
HP se lança à tarefa de interligar seus negócios 
Gustavo Brigatto  
 
Linha de produtos inclui de serviços empresariais a impressoras  
 
Desde que assumiu, em novembro, o comando da Hewlett-Packard (HP), a maior fabricante 
mundial de computadores, o alemão Léo Apotheker vem mantendo uma atuação discreta, sem 
muitas entrevistas nem grandes aparições públicas. "Não estou neste emprego para aparecer 
nos jornais. Meu primeiro dever é com os acionistas", disse o executivo em encontro com 
jornalistas, ontem, em São Paulo. O Brasil foi escolhido como o primeiro destino internacional 
de Apotheker como executivo-chefe da HP. 
 
Mas não é por estar fora dos holofotes que a figura de Apotheker deixa de gerar comentários 
no setor de tecnologia da informação (TI). À frente de uma companhia de US$ 126 bilhões, 
dona de uma linha de produtos que vai de serviços profissionais até impressoras industriais, o 
executivo tem o desafio de criar estratégias que ajudem a HP a administrar toda a sua 
complexidade e, ao mesmo tempo, dissipem as desconfianças com relação à sua nomeação.  
 
Quando foi anunciado para assumir o comando da HP, o nome de Apotheker foi questionado 
por analistas. Aos 60 anos, o executivo judeu filho de sobreviventes do holocausto não tinha 
nenhuma experiência em empresas de equipamentos ou com um portfólio de produtos tão 
amplo, presentes tanto em escritórios como na casa do consumidor.  
 
Além disso, sua saída da SAP, companhia na qual trabalhou por 20 anos, foi turbulenta. 
Nomeado executivo-chefe em abril de 2009, Apotheker ficou menos de um ano no cargo. Com 
resultados que desapontaram os investidores e um mal-estar criado com os clientes devido à 
tentativa de rever o modelo de pagamento dos softwares, ele deixou a companhia em 
fevereiro de 2010, depois de seu contrato não ter sido renovado. 
 
Apesar da complexidade das linhas de atuação, não há planos para se desfazer de unidades 
Na HP, ainda é cedo para detectar os impactos da gestão de Apotheker. Os primeiros 
resultados começarão a aparecer nos próximos trimestres, à medida que a companhia adotar a 
estratégia do executivo para concentrar esforços nas áreas de mobilidade, sistemas de análise 
de dados e computação em nuvem - modalidade em que sistemas e arquivos não ficam 
armazenados no computador do usuários e são acessados por meio de uma conexão à 
internet. Anunciado em março, o plano funciona como uma cola que liga todas as áreas em 
que a companhia atua.  
 
Nos cinco anos de gestão do antecessor Mark Hurd, a HP se lançou em uma intensa estratégia 
de aquisições, incluindo companhias de diferentes áreas, como 3Com (redes), Palm (telefones 
celulares) e EDS (serviços profissionais). A fórmula impulsionou o faturamento, mas trouxe 
dúvidas sobre a capacidade de administrar tudo isso. Alguns analistas chegaram a sugerir que 
a HP se desfizesse de negócios como o de impressão.  
 
Apotheker não dá sinais de que pretende se desfazer de alguma divisão. "Para cumprir o 
objetivo de ser a maior referência mundial em TI, todas as áreas são parte importante do 
negócio", disse o executivo. Segundo essa concepção, mobilidade e computação em nuvem, 
por exemplo, precisam de elementos de segurança e de redes de comunicação, além de 
computadores para processar grandes volumes de informações. Na área de análise dados, os 
equipamentos de armazenagem de dados são parte fundamental. Os softwares desenvolvidos 
pela companhia e os serviços profissionais permeiam essas áreas.  
 
Fã confesso do Brasil desde os tempos de SAP, Apotheker garantiu que o país terá papel 
importante para o futuro da companhia. "Queremos ampliar nossa atuação e ter aqui todas as 
ofertas que companhia tem em âmbito global", disse. Hoje, a HP tem 8,5 mil funcionários no 
país. Destes, 400 estão no centro de pesquisa e desenvolvimento que a companhia mantém 
em Porto Alegre. De acordo com Apotheker, o objetivo é ampliar a participação do time em 
projetos globais de desenvolvimento de tecnologia. 
 



Uma das atividades em curso é a tradução do sistema operacional webOS, integrado pela HP 
com a aquisição da Palm, em abril do ano passado. O sistema, que concorre com o Android (do 
Google), o iOS (da Apple) e o Windows Phone (da Microsoft), será usado pela HP inicialmente 
em smartphones e tablets. "As pessoas dizem que o jogo da mobilidade já acabou [por conta 
da hegemonia do Android e do iOS]. Mas eu acho que ele está só no começo. Até 2015, 5,5 
bilhões de pessoas estarão conectadas à internet", disse Apotheker.  
 
O executivo afirmou, no entanto, que essas não serão as únicas aplicações. Computadores, 
TVs e até impressoras poderão ser equipados com o webOS. "Mobilidade é muito mais que 
esses dispositivos. Estamos falando também de comunicação máquina a máquina e máquina a 
homem. E a HP quer estar presente em todas elas", disse. A estimativa do executivo é de que 
100 milhões de dispositivos equipados com o webOS possam chegar ao mercado todos os 
anos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Empresas, p. B3. 


