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alta nos barris de petróleo e
a queda das ações de institui-

ções financeiras assustavam investi-
dores na Bolsa de Valores de Nova
York, na semana passada, os donos
de ações de empresas do Nasdaq,
pregão eletrônico que concentra gri-
fes de tecnologia, passaram dias tran-
qüilos. Ali, grande parte da calmaria
tem origem em uma única empresa.
Bastou a americana HP divulgar um
saldo acima da expectativa do merca-
do, com um aumento de 14% nos lu-

cros do trimestre, para impedir que a
turma hi-tech fosse afetada pela ins-
tabilidade dos mercados. O papel da
HP como âncora da Nasdaq decorre
de suas proporções gigantescas. Prin-
cipal fabricante de computadores do
planeta, está presente em 170 países
e tem um faturamento global em tor-
no de US$ 117 bilhões ao ano. Mas,
mesmo com a liderança mundial e es-
tando presente no Brasil há 40 anos,
a HP até então não era a primeira no
mercado nacional. Isto é passado. Ba-
lanço divulgado na semana passada



a Compaq", conta Anseloni à
DINHEIRO. "Foi aí que começou
um ciclo de busca de crescimento
acelerado em toda a organização."

Desde então a HP não parou. Mais
de 15 companhias foram adquiridas,
transformando a empresa na maior
fabricante mundial de computadores
e, depois disso, também numa gigante
na área de serviços de tecnologia de
informação. Atualmente, por exem-
plo, a empresa - que ganhou fama
com suas impressoras - não apenas
vende equipamentos, mas presta con-
sultoria e é responsável pela área de
TI de grandes companhias, como a
Bovespa. O resultado foi um aumento
nos lucros por 22 trimestres, que se-
riam consecutivos não fosse por um
único mês em que a meta estabele-
cida deixou de ser atingida por ape-
nas três pontos percentuais. Nos úl-

timos 17 trimes-
tres cresceu o do-
bro do mercado
nacional e dobrou
de tamanho nos
últimos três anos.
Anseloni conse-
guiu, assim, pro-

pelo Anuário Informática Hoje colo-
cou a empresa, de forma inédita,
como a maior do setor de tecnologia
no País em receita. Foram US$ 2,283
bilhões em 2007, ultrapassando pela
primeira vez a também gigante IBM,
que chegou bem perto, US$ 2,004
bilhões no ano de 2007.

O ranking é elaborado a partir de
estimativas, já que várias compa-
nhias multinacionais não divulgam
oficialmente seus números no País.
Se não revela o milagre, a HP festeja
o feito e entrega o santo. A ultrapas-
sagem sobre a IBM foi conquistada a
partir de um audacioso plano de me-
tas estabelecido para a filial brasilei-
ra. O atual presidente da HP do Bra-
sil, Mário Anseloni, decretou objeti-
vos agressivos de vendas, esperando
mensalmente aumentos de 20 a 30%

sobre o período anterior. Ao mesmo
tempo, a matriz da companhia, com
sede em Palo Alto, na Califórnia, tra-
tou de ampliar sua gama de produtos
e serviços através da aquisição de no-
vas empresas. Sua última compra,
ainda não concluída, é a EDS, uma
transnacional de tecnologia que fatu-
ra US$ 22 bilhões e possui 140 mil
funcionários. "Tudo começou em
2003, quando houve a fusão com

var para a HP que o Brasil era um
país bom para se investir. Somente
nos últimos três meses, 800 pessoas
foram contratadas, mais da metade
delas para atuar em serviços. "A HP
olha o Brasil e encontra um país com-
pleto em infra-estrutura, com exce-
lência em pesquisa e desenvolvimen-
to", observa Anseloni. "A empresa
encontrou um cenário altamente fa-
vorável para tornar-se líder", opina o
especialista em economia digital Cid
Torquato. Nesse cenário estão o cres-
cimento da demanda por computado-
res e o fato de o governo brasileiro
ter diminuído os impostos sobre os
produtos de tecnologia, reduzindo a
pirataria, que antes representava
75% das vendas e hoje caiu para 30%.
Não por acaso, a HP possui agora a
terceira maior empresa de leasing
do País, excluindo-se os bancos.

Text Box
Fonte: Isto É Dinheiro, ano 11, n. 569, p. 80-81, 27 ago. 2008.




