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MARK HURD, PRESIDENTE MUNDIAL DA HEWLETT-PACKARD

Como crescer e cortar
custos ao mesmo tempo

MARK HURD ASSUMIU A PRESIDÊNCIA da Hewlett-Packard em l de abril de 2005,
depois de 25 anos na NCR Corp, uma empresa de tecnologia com faturamento quase 20
vezes menor que o da HP. O desafio era grande: as ações da HP vinham perdendo valor
dia após dia e a diretora-presidente anterior, Carly Fiorina, havia sido demitida pelo con-
selho de administração. Até agora, Hurd fez o que esperavam que fizesse: tenta aumentar
a eficiência da empresa principalmente cortando custos (demitiu 10% dos funcionários).
E não é o bastante. Nesta entrevista exclusiva a Júlio Gama, editor-adjunto da Améri-
caEconomia, ele diz que sempre estará "realinhando o capital e isso não deve parar no
próximo ano ou no ano seguinte".

Qual a importância da América La-
tina para a HP?

A América Latina tem diferentes dinâ-
micas por países e por vendas. É para nós
um grande mercado, onde queremos crescer,
temos investido e faremos mais investimen-
tos. Um exemplo é o Brasil, com grande
escala e muita gente. Colocamos o País
numa categoria com alguns dos melhores
mercados em crescimento no mundo.

Quanto e em quais áreas a HP preten-
de investir na América Latina?

Não falamos de investimentos por países
nem por lugares. Gostamos de ter pessoas e
instalações porque o nosso negócio funciona
perto de onde estão os nossos mercados.
Você não pode ter pessoas de serviços em
Nova York e querer executar serviços em
São Paulo. Tem de ter pessoas em São Paulo.
Ao mesmo tempo, um de nossos maiores

custos é em logística. Tipicamente gostamos
de fazer as coisas perto dos consumidores.
Temos esse debate todo o tempo. Somos
muito focados em mão-de-obra. Ao tentar
reduzir nosso custo, vamos para lugares de
mão-de-obra mais barata. E posso dizer que,
no final das contas, logística é muitas vezes
maior que mão-de-obra. Então se você vai
para algum lugar para reduzir mão-de-obra,
isso é apenas uma fração de nossos custos.
Mesmo que a gente corte esses custos pela
metade, às vezes não compensa, por causa
do aumento dos custos em logística.

O quão difícil é estar em um mercado
no qual a economia vive em uma mon-
tanha russa?

Esse é o ponto que sempre impede a
América Latina de ter mais características
como o mercado asiático. Não há um cres-
cimento consistente. Mas há mercados com
uma população com alto nível de educação.
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Os mercados realmente atraentes para em-
presas como a nossas são aqueles países cujo
PIB está crescendo e estão investindo em
infra-estrutura. Nesses países, a tecnologia
está avançando mais rapidamente que o PIB.
Quando você vê essas duas características
alinhadas, esses são grandes mercados para
empresas como a HP.

Esse é o cenário atual na região?
Não se pode olhar só as taxas do PIB. Há

um estranho crescimento do PIB baseado
na valorização da moeda. Mas há alguns
mercados nos quais o PIB cresce signifi-
cativamente. E onde o crescimento em tec-
nologia é maior que o crescimento do PIB.
São lugares onde estamos investindo.

Seria esse o caso do Brasil, onde a
empresa pela primeira vez oferecerá
desktops no varejo com a marca HP?

É um exemplo do que acabo de dizer.
Quando você quer estar em um mercado,
quer um mercado com escala, quer tamanho.
E quer ter a sua capacidade perto do con-
sumidor por causa do transporte. O tempo
de espera em longos trajetos aumenta os
custos. A partir de certo nível de escala,
temos mais presença localmente e fazemos
mais investimentos nesses países.

Na HP sempre se fala em inovação,
experiência do consumidor e sua satis-
fação. Mas como transformar essas defi-

nições em lucros mais constantes porque,
no final das contas, é o que conta para os
acionistas?

