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Embora tenha sido fundada no Vale do Silício, na Califórnia, pólo tecnológico norte-americano, em 
1938, só em 1967 a Hewlett Packard (HP) chegou ao Brasil. Naquela época, pouco menos de dez 
anos depois do crash da Bolsa de Nova York, a região sequer era conhecida como Vale do Silício. 
Sua origem, no mínimo curiosa, não foi exatamente como a maioria das pessoas pode imaginar: 
ter inventado a primeira calculadora de bolso do mundo, mas, sim,  por ter criado um 
revolucionário “oscilador de áudio”, numa garagem em Palo Alto - Califórnia (EUA), dos quais 
vendeu seis unidades aos Estúdios Walt Disney para confecção do filme “Fantasia”. Esse foi o 
início de um caminho promissor. “Começamos a fazer computadores mais para controlar os 
instrumentos e a nossa história nos levou a redirecionar o próprio business em que atuamos”, 
afirma o Diretor de Recursos Humanos, Jair Pianucci, para quem “a evolução foi algo natural”. 
 
Os US$ 80 bilhões apurados nos quatro últimos trimestres, encerrados em janeiro de 2005, 
colocam a HP entre as maiores empresas de soluções tecnológicas, produtos e serviços globais 
como infra-estrutura em TI, computação pessoal, empresarial e sistemas de imagem e impressão. 
Em mais de 170 países, a empresa adota diretrizes globais, mas lê, com refinada sensibilidade, as 
peculiaridades do mercado em cada lugar em que atua.  
 
A recente mudança de comando – o CEO Mark Hurd, ex-NCR, assumiu o lugar de Carly Fiorina em 
março deste ano – gerou grandes expectativas e muita repercussão na mídia. No Brasil, a HP 
adquiriu a Compaq em 2002 e tornou-se maior no segmento voltado para o consumidor. Hoje, ela 
tem três negócios: imagem & impressão, computação pessoal – voltados tanto para pessoas 
físicas como pessoas jurídicas – e tecnology solutions, que são soluções (produtos e serviços) 
para empresas. 
 
Jair Pianucci, Diretor de Recursos Humanos, formado em Administração de Empresas com MBA 
em Administração pela USP, aponta quais são as estratégias para um crescimento tão expressivo 
e como os funcionários fazem parte desse sucesso. “Aqui não consegue ser feliz, não consegue 
dar resultado a pessoa que não tenha ‘acabativa’ e não precisa ter iniciativa”, brinca. A 
informalidade exprime uma competência que a HP exige de seus colaboradores: começar, se 
envolver e, principalmente, terminar. E ressalta que cumprir as leis é bom, mas não é suficiente. 
O caminho das pedras, segundo ele, é a “acabativa”: “iniciativa transformada em resultados e, 
também, habilidade de trabalho em equipe, que é algo muito importante”.  
 
Na HP há 23 anos, contando os dois períodos, Pianucci conseguiu promover mudanças estruturais 
que vão bem além de criar e consolidar uma nova visão e imagem para o RH. “Trabalhei 11 anos, 
fiquei dois anos e meio fora e agora estou há 12 no segundo período”, orgulha-se. A prática de 
benefícios flexíveis, tão cobiçada por muitas empresas, é realidade na HP desde 1996.  
 
Manager – Onde fica a sede da HP e como a empresa resolveu redirecionar o seu foco? 
 
Pianucci –Localiza-se em Palo Alto, na Califórnia. A HP chegou ao Brasil em novembro de 1967. 
Naquele tempo, a HP tinha dois negócios importantes. Um que foi a origem da HP e era de 
instrumentos de testes e medições de fenômenos elétricos, e também havia o segmento de 
equipamentos médicos, tipicamente para uso em cardiologia. Essa foi a origem da empresa. Ela 
entrou no Brasil comprando as duas empresas que eram revendedoras da HP aqui. Os donos delas 
foram os dois primeiros funcionários da HP. Depois disso, na década de 70, mais ou menos em 
1976, a HP entrou na era da Informática, na área de Tecnologia da Informação. Isso foi 
“ganhando corpo”. O negócio de instrumentos foi vendido. Na verdade, a HP começou a fazer 
computadores para controlar os instrumentos.  
 
 
 



Manager – O que levou a essa mudança de estratégia?  
 
