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Est rat é g i a Meg Whitman cria plano
até 2016 e desfaz impasses urgentes

A mulher
que pretende
recuperar o
brilho da HP

REGIS FILHO/VALOR

“Viver com incerteza é muito complicado. Ninguém gosta disso”, diz Meg Whitman, sobre a decisão de manter a divisão de PCs, ameaçada de ser vendida

João Luiz Rosa e
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Meg Whitman jamais se es-
queceu de uma viagem que fez
com a mãe — da qual herdou o
nome, Margareth — e os dois ir-
mãos durante a infância. “Ela
gostava de aventuras”, diz a exe-
cutiva-chefe da Hewlett-Packard
(HP) ao  Va l o r . Eram os anos 60, e
a família comprou um trailer de-
cidida a viajar de Nova York ao
Alasca. A melhor amiga de Mar-
gareth e os cinco filhos dela se
juntaram à empreitada. Na estra-
da, não era incomum que as oito
crianças ficassem impacientes e
começassem a brigar entre si.
Quando isso acontecia, eram co-
locadas para caminhar na estra-
da até se acalmarem, enquanto o
veículo as acompanhava lenta-
mente. “Como eu era a caçula e só
tinha seis anos, minha mãe me
colocava para dentro antes dos
outros”, conta Meg. Diante da ce-
na, frequentemente os caminho-
neiros pararem para perguntar
se estava tudo bem. O episódio se
repetiu tantas vezes que Marga-
reth finalmente colocou um car-
taz atrás do trailer: “Estamos
ok!”, dizia o recado.

Aos 56 anos de idade, Meg
Whitman tem, agora, a missão de
transmitir uma mensagem seme-
lhante a investidores e clientes da
HP. De abril de 2010, quando o
preço das ações atingiu seu maior
pico em quase dez anos, até 20 de
fevereiro, um dia antes da divulga-
ção dos resultados do primeiro tri-
mestre de 2013, os papéis caíram
74,5%. Em valor de mercado, isso
significa uma redução de US$ 95,3
bilhões. É como se uma Va l e inteira
ou três Te l e f ô n i c a / V i v o simples -
mente deixassem de existir.

Os problemas na HP não são
recentes, mas se agravaram nos
últimos anos. De meados de 2010
até agora, a companhia teve três
presidentes. O antecessor de Meg,

o alemão Leo Apotheker, ficou
apenas dez meses no cargo. Antes
dele, Mark Hurd deixou a compa-
nhia em meio a um episódio que
o conselho da HP classificou de
conduta inapropriada envolven-
do uma consultora de marketing.

Para restituir os dias de glória à
HP — a primeira gigante de tecno-
logia a sair literalmente de uma
garagem —, Meg estabeleceu um
projeto de reestruturação de cin-
co anos, de 2012 até 2016. A exe-
cutiva também agiu depressa pa-
ra conter uma onda de descon-
fiança, iniciada na gestão ante-
rior, e que ameaçava minar o fu-
turo imediato da HP. Em 2010, no
que era para ser uma conferência
rotineira com analistas, Apothe-
ker afirmou que poderia des-
membrar, vender ou não fazer na-
da disso com a divisão de compu-
tadores da HP, então responsável
por um terço da receita total. A
afirmação causou alvoroço no
mercado, e grandes clientes pas-
saram a expressar dúvidas sobre o
relacionamento com a empresa.

Fonte: Economatica. Elaboração: Valor Data 
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US$ 120 bilhões. Isso incluiu um
plano para cortar 29 mil vagas até
2014, o equivalente a quase 10% do
quadro de funcionários no mun-
do. “Você se sente mal porque é a
vida das pessoas, mas é preciso fa-
zer o certo para colocar a HP de
volta nos trilhos”, diz a executiva.

A HP ocupa um posição peculiar
no setor de tecnologia. Enquanto a
Apple, por exemplo, concentrou-
se nos produtos de consumo e a
IBM escolheu atender empresas, a
HP tem um pé em cada barco —
produz desde impressoras e com-
putadores para uso residencial até
servidores, equipamentos de ar-
mazenagem de dados e infraestru-
tura de rede. É a sexta maior com-
panhia de software do mundo, se-
gundo a consultoria IDC, e a se-
gunda maior prestadora de servi-
ços de tecnologia.

