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coisas que
você não
sabia sobre Leo

Apotheker
De tudo o que aprendemos sobre o CEO da HP, as mais
importantes são estas: ele está totalmente comprometido com os
parceiros, tem um plano forte para unificar a HP e quer voltar às
raízes da empresa como inovadora tecnológica

entro do Prédio 20 da HP, no
campus da empresa de Palo
Alto (EUA), há uma foto dos
fundadores da empresa Bill
Hewlett e Dave Packard.
Não é uma foto de dois jovens empresários, trabalhando na lendária garagem,
onde iniciaram a empresa em 1939, mas
deles mais maduros, como os homens
mais respeitáveis da gigante de tecnologia. Com todas as mudanças culturais a

D

que a HP foi submetida, é incrível que a
foto ainda esteja pendurada lá.
Esta é uma imagem que o novo presidente e CEO da HP, Leo Apotheker, deve
achar inspiradora, considerando seu redirecionamento para conseguir de volta
o que chamou de “alma” da HP. Em uma
entrevista exclusiva com a CRN EUA no
início de março, perguntamos a ele o que
espera deixar de importante para a empresa. “Quero muito ter a certeza de que a HP

é a melhor empresa do mundo. Estava conversando com a equipe de líderes seniores,
outro dia, e comentei que queria ser aquela
empresa onde você gostaria que seu filho
trabalhasse”, respondeu.
Apotheker, um alemão simpático, charmoso e apaixonado por tecnologia, está focando em trazer uma empresa que passou
por um golpe cultural nos atropelos que a
indústria de TI muda, por um grande corte
de custos e por três mudanças importantes
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SOBRE NUVEM E
CANAIS
LEO APOTHEKER,
DA HP: “Se tiverem
um modelo on-premise
que seja baseado
em serviços para um
mundo antiquado,
terão problemas. Não
que eu queira criar um
problema para eles,
mas porque o mercado
vai se afastar deles”

de CEO, nos últimos doze anos, para suas raízes como inovadora tecnológica. O novo líder da HP ganhou pontos quando se encontrou com centenas de clientes, funcionários
e parceiros no mundo todo, escutou atentamente suas opiniões sobre o que estava certo
e errado na HP. Logo depois que assumiu o
cargo, foi visto na cafeteria da empresa con-

versando com um grupo de engenheiros.
O pessoal da HP disse que engenheiros
e funcionários estão empolgados com a visão de futuro de Apotheker e em como a
HP vai atuar no mundo do software na nuvem, serviços e conectar aparelhos. Trouxe
uma visão estratégica que pela primeira
vez pôde juntar o mundo cheio de energia

dos aparelhos móveis de consumidores
com os complexos data centers de grandes
empresas. O que é impressionante, dizem,
é a agilidade de Apotheker em chegar com
uma estratégia forte e clara para juntar
toda a HP. Se existir outro CEO que pode
dar este tipo de impacto tão rapidamente,
não temos conhecimento.
Quando nos encontramos com Apotheker, em sua sala, no segundo andar,
ele estava usando uma camisa azul e uma
gravata vermelha, mas sem paletó. Nos
recebeu de forma muito agradável, perguntando se gostaríamos de beber algo.
Sua sala tem uma grande mesa, onde em
um canto há uma estante atrás e uma
mesa de reuniões em outro. Disse que,
da próxima vez que voltar de Paris, vai
trazer “algumas coisas para deixar a sala
mais personalizada”. Há uma recordação
pessoal reveladora que fica pendurada na
parede – uma placa que recebeu da Equipe
Américas da HP, quando aceitou o cargo.
“A Equipe das Américas dá boas-vindas a
Leo Apotheker. Uma Equipe. Uma Visão.
Uma Missão.” Apotheker ficou claramente emocionado com o gesto. “Me senti tão
bem”, disse. “São pessoas muito amáveis.”
“Tenho que dizer uma coisa”, continuou, “raramente vi pessoas tão motivadas, inteligentes e comprometidas. É um
prazer trabalhar aqui.”
Há quatro meses trabalhando, Apotheker está se acostumando com o Vale
do Silício. Comprou uma casa e recentemente pegou sua habilitação para dirigir na Califórnia, o que exigiu dele uma
prova escrita e prática. “Duas provas”,
brinca. “E tive que fazer a prova prática,
porque se você não mora na Califórnia,
aparentemente não sabe dirigir.” O senso de humor de Apotheker conquista se
você passa um tempo com ele.
Se Apotheker estiver sob pressão por
estar à frente de uma empresa que permanece um ícone do capitalismo americano
com US$ 126 bilhões em vendas anuais, não
aparenta. Está relaxado e tranqüilo, como