Pianucci – A empresa começou a produzir os computadores mais para monitorar esses 
instrumentos eletrônicos. Acontece que esses computadores que monitoravam informações 
técnicas também monitoravam informações de negócios. A evolução foi natural, o mercado foi 
crescendo – o mercado de instrumentos ficou cada vez mais reduzido e se tornou mais restrito. As 
pessoas costumam dizer que a HP é conhecida por ter inventado a primeira calculadora de bolso 
do mundo. Se você olhar dentro da empresa, aquilo não é uma calculadora de bolso. É um 
instrumento de cálculo que substitui a régua de cálculo dos engenheiros. Então, ao entrar na área 
da computação, a tecnologia era a mesma, o negócio, o mercado. Era por aí. Foi natural. Mas a 
HP operou a área de instrumentos até 1997. Hoje temos um faturamento global de US$ 80 
bilhões – nos últimos quatro trimestres, encerrados em janeiro de 2005. Somos 140 mil 
funcionários, sendo 1,4 mil no Brasil. Os escritórios regionais se localizam em São Paulo (Capital), 
Barueri, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Nós temos 
funcionários espalhados em mais de 70 cidades no Brasil. Temos vários funcionários que 
trabalham dentro dos sites de clientes.  
 
Manager – Em quantos países a HP atua? 
 
Pianucci – Em mais de 170 países. 
 
Manager – A aquisição da Compaq, sua maior rival, em 2002, foi bastante polêmica porque não 
refletia o desejo dos fundadores da HP. Por que eles eram contrários ao negócio? 
 
Pianucci – Acho que os acionistas vêem o retorno do investimento e a valorização da sua ação, 
em qualquer coisa que façam. Hoje em dia, a fusão HP-Compaq é coisa do passado e não tem 
muito mais o que se falar. Como empregado, eu achava que seria bom se a empresa ficasse 
maior. O acionista nem sempre vê assim.  
 
Manager – Analistas e investidores acreditam que a HP poderá vir a separar a sua divisão de 
impressão, que é responsável pela maior parte do lucro. Existe efetivamente a probabilidade de 
que isso ocorra? 
 
Pianucci – Nosso novo CEO, Mark Hurd, disse que nossa estratégia é correta e não vamos mudá-
la. Isso implica que, na decisão da companhia, não existe nenhuma intenção de mudança na 
estratégia.  
 
Manager – Quais são os businesses da HP hoje? 
 
Pianucci - Hoje temos três negócios. Olhamos internamente de três grandes grupos de negócios: 
Imagem & Impressão, Computação Pessoal, que são dois negócios com produtos voltados tanto 
para o consumidor como para empresas, e o terceiro negócio chamado de tecnology solutions, 
que são máquinas grandes, infra-estrutura de TI combinadas com grande volume de serviços etc. 
Recentemente foi anunciada a fusão dos dois grupos de negócios Personal Systems e Imagem & 
Impressão, ainda em processo de consolidação.  
 
Manager – A HP apresentou uma receita recorde de US$ 21,5 bilhões no primeiro trimestre fiscal 
encerrado em 31 de janeiro de 2005, o equivalente a mais de 10% do que em 2004. O que tem 
sido feito para aumentar a lucratividade de forma tão expressiva? A empresa tem crescido acima 
da média do PIB brasileiro e acima da média de crescimento da economia mundial?  
 
Pianucci – Estamos bem acima do crescimento. Temos um projeto em andamento que vem sendo 
bem conduzido e que vamos continuar pelo menos nos próximos três anos. É um programa de 
crescimento bastante agressivo e vamos continuar bem acima da média de mercado e, por 
conseqüência, crescer mais do que os concorrentes também.  



 
Manager – Qual é a participação de mercado da HP? 
 
Pianucci – Depende. No mundo, somos o número 1 em impressoras inkjet, multifuncionais e de 
função única, impressoras laser monocromáticas e coloridas, impressoras de formato grande, 
scanners, servidores de impressão e suprimentos para impressoras inkjet e laser. Somos também 
o número 1 em sistemas completos de armazenamento em disco, de armazenamento em disco 
externo e OpenSANs. Em software de gerenciamento de redes e sistemas, em PCs notebook, 
Pocket PCs, PCs, handhelds, em serviços de TI também ocupamos o primeiro lugar.  
 
Manager – Em quantos países a HP fabrica? 
 
Pianucci – A HP concentra suas fábricas em lugares nos quais há eficiência na produção, rapidez e 
baixo custo.  
 
Manager – A empresa criou segmentos regionais? 
 
Pianucci – Nós temos três geografias dentro da companhia: Américas, Europa e Ásia.  
 
Manager – Qual o volume de peças importadas? 
 
Pianucci – O volume é muito expressivo, pois quando se fala em produção local de tecnologia, 
quando você vai para memórias, processadores, são dois ou três produtores no mundo.  
 
Manager – O que diferencia a gestão na HP e especialmente a gestão de pessoas? Por que a HP é 
uma empresa diferente? 
 
