
ODO PROBLEMA é uma oportunidade, e isso
faz da desordem na Hewlett-Packard uma enor-
me oportunidade para o CEO, Mark Hurd. A
grande dúvida para ele e para a HP: Será que ele
vai aproveitá-la? Hurd é do tipo que arregaça as

mangas e é um cortador de custos, mas isso é apenas a
metade das funções de um CEO. Agora ele enfrenta uma
grande chance para desenvolver as outras habilidades
críticas de um CEO - habilidades de um líder e não de um
gerente. Quando Adam Lashinsky da FORTUNE lhe
perguntou sobre isso, Hurd pareceu desdenhar da ima-
gem de liderança - aliás, ele pareceu não reconhecer o que
a imagem envolvia. Por natureza ele é mais focado nas
operações internas. "Gosto de fazer parte de equipes que
entram em locais que não estão indo bem para fazê-los
melhorar", ele afirma. E "todo o resto, mais especifica-
mente os coquetéis/circuitos de golfe, eu não tenho a in-
tenção de menosprezar, mas é simplesmente algo que não
aprecio". Eu realmente não acredito que ele pense que o
trabalho de um CEO, além das obrigações operacionais,
se limite a beber e jogar golfe. Porém, o comentário suge-
re que ele resistirá a tornar-se o tipo de diretor de que
precisa uma empresa de US$ 90 bilhões por ano. Está na

hora de sair de sua posição confortável. Existem quatro
ações de liderança que seriam ótimas para a empresa e
para Hurd. Eis aqui sua lista de tarefas:

Arrumar a diretoria. Uma das ironias dessa luta
centrada nos diretores é que a diretoria da HP pa-

recia ser a imagem perfeita da governança. Porém, essa
situação toda teve início em conflitos poderosos e não
resolvidos entre os membros da diretoria, incluindo a
ex-chairwoman Patrícia Dunn e os ex-diretores Thomas
Perkins e George Keyworth. Tirando esses conflitos,
parece pouco provável que Keyworth continuasse a va-
zar informações, como a HP alega que ele fez, ou que
outra maneira menos conturbada de resolver o proble-
ma não fosse encontrada. Hurd precisa mudar radical-
mente a cultura da diretoria. Todo diretor precisa colo-
car seus problemas na mesa, e quem não estiver confor-
tável com essa posição deverá sair.

Voltar para o HP Way. A marca HP deverá passar
incólume por esses eventos. O maior perigo do es-

cândalo para a empresa será o efeito sobre os atuais e fu-
turos empregados. O HP Way, o código de conduta da em-
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presa estabelecido pelos fundadores Bill Hewlett e Dave
Packard, é algo vivo para muitos funcionários, e a primei-
ra frase diz: "Nós confiamos e respeitamos os indivíduos."
Não se trata de balela corporativa. Em uma empresa de
trabalhadores do conhecimento, a confiança mantém as
coisas rodando. Hurd precisa reenergizar os líderes da HP
novamente em relação ao HP Way, através de debates,
reescrevendo o código se os líderes assim o desejarem, ou
transformá-lo em algo próprio deles. Ou é isso ou o jogue
fora. Mas não o deixe simplesmente fenecer.

Contrate o conselheiro-geral certo. A antiga dona
do cargo Ann BasMns pediu demissão na manhã em

que estava agendado o seu depoimento perante o sub-comitê
da Câmara dos Deputados. Ela tem grande responsabilidade
pelo que aconteceu, uma vez que era o seu departamento que
administrava os prestadores de serviços terceirizados que fi-
zeram o pretexting (técnica usada para obter informações de
terceiros). Ela precisa ser substituída por uma advogada que
conheça pelo menos essas duas coisas: 1a), quando se usa in-
vestigadores particulares, é preciso controlá-los totalmente,
porque eles não têm a noção da diferença entre ajudar ou
prejudicar os interesses de grandes corporações; 2a), há mui-

to mais nessa função do que simplesmente manter-se dentro
da lei. Os advogados de Baskins insistem que ela realmente
acreditava ser legal a prática do pretexting. E daí? É algo
baixo, e para a HP é o que interessa.

\

Resolva tudo e mude de assunto. Se a prpmoto-
ria planeja processar a empresa, um acordo valerá,

qualquer que seja o preço. Hurd deve produzir uma vitó-
ria para a HP. Algum produto novo e sexy, uma aliança in-
teressante, simplesmente um grande trimestre - não sei
o que poderia ser, mas ele sabe. O mundo precisa que se
diga algo diferente e bom sobre a empresa.

Hurd está sendo posto à prova. As ações têm se desem-
penhado bem sob sua administração, mas se balançarem,
ou qualquer outro problema significativo aparecer, ele
não tem mais uma rede de segurança. Todavia, caso apro-
veite a oportunidade para crescer, ele poderá sair desse
episódio mais forte do que quando entrou.
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