inadimplência. " Um vídeo não teria o mesmo impacto " , disse ele com absoluta razão.  
 
Obcecado em eliminar as reclamações recebidas, Geoghegan lembrou o exemplo da norte-
americana Continental Airlines, cujo presidente prometeu grande festa no dia em que não 
houvesse perda de bagagem. Geoghegan jogou pesado ao dizer que a melhor lembrança que 
pode levar do Brasil é um dia sem nenhuma reclamação nos próximos dois meses que ainda ficará 
no país. " Imaginem o dia em que todos os 20 mil funcionários do HSBC, incluindo o presidente, 
se levantarem e concentrarem em não ter uma reclamação. É um desafio, mas podemos fazer." 
Tiro e queda: a platéia inteira concorda com a promessa.  
 
"Aprendo muito também. Em cada viagem, ouço duas ou três idéias que pagam o investimento de 
tempo e dinheiro " , disse. Em Campo Grande, por exemplo, na abertura das agências, os 
gerentes começaram a receber os clientes na porta, cumprimentando-os, como fazem algumas 
companhias aéreas. Era um teste. Agora, o banco já está sendo imitado pela concorrência.  
 
Geoghegan, que já trabalhou no HSBC na Ásia, Oriente Médio, Europa e América do Norte, disse 
que não poderia repetir essa experiência em outro lugar. " Em Hong Kong, daria para fazer isso 
em um dia. Em outros países, as pessoas não estão dispostas a aceitar desafios, a mudar " . 
Segundo Geoghegan, os brasileiros têm essa capacidade. E dá um exemplo concreto: o conceito 
de lucro econômico para medir a eficiência de cada agência foi introduzido no Brasil há dois anos. 
Nem todas agências de Londres fazem essas contas, alegando outras prioridades, contou.  
 
Quando trabalhou nos Estados Unidos, Geoghegan já moldava seu estilo. Quando chegou lá, o 
banco participava de um torneio de vôlei, em Nova York. A desorganização era tal que não havia 
hotel para todos os participantes. O HSBC teve uma colocação péssima. No dia seguinte, 
Geoghegan foi ao centro administrativo e perguntou aos funcionários o que devia fazer para 
melhorar o banco. Um dia depois, foi a Houston, perguntando a mesma coisa aos empregados. 
Alguns nem sabiam que o banco não dava lucro há sete anos. Foram visitadas também as 
operações de São Francisco, Portland, Seattle e Los Angeles.  
 
Quando foi transferido para outra função, Geoghegan pode comemorar não só a vitória no torneio 
de vôlei como o fato de os EUA contribuírem, hoje, com 30% dos lucros do HSBC.  
 
 
 
 
 



 
Leia Mais 
 
Uma aquisição a curto prazo  
 
"Os finais de semana são muito perigosos para os nossos concorrentes. Nossas duas últimas 
compras, o CCF e o Republic New York, foram acertadas em finais de semana." Essa é a resposta 
que o presidente do HSBC no Brasil, Michael Geoghegan, dá quando não quer ser específico a 
respeito dos planos futuros de aquisição do banco. Quando está mais à vontade, porém, afirma 
que o banco está "checando algumas oportunidades" e "pensando em alguma coisa a curto 
prazo".  
 
O mercado comenta que o HSBC é um dos fortes concorrentes na disputa pelas operações do 
Lloyds Bank no Brasil. Geoghegan prefere não comentar a respeito. Apenas diz: "Queremos 
crescer no varejo e no financiamento ao consumo. Temos concorrentes. Eles querem se expandir 
também".  
 
O principal alvo de interesse no Lloyds é sua financeira, a Losango. A área de financiamento ao 
consumo é uma das prioridades do HSBC desde que adquiriu, no ano passado, a norte-americana 
Household, que tem 53 milhões de clientes e opera também no Canadá e Reino Unido.  
 
A expansão no Brasil tem apoio total de Geoghegan. "Participo do grupo que está preparando o 
plano de estratégico do HSBC para os próximos cinco anos. Para mim, quatro países vão crescer 
mais do que a média, Brasil, a China, Índia e México". (MCC)  
 
Leia Mais 
 
Meta é crescer no varejo e no financiamento ao consumo  
 
Apesar de estar deixando o comando do HSBC no Brasil neste final de ano, o presidente Michael 
Geoghegan deixa metas claras para seus sucessores: crescer no varejo e no financiamento ao 
consumo. O novo chief executive office (CEO), Emilson Alonso, que vem do varejo, é talhado para 
a missão.  
 