Pianucci – Vamos falar em termos de gestão. Quando a empresa nasceu, seus dois fundadores, 
que eram dois grandes homens de negócios, mas também dois grandes humanistas, colocaram 
uma filosofia um pouco diferente de se relacionar com as pessoas dentro da companhia e no 
próprio mercado. Mais ou menos na década de 50, as pessoas começaram a olhar para a HP e 
observar que a empresa tinha um jeito diferente, mais transparente, mais honesta a que 
chamaram de “HP Way” o “Jeito HP”. Não foi a HP que cunhou essa expressão, mas sim as 
pessoas de fora.  
 
Manager – A comunicação interna é vinculada ao RH?  
 
Pianucci – A primeira comunicação é vinculada ao gerente. Quem é o primário, responsável pela 
nossa comunicação, é o gerente direto. Tem um processo de construção de conteúdo, que é uma 
organização de marketing e RH junto conosco. Não é o RH, não é essa organização que deve ser 
vista como a fonte primária. Até 1970, um dos sócios da empresa não queria ter departamento de 
RH na HP e não havia mesmo. A comunicação era feita pelo chefe de cada funcionário.  
 
Manager – Qual a perspectiva de crescimento para o quadro de funcionários até o final de 2005? 
 
Pianucci – Um crescimento de mais ou menos 10%. 
 
Manager – E no volume de negócios? 
 
Pianucci – Mais de 20%. 
 
Manager – Qual o turn-over da empresa hoje? 
 
Pianucci – Anualizado, voluntário, em torno de 4%. 
 



Manager – Que avaliação o senhor faz, como Diretor de RH, desse número? 
 
Pianucci – Se ele fosse igualmente distribuído seria ótimo. O problema é que às vezes ele está 
centralizado numa área, num negócio, e aí se torna um problema. Na média é ótimo. Mas turn-
over não é o “calcanhar de Aquiles” para nós. 
 
Manager – Na Europa, Oriente Médio e África, a receita cresceu 12%. A que se atribui esse 
crescimento exponencialmente maior do que a média da Europa? É uma demanda reprimida? O 
que há nesse sentido? 
 
Pianucci – Existe um conjunto de países – Brasil, Rússia, Índia e China – chamado de “BRIC 
Countries”. A HP chama de conjunto de países emergentes.  
 
Manager – Qual a sua opinião sobre a CLT? 
 
Pianucci – Tem muitas coisas boas, mas tem muitas quinquilharias. Privilegia o corporativismo, 
tira a individualidade e a autoridade das pessoas. É muito paternalista e, se seguirmos assim, 
vamos para o buraco. A CLT dá um monte de salvaguardas aos que têm emprego formal, mas 
tem se mostrado um grande obstáculo a um direito primário: o emprego. 
 
Manager – O senhor está há quantos anos no RH de empresas? 
 
Pianucci – Há 27 anos. 
 
Manager – Há 27 anos o senhor ouve falar que a CLT vai mudar? 
 
Pianucci – Sim, pois a minha crença é muito simples. Ou ela muda, ou o Brasil vai ter mais 
problemas. Os empregos continuarão indo para a Índia ou outros países com legislação mais 
moderna. A CLT é enrolada, é um conceito de desprezo total ao indivíduo, é uma “pseudo-
proteção”. O Estado quer gerenciar a vida das pessoas, o sindicato quer tomar conta das pessoas, 
todo mundo querendo cuidar de todo mundo, mas no fundo ninguém cuida. Uma crença pessoal 
minha é que você tem que dar emprego e salário para as pessoas. O resto, as pessoas “cuidam 
dos seus narizes”. Tenho que explicar diariamente ao pessoal da HP, de fora do Brasil, por que 
nosso custo de “encargos trabalhistas, encargos sociais + benefícios” representa 100% em cima 
do salário, enquanto em alguns países da América Latina este custo é 36%. 
 
Manager – A empresa faz job-rotation? 
 
Pianucci – Não como programa formalizado, mas é o que mais fazemos. Os resultados são bons. 
As companhias de tecnologia passam por situações iguais. Não é privilégio nosso isso. As 
organizações mudam internamente a cada ano. Esse processo faz parte do DNA das empresas de 
tecnologia. Não é um conceito clássico de mudança de cadeiras. As cadeiras simplesmente 
mudam. Usa-se até uma frase clássica para isso: “Você não é funcionário de um departamento ou 
de um gerente. Você é um funcionário da empresa”. 
 
Manager – A HP possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)? 
 
