
A HP fez pelo menos três anún-
cios que mexeram com o merca-
do emumsemestre. Emagosto, o
então CEO Léo Apotheker, cogi-
tou vender a unidade de PCs. Um
mêsdepois, foi demitido e substi-
tuído por MegWhitman que, em
outubro, anunciou que manteria
a àrea. Em março, Meg comuni-
cou uma reorganização que leva-
rá à fusão das unidades de negó-
cio de imagem e impressão e de
PCs da empresa.
Oobjetivoé tornaraHPumor-

ganismo único e nãomais dividi-
doemunidadesestáticas-mode-
lo criado pelo atual presidente da
Oracle, Mark Hurd, que coman-
douaHPentre2005e2010.Ame-
ta é reduzir custos, aumentar si-
nergias e ganhar agilidade, rein-
vestindo economias em inova-
ção,pesquisa edesenvolvimento.
“Ademandado cliente e os re-

sultados declinantes, o que não é
novidadeparaninguém,nos leva-
rama isso”,dizOscarClarke,pre-
sidentedaHPBrasil, ementrevis-
ta exclusiva.

Que balanço o senhor faz de
seus dois anos à frente da HP?
Para quem gosta de adrenalina,
é um prato cheio e, como sou
movido à adrenalina, estou no
lugar certo. Ainda não estamos
estruturados para explorar to-
das as oportunidades de negó-
cios que há. Acho que um rear-
ranjo de recursos internos leva-
rá a isso. Não digo que tenha-
mos de ter mais funcionários,
mas alocá-losmelhor. Há opor-
tunidades nas áreas de seguran-
ça, computação na nuvem, aná-
lise de dados. Em relação à efi-
ciência operacional, também
precisamos promover rearran-
jos, alinhados com a reorganiza-
ção anunciada pela Meg (Whit-
man, CEO da HP).

Como a reorganização se
reflete no Brasil?
Não é diferente do resto domun-

do. Estamos tocando a união
das unidades de imagem e im-
pressão e a de PCs por aqui tam-
bém. São ações para criar siner-
gia, reduzir custos e redundân-
cias, aumentar eficiência e as-
sim promover corte de custos
para reinvestir em inovação e
P&D, que por um tempo deixou
de ser o centro do negócio. Paga-
mos um preço alto por isso.

Emmaio sairá a definição de
como fica a estrutura no país?
Vem em doses homeopáticas,
mas do jeito que a gente está ávi-
do por fazer acontecer toda essa
mudança, para o bem da HP e
dos nossos clientes, não demora-
rá muito. É um efeito cascata.
Primeiro está sendo desenhado

lá fora e depois será comunica-
do para as geografias. Ao longo
de abril muitas coisas devem
ser comunicadas e oficializadas
e a gente implementa.

O senhor defendia a visão de
uma HP única há dois anos.
Conseguiu implantá-la antes
ou após o anúncio recente?
No primeiromomento, criei um
comprometimento pessoal da li-
derança no Brasil para atuar co-
mo uma só HP, quebrando os si-
los de cada uma das unidades.
Tinha um monte de “doninho”
aqui e a gente assumiu o com-
promisso de trabalhar em equi-
pe, independentemente da ine-
xistência de ferramentas, pro-
cessos. Agora a Meg está com o
mesmo mantra. A liderança
mundial raramente se reunia;
agora toda segunda-feira se reú-
ne por umpar de horas para dis-
cutir problemas e achar solu-
ções em conjunto.

Como foi essa fase, já que a HP
ainda estava refratária à ideia?
Imagina um funcionário que só
quer saber de vender o pedaci-
nho dele, porque se isso aconte-
cer, ele será bem avaliado. Co-

mo convencê-lo de que se a uni-
dade de negócios dele for bem,
mas as outras não, não haverá
espaço para crescer? É na base
do tratamento de choque. Mes-
mo para os mais refratários, a
gente consegue dar um “pedala
Robinho” e dizer que ou passa-
mos a atuar como os clientes pe-
dem ou estamos fora do jogo,
porque os clientes estão cansa-
dos de serem tratados pela HP
como se ela fosse várias empre-
sas. [No caso das unidades de
impressão e de PCs], os canais
são osmesmos, o varejo é omes-
mos, tudo é o mesmo. Então,
por que diabos a gente tinha
duas estruturas distintas? O ca-
nal de distribuição tinha que li-
dar com duas organizações para
ter as demandas dos clientes
atendidas. Às vezes o cliente co-
loca um pedido e para atender é
um caos, parece que estamos
reinventando o mundo.

O que fez virar a chave:
clientes ou o desempenho?
Os dois. Há duas formas de
aprendizado: pelo amor e pela
dor. A demanda incessante do
cliente, comunicada de todas as
formas possíveis e imagináveis
e os resultados declinantes, o
que não é novidade para nin-

guém. Se a gente olhar as cur-
vas de resultado global da HP,
elas são absolutamente assusta-
doras. A curva de receita está de-
caindo e a de despesas operacio-
nais, subindo. Ainda estamos
gerando lucro, mas se conti-
nuássemos nessa tendência - e
o valor da ação é reflexo direto
do que omercado está anteven-
do -, muito em breve, passaría-
mos a ter prejuízo. É o aprendi-
zado pela dor. Tem de mudar.

Como os clientes receberam
os anúncios do último ano?
Perderam completamente o ru-
mocomos anúncios de LeoApo-
theker (antecessor de Meg). O
nível de credulidade do merca-
do para com a HP foi um pouco
impactado. Cada vez que a HP
faz um anúncio é meio São To-
mé, não adianta tampar o sol
com a peneira. Agora, com a
reorganização, o mercado está
dizendo: legal, mas cadê o corte
de custos, por exemplo, cadê as
demissões. A fusão vai criar fun-
ções redundantes, então, cadê
o corte dessas pessoas que fo-
ram impactadas pela redundân-
cia das funções. O mercado está
ávido por essa resposta da HP
para literalmente fazer aconte-
cer o discurso. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

“Resultados daHP
são absolutamente
assustadores”

Alexandre Rezende

“

Com receitas em queda e custos em alta, gigante do setor de
tecnologia funde unidades para ganhar escala e reduzir despesas

A empresa inteira
está sendo
repensada, inclusive
o quadro de pessoal,
porque a fusão cria
funções redundantes

EMPRESAS

Clarke:“CadavezqueaHPfazumanúncioémeioSãoTomé”.

ENTREVISTA OSCAR CLARKE Presidente da HP Brasil
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Software
3%

NÚMEROS Receita da maior empresa de TI do mundo

US$ 127,2 bilhões* 

2011

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO LÍQUIDO

RECEITA LÍQUIDA 
1º TRI/2012

1% acima do ano anterior

US$ 7 bilhões 
frente a US$ 8,7 bilhões em 2010

US$ 30 bilhões 
7% inferior ao mesmo 
período do ano passado

Países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) 
representaram 10% da faturamento total 
da empresa no primeiro trimestre de 2012, 
gerando receita de US$3,1 bilhões — queda 
de 13% frente ao mesmo período de 2011

Grupo de 
sistemas pessoais 
(notebooks, 
laptops)

Serviços

Grupo
de imagem e 

impressão
Servidores 
corporativos, 
armazenamento 
e rede

31%

17%

28%

20%

Fonte: empresa    *Resultados GAAP  **Considerando apenas valores públicos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6, 7 e 8 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 16