qualquer outro CEO, que encontramos. Responde à primeira pergunta com um simples:
“Primeiramente, gostaria de agradecer pela
oportunidade.” E continua falando sobre
suas reuniões com parceiros, voltando para
casa em cada escapada e “em como é importante e como vai permanecer importante o
canal para a HP.”
“A primeira mensagem que gostaria de
passar a eles e quero passar a você também
é que para a HP os parceiros de canal são
um bem estratégico e faremos de tudo para
nos certificar de que terão um grande futuro com a HP.”
Em sua conversa de 45 minutos com a
CRN EUA, Apotheker enfatizou várias vezes
que está firmemente comprometido com
os canais da HP e enxerga um grande papel
para eles na era de aparelhos conectados em
nuvem. “Minha visão de canal é transformar os parceiros em uma força proativa que
inova os modelos de negócios, os modelos
go-to-market, modelos de serviços, onde
todos compartilhamos os mais importantes
objetivos para fazer o canal e a HP realmente
encantarem nossos cliente,” disse o veterano
de mais de 20 anos em TI.
As revendas que tiveram reunião com
Apotheker disseram que enxergam suas vendas e os lucros da HP em um crescimento
contínuo sob sua liderança. Além disto, estão investindo para expandir seu portfólio de
produtos com mais software HP, depois de
ouvirem, em primeira mão, a visão de Apotheker sobre o futuro de TI. Atualmente, seu
desafio é conquistar o restante dos parceiros
da HP, iniciando com milhares de revendas
que agendou para conversar, no Americas
Partner Conference da HP, em Las Vegas, no
final de março. Alguns destes parceiros, aliás, eram fãs de seu antecessor, Mark Hurd, e
estão esperando que Apotheker mostre suas
intenções com o canal.
As revendas que fizerem a caminhada
no deserto para ouvi-lo ao vivo provavelmente terão uma agradável surpresa. Depois de conversar com Apotheker, com
seus tenentes e parceiros de revenda que já

se encontraram com ele, mostraremos dez
coisas que você não sabia sobre o novo e
dinâmico CEO da HP.
ELE É AMIGÁVEL AO CANAL

Apotheker tem conversado
agressivamente com os parceiros
de todos os portes, em diversos
países. Quando faz uma viagem
a negócios, cria um ponto de encontro com
os parceiros locais da HP, não apenas porque estão vendendo produtos da HP, mas
para obter informações em primeira mão de
clientes e sobre o mercado. Afinal de contas,
Apotheker se encontrou com 50 parceiros,
em todos os lugares do mundo, inclusive
com cerca de 25, nos EUA, alguns dos quais
estavam preocupados, antes de conhecê-lo,
pois temiam que um homem de uma grande
empresa com raízes de software não se engajaria tanto com o canal quanto seu antecessor, que agora é presidente do concorrente
da HP, a Oracle.
Apotheker disse que os parceiros da HP
devem dormir tranquilamente sabendo que
a empresa está firmemente comprometida
com eles. “Sei que muita gente do canal estava com medo, pois era conhecido como
uma pessoa de vendas diretas, de proteger
a marca, do tipo ‘sai da minha frente que eu
quero passar’”, disse Apotheker. “Isto não é
verdade. Mesmo na SAP, onde construí provavelmente a melhor força de vendas diretas
do mundo, foi altamente influenciada pelos
canais, altamente influenciada. Sem os parceiros, a SAP nunca se tornaria o que se tornou. Nem chegariam perto. Então, sempre
trabalhei com canais e se eu pudesse usar
esta oportunidade, enquanto estou falando
com você, gostaria de falar isso diversas vezes: eu apoio os parceiros em qualquer língua que escolher.”
Gary Johnson, presidente e co-CEO da
IT Partners, um parceiro de data center exclusivo da HP Converged Infastructure de
US$ 32 milhões, disse que achou a saída de
Hurd muito embaraçosa, mas, após conhecer Apotheker, acredita que o comprometi-