Muitos analistas insistem que
a HP deveria se desfazer de parte
dos negócios. Entre os alvos mais
citados estão a própria divisão de
computadores, a EDS — braço de
serviços de tecnologia — e a Au -
t o n o m y, companhia britânica de
software pela qual a HP pagou
US$ 10 bilhões. A aquisição, feita
em 2011, virou uma dor de cabe-
ça, depois que se descobriu que a
Autonomy havia inflado seus nú-
meros antes de fechar o acordo.

Para Meg, no entanto, é essa
abrangência que faz a diferença
em relação aos concorrentes. “Não
vamos vender nada”, afirma.

A executiva se diz satisfeita
com a execução do plano até ago-

ra. Parte de seu trabalho ao che-
gar à HP foi convencer os pró-
prios funcionários, cansados da
troca de presidentes, de que ela
não era apenas mais uma na lista.
“Nas primeiras reuniões dava pa-
ra perceber aquele sentimento de
‘lá vamos nós outra vez’ ”, afirma.
Wall Street também parece me-
nos perturbada. Com valor de
mercado de quase US$ 46 bi-
lhões, a HP permanece longe de
outros nomes tradicionais do se-
tor, como IBM (US$ 235 bilhões),
Microsoft (US$ 237 bilhões) e In -
tel (US$ 107 bilhões). Mas seus
papéis iniciaram uma trajetória
de alta logo após a divulgação
dos resultados do primeiro tri-
mestre, em fevereiro. Até ontem,
as ações acumulavam uma valori-
zação de mais de 37% no período,
sendo negociadas a US$ 23,31.

Simples e delicada, Meg Whit-
man provavelmente é hoje a mu-
lher mais influente no mundo da
tecnologia. Há outras mulheres
em cargos de comando no setor:
Ginni Rometty preside a IBM; She-
ryl Sandberg é diretora de opera-
ções do Fa c e b o o k , e Marisa Mayer
comanda o Ya h o o. Mas as duas
empresas de internet não têm o
mesmo porte da HP, e na IBM —
que vive uma fase estável depois
de uma reviravolta nos anos 90 —
o desafio parece bem menor.

Meg ficou dez anos à frente do
e B a y, depois de passagens por
empresas de várias áreas, como a
D i s n e y,  a Procter & Gamble e o
fundo de investimento Bain Capi-

Investimento em pesquisa volta a ganhar destaque
De São Paulo

Durante décadas, o setor de tec-
nologia cultuou o “HP Way”  — a
maneira como a Hewlett-Packard
(HP) conduzia sua organização e
criava produtos inovadores, a par-
tir de um investimento maciço em
pesquisa e desenvolvimento
(P&D). Em meados da década pas-
sada, porém, esse conceito come-
çou a perder força, até ser reduzido
a um lugar secundário na compa-
nhia. “Perdemos o HP Way”, diz
Meg Whitman, executiva-chefe da
companhia, ao Va l o r .

Um exemplo desse abandono é
que, em sete anos, a HP não lançou
nenhum equipamento multifun-
cional, que reúne funções de im-
pressora, scanner e copiadora. Isso
considerando que a área de im-
pressão é um dos principais negó-
cios da empresa, ressalta Meg.

“Voltar atrás é impossível. Sem-
pre temos de caminhar para fren-
t e”, diz a executiva. É por isso que
o novo mantra é “HP Way Now”. A
ideia é adaptar os conceitos de
inovação a um mundo digital e
conectado, que muda rapida-
mente. Na semana passada, os

funcionários da HP no Brasil fo-
ram convidados a assinar um pai-
nel de 12 metros de comprimen-
to, pelo qual se comprometiam a
colocar os princípios em prática.
Meg também assinou.

Traduzir essa simbologia em
negócios é um desafio. O papel
da P&D, que estava ausente do
discurso dos presidentes da HP,
voltou a ganhar ênfase com Meg
Whitman. “Estamos aumentan-
do os investimentos na área tan-
to em valores absolutos quanto
em percentual de receita”, afirma
a executiva. Na gestão de Mark

Hurd, entre 2005 e 2010, o inves-
timento anual em P&D caiu pela
metade em termos percentuais,
de 4% do faturamento para 2,3%.
Meg iniciou uma rota de retoma-
da. Ao fim do ano fiscal 2011,
pouco depois da entrada da exe-
cutiva, o investimento em P&D
era de US$ 3,25 bilhões, ou 2,6%
do faturamento. Em 2012, au-
mentou para 2,8%, ou US$ 3,4 bi-
lhões. Meg também quer que as
inovações em estudo nos centros
de pesquisa da HP cheguem mais
rapidamente ao mercado, incor-
poradas a novos produtos.