Nos sete anos em que dirigiu o HSBC, Geoghegan quase dobrou os ativos do banco, de R$ 13 
bilhões para R$ 22,9 bilhões em junho passado; e mais do que quadruplicou a carteira de crédito, 
de R$ 2 bilhões para R$ 9,1 bilhões. O lucro líquido no primeiro semestre foi de R$ 113,4 milhões. 
As operações no Brasil representam 0,7% do HSBC mundial em ativos e resultado.  
 
A rentabilidade sobre o patrimônio do primeiro semestre ficou em 17% e foi considerada baixa por 
concorrentes. Para Geoghegan, o resultado tem sido bom. "Temos tido um retorno de 20% ao ano 
nos últimos sete anos e praticamos um dos juros mais baixos do mercado. Se você tem um 
retorno muito alto, me pergunto o que está fazendo com os clientes", retrucou.  
 
O HSBC não desconsidera uma eventual aquisição em seus planos de expansão. Mas tem metas 
bem definidas para um crescimento orgânico, que foram apresentadas aos funcionários no tour de 
duas semanas por 25 cidades brasileiras que Geoghegan concluiu quinta-feira.  
 
O HSBC quer ampliar a carteira de crédito e Geoghegan salientou aos funcionários que não basta 
ter limites de crédito pré-aprovados ou cartões de crédito emitidos: é necessário que os clientes 
usem os limites e os cartões. Ainda na área de crédito, quer ampliar o financiamento de 
automóveis. "Há dois anos um membro do conselho disse que o banco não conseguiria financiar a 
venda de veículos. Hoje já fazemos isso", disse Geoghegan, comemorando uma carteira de cerca 
de R$ 1 bilhão.  
 



Já com essa política, o HSBC aumentou o crédito mais do que os ativos totais no primeiro 
semestre. Enquanto a carteira de crédito cresceu 23,44% em comparação com junho de 2002, os 
ativos aumentaram em 11,58%. "Ampliar os ativos é fácil", disse Geoghegan, "basta comprar 
títulos públicos".  
 
O crescimento forte da carteira de crédito veio acompanhado de um aumento da inadimplência, 
que obrigou o banco a reforçar as provisões de crédito. As despesas com esse item saltaram 
86,41% no primeiro semestre e o banco está concentrado em reduzir a inadimplência; e enfatiza 
as operações garantidas por recebíveis.  
 
O HSBC quer também aumentar a carteira de clientes, atualmente composta por cerca de 2 
milhões de clientes pessoas físicas. A meta é abrir 400 mil novas contas e 40 mil de pequenas e 
médias empresas, neste ano. Cerca de 200 mil já foram abertas no primeiro semestre.  
 
Os clientes pessoas físicas estão divididos em quatro segmentos (Premier, Gold, Global Class e 
Global). Com técnicas de relacionamento, disse Geoghegan, o banco consegue do segmento 
Premier, cuja renda mensal é superior a R$ 8 mil, um consumo não obtido em nenhum outro 
mercado.  
 
O banco quer também crescer no financiamento ao comércio exterior, grande negócio do grupo no 
mundo todo, mas acanhado no país. "Vamos criar uma equipe para focar o comércio exterior. Não 
estamos usando nosso limite", disse. (MCC)  
 
Leia Mais 
 
Primeira reunião do novo CEO  
 
No final de semana passado, o novo principal executivo (chief executive officer, o CEO) do HSBC 
no Brasil , o brasileiro Emilson Alonso, 47 anos, teve a primeira reunião de estratégia com sua 
equipe. Desde o início do mês, ele assumiu uma parte das tarefas do britânico Michael 
Geoghegan, que está deixando o Brasil, depois de sete anos comandando as operações locais do 
HSBC. Geoghegan acumulava o cargo de CEO com o de presidente e responsável pela América 
Latina. A presidência e responsabilidade pela Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela ficará a cargo 
de outra pessoa a ser designada pela matriz britânica do banco.  
 
Alonso era o " chief operating officer " (COO), cargo equivalente a um vice-presidente responsável 
por todas operações de varejo e administração desde janeiro e, anteriormente, era vice-
presidente de pessoa física. Ele trabalha no HSBC desde o início das operações no Brasil, em 
1997. A nomeação de um brasileiro um posto tão relevante reforça o compromisso do banco no 
Brasil e seus projetos de expansão. Alonso é conhecido por gostar de por a mão na massa.  
 
Quando chegou ao Brasil, há sete anos, Geoghegan prometeu que seria substituído por um 
brasileiro. O " chairman " do HSBC Holdings, Sir John Bond, também admitiu a possibilidade 
desde que esteve no Brasil, em 1998. (MCC)  
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