mento com o canal da HP é indiscutível. “Ele
se comprometeu comigo que a HP é e sempre será uma empresa de canal e na medida
em que a HP está focando em aparelhos conectados e plataforma como serviço, haverá
lugares delimitados mais claramente para o
canal atuar. Me senti bem quando saí da reunião. Senti que ele é uma pessoa que pode
levar a HP para um nível superior.”
A empresa de Johnson que está no mercado há oito anos, na cidade de Tempe, Arizona, que começou como um provedor de
serviços e incluiu os produtos da HP Converged Infrastructure, em 2004, está agora
pronta para fazer outro grande investimento no software e serviços da HP para atuar
na era da computação em nuvem. “Estamos
investindo na especialização do portfólio de
software da HP. Isto é totalmente decisivo.
O software do Converged Infrastructure é
decisivo para colocar em prática esta visão.”
ELE É UM VISIONÁRIO
PARA SE INSPIRAR

Não tenha dúvida disto.
Apotheker é um visionário de
tecnologia. E tem uma visão de
trazer de volta a empresa para a engenharia
orientada para inovações empresariais que
Hewlett e Packard vislumbraram quando
fundaram a empresa. Vyomesh “VJ” Joshi,
vice-presidente executivo de Imaging &
Printing Group da HP que trabalhou com
cinco CEOs da empresa, disse estar empolgado com sua “visão audaciosa”. “É extremamente diferente considerar a HP como
apenas um fornecedor de tecnologia”, disse.
“estamos falando da próxima geração de arquitetura (cloud computing) baseada nas incríveis tendências de mercado, construídas
com novas soluções. Isto é mais um esforço
direcionado para a visão da HP do que para
uma visão de negócios individuais.”
Fred Treversi, CEO da Advize X Technologies, um dos grandes parceiros top
da HP, compara Apotheker a um dos gigantes na indústria de computadores, que
era anteriormente da Digital Equipment

Corp e cofundador e CEO, Ken Olsen, que
trouxe microcomputadores, distribuiu
computadores e rede para as empresas
no mundo todo. “Todas as vezes que você
saía de uma reunião com Ken Olsen, ele
tinha uma visão tecnológica tão grande que você tinha que ir para casa para
pensar sobre o que ele havia dito,” disse
o executivo, um veterano de 31 anos na
indústria de TI que conheceu um grande
número de pioneiros do mercado e sentou com Apotheker há alguns meses. “Leo
claramente tem esta visão tecnológica. É
fácil de investir em uma empresa com este
tipo de visão e liderança. Acho que Leo é
o líder certo no momento certo para a HP.
Ele tem uma visão para daqui cinco anos,
que é muito fácil de se conectar com ela.”
“Fiquei admirado com a profundidade
de suas ideias tecnológicas,” adicionou Traversi. “Ele claramente entende como usa a
tecnologia para auxiliar na solução de problemas de negócios. Seu direcionamento é
para o futuro da tecnologia. Conheci Hurd
em seu primeiro mês e ele tratava a tecnologia como negócio. Leo trata a tecnologia
como tecnologia.”
A AdvizeX, de Burlington, Massachusetts, está fazendo um grande investimento
no software de mobilidade e em software de
otimização de tecnologia de negócios da HP.
Daqui cinco anos, Treversi prevê que as vendas de software irão aumentar drasticamente de 10% para 20%, e serviços anuais, que ele
chama de uma nova grande oportunidade,
abrangendo 30% da receita.
ELE ODEIA O TERMO “MERCADOS EMERGENTES”

