
eg Withman segura nas 
mãos um grande desafio. 
Talvez o maior de toda a sua 
carreira. A executiva chegou 
à HP com a nada fácil - vale 
ressaltar - tarefa de colocar 

de volta nos trilhos uma das maiores empresas de 
tecnologia do mundo em um tempo que o mun
do da tecnologia vive transformações profundas. 
Era começo de uma tarde de terça-feira quando a 
CEO subiu ao palco para dar boas vindas e expor 
estratégias da fabricante para executivos de milha
res de parceiros que foram a Las Vegas conferir a 
conferência global de canais da empresa.

Já nos primeiros minutos de seu discurso, uma 
grande tela ao fundo exibia uma seta ascendente azul 
cortada por quatro pontos. Cada um desses pontos 
representava um ano e cada ano era um marco na 
jornada de transformação da companhia. “Os últi
mos tempos não têm sido fáceis. Foram marcados por 
muitas mudanças e desafios. Mas juntos estamos fa
zendo progresso. A transformação não ocorre do dia 
para noite, contudo precisa ser e será feita”, avaliou a 
sucessora de Leo Apotheker, ex-líder que tornou pú
blica a ideia de um spin-off da divisão de computado
res da companhia, fato que culminou com fusão de 
áreas e criação da divisão de PPS.

Os esforços até agora, como estampava a ima
gem, concentraram-se em mapear deficiências e 
olhar de forma realista para a maneira como os

negócios vinham andando. A partir daí, elaborar 
um diagnóstico para começar a estabelecer funda
mentos para um processo de mudança. Isso, na vi
são da executiva, está em ordem. Chega o momento 
de olhar para frente e o roadmap mostra um 2013 
como o ano de “consertar e reconstruir”; 2014 como 
o período de “recuperar e expandir” e 2015 partir 
para um processo de “aceleração e inovação”.

“Estamos fazendo mudanças positivas que come
çam a dar resultados”, pontuou Meg, para adicionar: 
“a primeira boa notícia é começamos o ano forte sob 
aspecto financeiro”. Ela atribui grande parte disso a 
sinergias geradas a partir da fusão de áreas, simpli
ficação na forma de ida ao mercado e um processo 
de “descomplicação” na relação da companhia com 
seus parceiros. “A ideia é reverter a visão de empre
sa complexa e difícil de fazer negócio”, comentou. 
“Uma das primeiras coisas que aprendi na HP foi a 
importância do canal”, sinalizou Meg, mensurando 
que o universo de aliados gera 67% dos negócios da 
HP e movimenta 45 bilhões de dólares anualmente.

MENSAGEM DE 
SIMPLIFICAÇÃO

Vários anúncios marcaram o GPC 2013. O 
evento, contudo, marcou uma “renovação dos vo
tos” de comprometimento com os parceiros. Prova 
disso está na promessa de investir 1,5 bilhão de dó
lares em iniciativas para canais. O recurso que 
não inclui rebates ou descontos - mira esforços e

estratégias para facilitar e avançar em rentabilida
de e consistência na relação com os parceiros sob o 
guarda-chuva do PartnerOne.

“Temos muito trabalho para melhorar a inte
gração e o trabalho com os canais”, avalia Dan Tin- 
dall, vice-presidente global de vendas via canais da 
divisão de PPS, trazendo a mensagem de que será 
mais fácil e previsível de fazer negócio com a marca.

Por traz de praticamente todos os anúncios, há 
intenções de adequar tanto a operação e oferta pró
pria quanto a dos parceiros para um mercado que 
passa por um período de abalos sísmicos. A questão 
é que praticamente todos os grandes e tradicionais 
provedores de TI vêm acusando a transformação 
tecnológica e de modelos de negócios. A toda hora 
e em todos os lugares se ouve sobre estratégias vol
tadas a big data, nuvem (ainda), Byod (Bring Your 
Own Device), mobilidade, social. Em comum, todos 
creem em oportunidades a partir desses conceitos.

A HP acredita que pode pegar carona em con
ceitos emergentes no mercado e ajudar a levá-los a 
um patamar mais “profissional”. O mundo viu o 
avanço da computação em nuvem e da consume- 
rização puxada por empresas diferentes das tra
dicionais. Com o amadurecimento e estabilização 
desses modelos, acreditam executivos da provedo
ra, chegou a hora de inserir nos clientes produtos e 
ofertas mais aderentes e alinhadas a necessidades
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corporativas. Todd Bradley, vice- 
-presidente de PPS da fabricante, 
acredita que a escala global da 
companhia, seu amplo portfolio 
de produtos e uma base instalada 
considerável gabarita a fabricante 
para o sucesso nesse momento.

Stephen DeWitt, vice-pre
sidente sênior corporativo de 
marketing, observa lacunas aber
tas no momento em que o merca
do passa por um processo intenso 
de transformação não apenas in
crementai. “Experiências se tor
nam reais. Dados são pervasivos. 
E tudo sobre inovação”, avaliou. 
Direcionando seu discurso a ofer
ta de infraestrutura convergente, 
ele estimou que, somando oportu
nidades em servidores (37 bilhões 
de dólares), storage (18 bilhões) 
e serviços relacionados (113 bi
lhões), há uma montanha de qua
se 170 bilhões de dólares sobre a 
mesa. Nessa conta não entra, ain
da, o que existe de potencial com 
a parte de rede.

Os executivos da companhia, 
assim como de outros vendors,

mantém a visão de que pela pers
pectiva financeira, a indústria de 
TI é e continuará sendo imensa. 
“Mas falamos sobre integração e 
melhores experiência com uso de 
tecnologia”, disse o VP, sinalizan
do o fim da fronteira entre o mun
do de negócio e o de tecnologia. “É 
uma era pós-Angry Birds”, brinca.

“Tudo representa uma oportu
nidade, afinal, temos nos dedicado 
a criar grandes produtos”, adiciona 
Bradley. Isso deixa claro que ino
vação retornou ao vocabulário da 
empresa, que bate nessa tecla com 
insistência. Ele acrescenta: “coisas 
fenomenais ainda estão por vir”. A 
própria CEO da HP ressalta que 
inovação é um dos três pontos fo
cais da empresa para esse ano, ao 
lado de simplificação e lucrativi
dade. O ano passado marcou uma 
retomada de investimentos em pes
quisa e desenvolvimento por parte 
da empresa. Há esforços ainda em 
otimização operacional, centrali
zação de algumas atividades e ado
ção de ferramentas internas para 
melhorar a produtividade.
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