Lucratividade é tipicamente faturamento
menos custo. Se quiser ficar mais lucrati-
vo, você tem poucas opções. Pode crescer
vendendo mais produtos. Pode cortar seus
custos, seja reduzindo os custos do que produz
ou simplesmente gastando menos. O que
estamos fazendo agora são múltiplas coisas
ao mesmo tempo. Nos últimos sete ou oito
meses na HP temos tentado crescer adicio-
nando pessoas na área de vendas, em vendas
alvo e temos adquirido algumas empresas.
Temos ao mesmo tempo reduzido nossos
custos. Ou seja, estamos tentando fazer as
duas coisas ao mesmo tempo: aumentar o
faturamento e reduzir os custos. E quando se
faz essas duas coisas, pode-se aumentar sua
margem e realinhar-se de maneira a crescer
mais rapidamente ou, no final das contas,
dar resultado para os acionistas.

Em julho, depois de cortar 15 mil
postos, o senhor declarou que essa me-
dida era para ter uma HP melhor. O que
isso significa?

Custo e crescimento estão relacionados
em muitas coisas. Toda vez que temos
custo, vamos carregá-lo radicalmente em
nossos preços e potencialmente isso pode
nos tornar menos competitivos. Queremos
ter baixos custos por inúmeras razões. Es-
tamos tentando ser mais eficientes e estar
seguros de que nossos custos estão no lugar
certo. Em uma empresa de três grandes
focos, é a tecnologia que você quer ter, é a
empresa de tecnologia que você quer ter, é
a habilidade de criar soluções inovadoras,
a habilidade de criar a principal solução de
produção e, por fim, estar apto a oferecer
essas soluções. Não quer dizer que eu não
gostaria de ser conhecido como a maior
e melhor companhia de RH no mundo,
com a melhor relação com o público no
mundo. Mas, no final das contas, eu tenho
uma escolha.

A HP é criticada por atuar em muitas
frentes. Como o senhor gostaria que a
HP fosse conhecida?

Peguei essas três opções. Quero ser co-
nhecido como uma empresa high-tech em
resolver os processos dos clientes usando
tecnologia; quero ser conhecido por criar
demanda para essa tecnologia e por entre-
gar o melhor serviço possível. Essas seriam
grandes razões pelas quais seria bom ser
conhecido. Para ser reconhecido como o

líder em fornecimento de tecnologia no
mundo, você tem de ser bom nessas três
coisas. Porque ser líder não é apenas ser
líder e ponto. É também ser um líder em
suporte, fidelidade do consumidor, tecnolo-
gia, inovações. Acho que queremos extrair
o máximo possível dessa equação.

Até agora o senhor trabalhou para
cortar custos. Ainda haverá cortes?

Fizemos um trabalho forte de cima a
baixo, alinhando e ajustando nossa estrutura.
Esse custo é tomado de uma vez. Foram 2
bilhões de dólares em julho. Somos uma
empresa de quase US$ 88 bilhões de fatura-
mento em 2005 e com um lucro operacional
de US$ 5,6 bilhões. Portanto, todo o resto
é custo. Há um monte de custos. Logo, é
muito importante pra gente não pegar aquele
custo e dizer: posso tirar 5% dele. Essa é
uma abordagem. Vou lhe dar outra. Olhe
de zero para cima e descreva se tudo o que
vai nesse processo é valioso para você hoje
e valioso para você amanhã. Se a resposta é
não ou se você não tem certeza, então saia
do sistema e realinhe com alguma coisa
que seja valiosa. O que estamos tentando
fazer é as duas coisas ao mesmo tempo.
Mas, francamente, nós sempre estaremos
questionando tudo em uma base zero, fa-
zendo previsões, realinhando nosso capital
e dinamicamente o realocando nas melhores
oportunidades dentro da empresa. Eu não
acho que isso vá parar no próximo ano ou
no ano seguinte.

A HP pensa em ter alguma política de
preços diferenciados para países sensí-
veis ao preço, como América Latina?

Preço é importante em todos os lugares.
Tentamos alinhar uma marca de valor a um
preço apropriado e tentamos fazer isso não
apenas no Brasil, mas mercado por mercado.
E por isso é tão importante para nós ter uma
taxa de custos ao mesmo tempo, porque
não podemos apenas colocar um preço
em alguma coisa sem ter um entendimen-
to de como de fato fazemos lucro, como
sustentamos a empresa de forma que nos
permita continuar investindo na companhia.
Tipicamente não vamos fundo na questão
do preço. Em alguns mercados, fazemos
adaptações em produtos, dependendo do
tamanho do mercado e do segmento, o qual
você pode chamar de preço especial, que
desenvolvemos porque os custos ainda não
nos permitiriam competir. Mas isso é dife-
rente de simplesmente fazer um preço mais
baixo para, por exemplo, o Brasil. •
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