Espere que a HP seja muito mais ativa nos mercados
mundiais que estão crescendo
rapidamente com Apotheker, que é fluente
em cinco línguas (inglês, holandês, francês,
alemão e hebraico). Mas não os chame de
emergentes. “Tenho um grande problema
com o termo”, disse. “É difícil de você qualificar um país que tem 4 mil anos de his-

tória como ‘emergente’”, disse. “Não é que
eles surgiram do oceano.”
Apotheker disse que a HP está já “bem
ativa” nos mercados globais que estão crescendo vertiginosamente, mas quer ser “muito mais ativo”. De fato, Apotheker disse, a HP
vai trabalhar para ter parceiros como “uma
parte integral muito maior de nossa estratégia para construir estes mercados que crescem rapidamente.”
Apotheker está fazendo viagens frequentes para os mercados crescentes,
ao redor do mundo, e sempre se encontra com os parceiros. Recentemente, foi
à Índia e se encontrou com revendas de
todos os tamanhos. “Tentei me encontrar com todos, pois têm um papel muito
importante em nos ajudar a ser uma empresa muito melhor, nestes mercados,”
ele disse, observando que as reuniões
forneceram um importante “mecanismo
de feedback para a HP, nos dizendo o que
deveríamos ser melhores e em como deveríamos nos alinhar melhor para podermos realmente abordar estes mercados
de uma maneira mais forte.”
John Edwardson, presidente e CEO da
CDW, uma revenda gigante de US$ 8,80
bilhões, disse de Apotheker: “Acredito que
uma das coisas que mais gosto é que ele
vai trazer uma perspectiva global para a
HP”, observando que esta perspectiva será
o ponto mais importante para se assegurar que a HP – sendo o maior provedor de
produtos de TI – vai permanecer saudável e
vibrante. A HP é o maior parceiro da CDW,
que abrange cerca de US$ 2,64 bilhões - ou
30% - de Vernon Hill, Illinóis – baseado nos
negócios da CDW. “Somos apenas uma empresa norte-americana,” disse Edwardson.
“Mas esta indústria é global. Ele realmente
é um homem do mundo. Acho que ele está
confortável em andar e fazer negócios pelo
mundo. Você não encontra muitas pessoas
que são fluentes em cinco línguas. Isto diz
muito sobre o seu intelecto.”
Para a principal pergunta se o novo
CEO está apto para a tarefa hercúlea de

comandar a maior empresa de tecnologia da informação do mundo, Edwardson
responde: “Sim. E muito bem.”
ELE ESTÁ AVISANDO AOS
PARCEIROS PARA MUDAREM SEUS MODELOS
DE NEGÓCIO

Apotheker enxerga a
computação em nuvem como uma “grande oportunidade” para os parceiros da HP.
Entretanto, disse, isto não vai acontecer até
os parceiros ajustarem seus modelos de
negócio. “Se tiverem um modelo on-premise que seja baseado em serviços para um
mundo antiquado, terão problemas,” disse
Apotheker. “Não que eu queira criar um
problema para eles, mas porque o mercado
vai se afastar deles.”
Apotheker disse que a era de cloud
requer que as revendas migrem para um
modelo de negócio baseado em serviço.
“Meu conselho para os parceiros de canal
[que conheci] foi: “Pessoal, preste atenção
no modelo de negócios de vocês, no valor
agregado que vocês oferecem, veja como
você consegue encaixar isto com a ajuda
da nuvem. Porque, se você não fizer isto,
você vai acabar fazendo manutenção e
não o negócio do futuro. Pode levar dez
anos. Pode levar cinco anos. Pode levar
três anos”, disse.
“Eles devem mudar seu modelo de
negócio para trabalharem com o cliente
do futuro e não com a HP do futuro,” ele
explica. “Tanto a HP quanto o parceiro
de canal gostariam de prestar serviço
ao cliente. No final da história, estamos
em um mundo centrado no cliente e não
na HP. E acho que devem se adaptar a
isto. Então, quais são as principais coisas que estão acontecendo? Falem sobre
mobilidade, sobre a nuvem, sobre todos
estes vários pontos de interseção. Este
é o futuro para onde nossos parceiros
precisam se direcionar vagarosa e gradativamente. Porque no fim das contas,
é isto o que o mundo irá querer deles.

