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A HP terminou 2008 na posição de maior empresa de Tecnologia da Informação do Brasil, 
segundo dados da consultoria IDC. Mario Anseloni, presidente local da HP, diz que a crise não 
faz parte do vocabulário da empresa. 
 
A HP, que já disputava um empate técnico com a IBM, ambas com receita bruta de vendas de 
R$ 4,2 bilhões em 2007, consolidou-se na primeira posição do ranking As 15 maiores 
empresas de TI após a aquisição da EDS, cuja fusão no Brasil deve ser finalizada no decorrer 
de 2009. 
 
A empresa também entrará o ano com uma nova estrutura diretiva, definida através de 
processos internos e talent management, que conta com Cláudio Raupp, que assumiu a vice-
presidência do Grupo de Sistemas Pessoais, Fernando Lewis, que comanda a vice-presidência 
do Grupo de Imagem e Impressão e Célio Bo-zzola, na vice-presidência da EDS, que agora é 
uma HP Company. 
 
Além dos novos executivos, Denoel Eller passa a liderar a unidade de negócios Enterprise 
Storage and Servers, Lauro Vianna assume o comando da unidade de negócios de Technology 
Services e Silvio Mamemura permanece como diretor da unidade de negócios HP Storage & 
Solutions. "Não acredito que o Brasil seja extremamente afetado pela crise. O País deverá, isto 
sim, passar por uma readaptação ao cenário global e sair mais fortalecido deste período de 
turbulência", diz Anseloni. 
 
Para comprovar o otimismo, Anseloni diz que em outubro "nunca vendemos tanto em todas as 
linhas" e dá como exemplo o crescimento de 50% acima do mercado em 2008 do Grupo de 
Soluções de Tecnologia. "Além disso, nas últimas semanas grandes corporações começaram a 
tirar os projetos das gavetas. Antes a TI era vista como um mal necessário, hoje é a área que 
viabiliza as estratégias. Afinal, 85% dos processos passam pela TI". 
 
Com crescimento acima do mercado em todas as suas unidades de negócio, com liderança nas 
vendas de impressoras lasers e ink jets, multifuncionais ink jets e servidores blade, além de 
dobrar o seu tamanho nos últimos três anos, a subsidiária brasileira vem mantendo os 
investimentos e, este ano, contratou 800 pessoas para reforçar sua operação de serviços e 
mais 250 profissionais para a área de pesquisa e desenvolvimento. 
 
Anseloni destaca que a empresa "possui hoje o mais completo portifólio de tecnologia da 
informação, capaz de atender as necessidades de clientes que vão desde os consumidores a 



empresas de pequeno, médio e grande porte. Temos a capacidade de gerar conteúdo dentro 
de parâmetros rígidos internacionais". 
 
PESSOAL 
 
Cláudio Raupp, novo vice-presidente do Grupo de Sistemas Pessoais, diz que a estratégia da 
HP para o setor de notebooks e desktops dá grande destaque ao investimento em design. "O 
consumidor, além das especificações, da capacidade da máquina, também quer design, quer 
ter orgulho de mostrar o seu note-book. E a nossa proposta é ser cada vez mais competitivo 
com robustez, tecnologia, qualidade, segurança, inovação e design. O computador agora é 
pessoal, não é mais dividido pela família inteira. Nós não comprometemos qualidade e design 
em hipótese alguma para reduzir custos". 
 
Segundo Raupp, os segmentos de PCs e notebooks estão em um momento de explosão, 
similar ao que aconteceu com o celular há algum tempo. "No início, valia ter qualquer celular, 
agora o que conta é o design. O notebook está seguindo o mesmo caminho, é hora de se 
incentivar o desejo, o orgulho. Um HP Touchsmart não é só um PC, é um centro de 
entretenimento, é para ficar à mostra na sala". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 dez. 2008, Seudinheiro, p. B-11. 