Pianucci – Temos PLR mundial, o “Company Performance Bonus”. A diretriz é mundial. Os 
resultados globais da HP são distribuídos com regras iguais para todos os empregados no mundo. 
Ademais, temos uma estrutura única de cargos e salários no mundo inteiro. O conceito é global 
mesmo. Óbvio que os valores de cada estrutura se referem ao mercado de cada País. 
 
 
 
 



Manager – O que é feito pela qualidade de vida dos funcionários? 
 
Pianucci – Temos duas coisas que são feitas propriamente aqui no Brasil. São dois programas 
fantástic os – não só porque eu acho fantástico, mas o mercado nos vê assim – e um deles é 
chamado de benefícios flexíveis. Somos uma empresa pioneira em benefícios flexíveis no País – e 
não esbarramos na CLT. O segundo programa chamamos de “Viva Melhor”. Costumo dizer que 
esse programa é o nosso “Plano de Saúde”. O Plano de Assistência Médico-Hospitalar é o “plano 
de doença”. O plano de saúde, o “Viva Melhor”, possui preparação física, alimentação, psicologia e 
prevenção. Engloba tudo isso. Um dos componentes que temos são os grupos, turmas. As 
pessoas interessadas se inscrevem e formamos turmas de 20, 30 pessoas. Aí, começa a avaliação 
física, acompanhamento físico em academia interna ou externa, programa nutricional e, em 
alguns casos, acompanhamento psicológico. A cada R$ 1,00 gasto nesse plano, nós deixamos de 
gastar R$ 2,00 no nosso “plano de doenças”. Tentamos, com isso, combater a causa e não os 
efeitos.  
 
Manager – Avaliação 360 graus. A HP faz? 
 
Pianucci – Temos avaliação de desempenho. Só fazemos avaliação 360 graus como parte do 
programa de desenvolvimento, ocasionalmente. Não é um processo tão amplo. 
 
Manager – E e-learning? A empresa utiliza via intranet? 
 
Pianucci – Hoje, há até um certo domínio do e-learning na HP. Isso é mundial na HP, um conceito 
global da companhia. 
 
Manager – O e-learning poderá substituir o treinamento presencial?  
 
Pianucci – Nunca totalmente. Para alguns aprendizados, nada substitui o contato humano. 
 
Manager – O budget de treinamento é cortado num momento de crise? Por quê? 
 
Pianucci – Sim. Qualquer investimento é cortado em momento de crise. Dificilmente uma 
organização consegue mantê-lo quando o mercado não dá as respostas que se espera.  
 
Manager – Que resultados tem trazido o e-learning para a companhia em âmbito global? 
 
Pianucci – Uma redução de custos tremenda e difusão instantânea do conhecimento de ponta, 
embora ainda exista uma certa resistência cultural ao modelo. 
 
Manager – A HP faz parte da relação da revista Exame das 150 melhores empresas para se 
trabalhar? 
 
Pianucci – Durante cinco anos consecutivos estivemos lá. Chegamos a ser a melhor. Depois, com 
a fusão – e já era esperado –, nós saímos e em 2005 nós queremos voltar. 
 
Manager – Quais são as competências para se trabalhar na HP? A empresa tem um filtro em 
relação a faculdades, dada, por exemplo, a abertura do ensino superior no País? 
 
Pianucci – Não temos filtros desta natureza. Temos, sim, competências. Como a maioria das 
empresas, nós recrutamos as pessoas, primeiramente, pelos seus conteúdos técnicos. Ou seja, o 
conhecimento para aquilo que irá fazer. O que é isso? Se estivermos contratando um engenheiro, 
é para ver se ele sabe engenharia. Chama-se “conteúdo técnico”. Isso ainda é relevante, mas 
existem também as competências comportamentais. O “cara” que cumpre as leis, cumpre as 
regras, é bom, mas não é o suficiente.  



Precisamos de iniciativa transformada em resultados, habilidade de team-work. Você depende de 
uma rede de relacionamentos e poder de convencimento, que é algo muito importante. Não tem 
segredo. Valorizamos as pessoas que se envolvem no começo, meio e fim de uma determinada 
tarefa. 
 
Manager – O RH da empresa é estratégico? Ele está em sintonia com o business da companhia? 
 
Pianucci – Um profissional de RH tem que sempre responder sim a essa pergunta. Não existe a 
alternativa de dar resposta contrária. Mas no caso especial da HP, sinto que sim e temos as ações 
que dizem que sim. Nós somos parte do conjunto de pessoas que decide o futuro dessa empresa. 
Por sua vez, o nosso negócio na área de serviços é 100% calcado em gente.  
 
Manager – Nesses 23 anos de atuação, como a causa do RH se tornou a causa da companhia? 
 