Devem vender o que os clientes querem
comprar.”
ELE ESTÁ FAZENDO GRANDES MUDANÇAS NO PROGRAMA PARTNERONE

Você vai encontrar mudanças no programa PartnerOne
da HP sob a liderança de Apotheker. Ele
está se esforçando para juntar hardware,
software e serviços em uma solução integrada que quer levar ao mercado por meio
dos parceiros. E está direcionando os parceiros da HP a venderem o portfólio completo, inclusive software e serviços. “Eu
tentaria abranger meu portfólio se fosse
um parceiro. Não há nenhuma razão para
ser um parceiro X ou Y,” disse Apotheker,
apontando para o portfólio de software de
segurança da HP como parceiros de tecnologia deveriam levar aos seus clientes.
Para os parceiros trocarem agressivamente pela nuvem com a HP, Apotheker
disse que a gigante de tecnologia deve
“fornecer todos os incentivos de canal que
necessitarem para encorajar as pessoas a
abrirem suas mentes”. Stephen DeWitt,
vice-presidente e gerente-geral da Personal
Systems Group Americas da HP, disse que
ele enxerga a mudança no PartnerOne para
fazer com que as revendas façam o mesmo
tipo de investimento em software e serviços que fizeram anos atrás para colocar os
produtos de hardware da HP no mercado.
“Para muitos parceiros, este novo diálogo
que estamos tendo, este nível de aplicativo,
este nível de serviço são totalmente novos
para eles,” disse estimulando os parceiros a
irem além de vendas transacionais para “o
campo fértil dos aplicativos.”
“Esta não é uma visão dos cinco pontos [vendas] de um aparelho de cliente,” disse DeWitt. “Esta é agora uma experiência
de aplicações fechadas e que deveriam ter
características mais confiáveis ao redor
delas, bem como margens maiores.” Não
apenas isto, DeWitt enxerga uma grande
oportunidade de receita com o PartnerO-

ne. “Um dos elementos mais importantes
de nossa estratégia dentro do lado da PSG
é fazer uma transição de um modelo transacional onde a maneira como pagamos
as pessoas, a maneira como guiávamos o
R&D, fossem baseadas em um modelo de
transação de valor incomensurável onde,
ao invés de ganhar 5 contos no PC, vou
vender para você e vou ganhar US$ 5 mil
no meu relacionamento e no relacionamento que meus parceiros tem com você
[por muitos anos].”
Jim Kavanaugh, cofundador e CEO da
World Wide Technology, uma revenda que
atua em âmbito nacional de US$ 3 bilhões
da cidade de St. Louis, Missouri, disse que
gostaria de ver o PartnerOne focado em
direcionar investimentos de 12 a 36 meses
na HP em vez de ter um objetivo de vendas
mensal ou trimestral. “Você precisa construir um programa que seja sustentável e
que tenha alguma ideia substancial por trás
disto. Desta forma, você não está investindo apenas por um trimestre, mas sim para
os próximos de 12 a 36 meses,” disse. “Você
não consegue direcionar nada a longo prazo se você estiver com as vendas em alta
por 60 a 90 dias. Isto não direciona a um
comportamento a longo prazo e soluções
que são boas para os parceiros.”
ELE QUER FAZER DA HP
UM LÍDER EM SOFTWARE
DE SEGURANÇA

Apotheker se movimentou rapidamente para
capitalizar no portfólio de software de
segurança para a HP, que inclui ofertas
de sistemas de prevenção de intrusos TippingPoint, segurança e conformidade de
software ArcSight e garantia de segurança de software. Durante nosso encontro
com Apotheker, ele mencionou várias
vezes como é importante para os parceiros trazerem uma solução de software de
segurança HP para os clientes. “[Como um
parceiro de canal], por que não ter o portfólio da HP de software de segurança e

adicionar um elemento de segurança em
tudo o que oferecesse para os meus clientes, o que os deixaria extremamente felizes”, disse Apotheker.
A visão dele é que os parceiros que
trazem produtos de segurança de outros
fabricantes estão perdendo a pontaria. “A
questão é que acredito termos uma oferta
muito única,” disse. “Nosso trabalho é nos
certificarmos de que as pessoas entendam
que nossa oferta é melhor.”
Ann Livermore, vice-presidente executiva de grandes contas da HP, disse que
as ofertas de software de segurança da
HP são muito importantes, considerando
as questões de segurança que aparecem
quando agências governamentais e corporativas mudam para o modelo de cloud
computing. “A segurança sempre está na
lista de coisas que são inibidoras”, disse.
“Quanto mais interconectado o mundo
fica, mais oportunidades para brechas na
segurança aparecem. Então quando você
pensa nesse ambiente, a segurança é um
assunto muito complicado e não há empresa melhor do que a HP para lidar com
assuntos complicados tecnicamente e
torná-los simples.”
ELE É UM BOM OUVINTE

Quase todos os parceiros
que passaram algum tempo
com Apotheker tecem elogios
por ele ser um bom ouvinte.
Isto poderia ser decisivo, uma vez que as
mudanças na HP estão baseadas no feedback dos parceiros. “Às vezes, você se encontra com um CEO e eles gostam de falar
e ouvir a eles mesmos. Vão te contar tudo
e quase não deixam você fazer pergunta
alguma,” disse Mark Romanowski, vice-presidente executivo da ASI Systems Integration, uma das maiores parceiras da HP.
Romanowski, um veterano na indústria
de TI há 35 anos, conheceu quase todos os
top CEOs durante os anos. “Leo é diferente.
Quer ouvir o que você tem a dizer. Ele quer
conversar.”

Romanowski disse que gostou da
percepção que Hurd teve sobre o canal,
mas vê Apotheker planejar um caminho “extremamente amigável ao canal”
que vai trazer mais receitas de software
e serviços aos parceiros. “Ele me olhou
nos olhos e disse: - Não consigo fazer isto
sozinho. Você é muito importante para o
nosso sucesso e para crescermos. E o potencial que temos juntos é enorme,” disse
Romanowski.
“Mark foi um gênio operacional que
chegou e foi capaz de cortar gastos e de
organizar a supply chain,” disse Romanowski. “Mas também criou uma barreira [dentro da HP]. Seu sucessor é um visionário, um pensador criativo que quer
crescer o negócio, inventar e desenvolver
novas coisas. Gosto que ele está dizendo: - vamos fazer isto com os parceiros e
com o canal.”
A ASI, que tem uma das maiores organizações de serviços de tecnologia no Nordeste dos EUA, sempre foi uma revenda extremamente orientada para serviços, mas
pretende se direcionar ainda mais rápido
para o software e serviços, nos próximos
anos. “Nossa visão de software e serviços é
muito alinhada com a visão de Leo,” disse
Romanowski. “Queremos aumentar este
negócio exponencialmente. Isto se direciona para vendas de tecnologia, retenção e
fidelização de clientes.”
ELE CARREGOU
UMA PASTA