Pianucci – Quando eu comecei a trabalhar, comecei no Departamento Pessoal, que era parecido 
com o “departamento de polícia”. Foi uma evolução natural, começamos a achar que tínhamos um 
outro papel de definir conteúdo, programas etc. Passamos a ser mais “queridos” e saímos da linha 
de exclusão, da linha de despesa para entrar um pouco na linha dos “top-lines”, que é como 
chamamos. O RH tinha de ser reinventado. Tinha de ter investimento. Precisa ter um desenho 
organizacional para que funcione da forma correta e participe diretamente da receita. Aí, é que 
fazemos diferença. Isso não é poesia, mas sim uma verdade que mudou, que se construiu ao 
longo dos anos. Saímos, em síntese, da linha de exclusão. 
 
Manager – O preceito legal na contratação de deficientes é cumprido? 
 
Pianucci – Cumprimos, mas não com o orgulho que gostaríamos. Temos um programa e lá está 
embutido um crescimento de negros e deficientes no recrutamento. Além disto, praticamos ações 
que favorecem o ambiente inclusivo, em todos os níveis da organização, onde diferentes estilos e 
pensamentos contribuem para a consolidação da prática da diversidade. 
 
Manager – Na área de responsabilidade social, qual ação o senhor entende que merece destaque? 
 
Pianucci – A HP Brasil prefere utilizar o termo Responsabilidade Corporativa, muito mais amplo, 
uma vez que envolve todos os tipos de responsabilidades: ética, social, ambiental, legal e 
econômica. Por meio desta diretriz, a companhia contempla o respeito a todos os públicos 
envolvidos direta ou indiretamente em seu relacionamento diário, como governo e sociedade, 
funcionários, consumidores e clientes, meio ambiente, fornecedores e comunidade. No que diz 
respeito ao relacionamento da companhia com a sociedade é que entram em cena os programas 
de inclusão digital e apoio profissional que a HP Brasil mantém. O mais conhecido deles, o 
Garagem Digital, em parceria com a Fundação Abrinq, funciona desde setemb ro de 2001 e já 
atendeu 360 jovens da periferia de São Paulo, levando até eles conhecimentos sobre informática e 
incentivando a auto-estima. Além das tradicionais campanhas internas, como a de doação de 
livros, um programa maior com envolvimento de funcionários foi lançado no início deste ano. O 
Mentoring Social consiste em propiciar a jovens carentes melhores condições na conquista de seus 
objetivos profissionais, tornando-os mais seguros e confiantes. Para atingir esta meta, o programa 
usa como ferramenta a orientação personalizada de profissionais voluntários da HP Brasil. 
Atualmente, 20 jovens estão sendo orientados por 20 funcionários da companhia, num projeto 
totalmente desenhado e estruturado pela HP Brasil. Para finalizar, podemos citar o respeito que a 
companhia revela pelo meio ambiente. Respeito que é traduzido nas campanhas de reciclagem de 
baterias e de lixo em geral, praticadas em várias unidades da HP no País. 
 
Manager – Muita gente quer ter uma chance numa empresa com o porte da HP. O programa de 
estágio parece ser a forma mais simples para tentá-la. É de fato? 
 



Pianucci – O programa de estágio é uma delas. Há poucos dias soltamos um programa muito 
completo de renovação de estagiários, não de trainees. O programa é bem feito, pois conta com 
cronograma, monitoramento, tudo muito bem feito.  
Manager – O que mais tem a HP de diferente? 
 
Pianucci – Como muitas empresas bem-estruturadas, nós temos programas de recrutamento 
preventivo, sistemas de gestão e recompensa do desempenho, sistema moderno de remuneração, 
contamos também com programa de comunicação interna e de motinoramento do ambiente de 
trabalho, além de programas de treinamento e desenvolvimento. Mas penso que quatro 
programas na empresa nos diferenciam dos demais empregadores: benefícios flexíveis, Viva 
Melhor, o programa para estagiários e o sistema de auto-serviço para funcionários. Esses quatro 
elementos, acredito, são o diferencial do RH da empresa. Fazemos muito bem isso.  
 
Manager – O que tem de especial o programa de Benefícios Flexíveis da HP? 
 
Pianucci – Somos pioneiros nesta prática desde 1996. O programa tem características como 
mecanismo de “conta corrente”: 11 benefícios gerais, oferecidos indistintamente a todos os 
empregados, mais 10 Benefícios Flexíveis. A junção de um “pacote geral” com um “pacote 
personalizado” dá ao funcionário um valor maior, posto que respeita sua diferença. 
 
Fonte: Manager online - acesso em 2/6/2005 
 