Uma das marcas da Era
de Hurd na HP foi a agressiva estratégia comprometida
com as contas executivas da empresa,
que colocou Hurd e seus tenentes tops em
campo com os parceiros para ganhar negócios. Apotheker, que diz ter “uma alma
de vendedor”, informa que fará o que for
preciso para ajudar os parceiros a ganharem em campo. “Eu já carreguei uma
pasta,” disse. “Então me simpatizo com
estas pessoas e elas podem me ligar. Digo

isto em todas as reuniões. Aqui está meu
telefone e e-mail. Se precisar de ajuda, ligue. Então faremos o que for preciso para
ajudar estes caras a vender.”
Kavanaugh disse que a perspicácia
de Apotheker em vendas e tecnologia vai
dar o que falar na sua World Wide Technology. Disse que as vendas da HP em sua
empresa cresceram 20%, em comparação
aos dois anos anteriores, e espera que este
crescimento continue com Apotheker.
“Fiquei muito confortável com o direcionamento que Leo deu quando focou na
continuidade de investimento nas relações com o parceiro e construindo infraestruturas de nuvem privadas, públicas e
híbridas,”disse Kavanaugh, que conheceu
Apotheker no início deste ano.
Kavanaugh disse estar muito empolgado pela perspectiva da oportunidade
no cloud computing ser até mesmo maior
do que a explosão das pontocom há mais
de uma década. “As mudanças que estamos vendo nos próximos dois ou três
anos serão muito significativas,” disse.
ELE ENXERGA A HP
COMO UM CANAL
PARA PARCEIROS

Apotheker valoriza os
parceiros da HP pelo direcionamento e, pela alma empresarial,
está procurando ajudá-los na construção
da próxima geração de aplicações de tablet webOS e ofertas de nuvem. Isto poderia resultar na força de vendas diretas
da HP levando soluções desenvolvidas de
parceiros para grandes contas corporativas. “Alguns de nossos canais realmente
criam valores agregados específicos que
também poderíamos fornecer para estas
grandes contas,” disse Apotheker. “Uma
visão tradicional diria que nossos parceiros são um canal para nós. Em alguns
casos, é concebível sermos um canal para
os nossos parceiros. Por que este não é
o caso? Contanto que faça sentido para
todo mundo.”

ELE PAGA POR
DESEMPENHO

Pode esperar
Apotheker instituir uma cultura
de pagamento por desempenho para o
canal da HP. De fato, suas últimas palavras para nós foram que iria “mensurar”
o canal pelo desempenho. Este mantra é
um dos princípios do gerenciamento de
Apotheker.
Quando estava havia apenas três
semanas no cargo, Apotheker, no ano
passado, reinstituiu aumentos salariais
no ano fiscal de 2011, como parte do
processo de revisão anual da HP. “Achei
que fosse realmente importante dar às
pessoas aquele aumento que estavam esperando, no mínimo, porque acredito no
desempenho e no reconhecimento dele,
em uma empresa direcionada para o desempenho,” disse Apotheker. “Agora tivemos um ano muito bom. Então não tinha
motivos para não dar aos funcionários
o aumento. Pelo contrário. Se realmente
acreditamos no desempenho, devemos
deixar a conversa de lado e pagar por ele e
foi exatamente o que fiz.”
Romanowski disse que o aumento no
pagamento para os funcionários da HP
foi um marco histórico para a empresa.
“Isto diz muito,” disse. “Isto quer dizer:
‘eu acredito em você. Você é meu bem
mais importante. “Na ASI, também dizemos que as pessoas são o nosso bem mais
importante. Sem eles não temos nada.
Este aumento de salário foi uma grande
coisa. É motivador.”
Romanowski disse que a HP permanece como “a parceira mais importante”
de sua empresa e espera um aumento de
receita em suas vendas de serviços e produtos HP neste ano. “Meu sentimento é
que a HP é um grande parceiro estratégico e nosso relacionamento será mais estreito com Leo,” disse.
(Tradução: Erika Joaquim)

Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 325, p. 48-53, 1ª Quizena de abr. 2011.