No mercado de consumo, a me-
ta é criar equipamentos cujo de-
sign e funcionalidades criem obje-
tos de desejo. Na área empresarial,
essa sofisticação se traduz de ou-
tras maneiras. Os servidores Mo-
onshot, cita Meg, ocupam 92% me-
nos espaço e representam uma
economia de energia de 87%. A HP
também rompeu a tradição de
usar exclusivamente o padrão
Wintel — chips da Intel e sistemas
da Microsoft. Passou a adotar chips
desenhados pela britânica ARM,
que equipam telefones celulares e
tablets, e os sistemas operacionais

Android e Chrome, do Google, e  o
Tizen — que tem a Intel e a Sam -
sung como principais apoiadores.

Telefones celulares são a única
coisa que a HP não faz por en-
quanto. Ingressar nesse mercado
requer um alto investimento, diz
Meg. “Só duas empresas ganham
dinheiro com smartphones”,
afirma a executiva, referindo-se à
Apple e à Samsung. “Eu não que-
ro entrar para ser a 47a do merca-
do, mas o celular é o único equi-
pamento que muitas pessoas vão
ter. Temos de dar um jeito de fa-
zer isso corretamente.” (GB e JLR)

Para executiva, dona de
uma fortuna avaliada
em US$ 1,9 bi, carreira
política foi experiência
mais difícil até agora

“Em 60 dias [depois de a HP
trocar o comando], anunciamos
a decisão de manter o negócio
de computadores”, diz Meg, que
assumiu a direção da empresa
em setembro de 2011. “Viver
com incerteza é muito compli-
cado. Ninguém gosta disso.”

A atual fase do projeto é o que a
companhia chama de “fix and re-
build” — consertar e reconstruir.
Não é um caminho fácil. Desde que
assumiu, Meg trocou metade da
cúpula da empresa e anunciou
medidas para ajustar os gastos ao
faturamento, que entre 2011 e
2012 encolheu US$ 7 bilhões, para

De São Paulo

A Hewlett-Packard (HP) acaba
de expandir sua fabricação local
no Brasil para novas linhas de
produtos. Nas próximas semanas,
chegam ao mercado os primeiros
equipamentos de armazenagem
de dados, ou “s t o r a g e”, feitos pela
companhia no país. “A produção
começou há 45 dias”, diz Oscar
Clarke, presidente e diretor-geral
da HP no Brasil. O próximo passo
é iniciar a produção local de equi-
pamentos de rede. Ainda não há
um cronograma definido, mas os
estudos já começaram.

Companhia começa a produzir no
país equipamentos de armazenagem

tal, no qual trabalhou para Mitt
Romney, do qual se tornou amiga,
e a quem ajudou a levantar fun-
dos na pré-campanha presiden-
cial de 2008 nos Estados Unidos.

Republicana, ela mesma entrou
em uma corrida eleitoral para
substituir Arnold Schwarzenegger
no governo da Califórnia em 2010.
A campanha teria custado US$ 150
milhões, bancados pela própria
Meg, dona de uma fortuna avalia-
da em US$ 1,9 bilhão pela revista
Forbes. “O que eu tinha na cabeça
na época?”, diz a executiva, rindo,
sobre o que ela mesma define co-
mo a experiência mais difícil da
sua vida. A proposta era levar a ex-
periência obtida na iniciativa pri-
vada para a área pública, com três
focos principais: equilíbrio fiscal,

criação de empregos e investimen-
to em educação.

Meg não venceu — o cargo foi
ocupado por Jerry Brown, do Parti-
do Democrata —, mas “ironia das
ironias”, como ela diz, hoje dirige
uma empresa cujas proporções ri-
valizam com os indicadores da Ca-
lifórnia. A receita do Estado é igual
à da HP e o número de emprega-
dos é semelhante: são 400 mil fun-
cionários públicos na Califórnia, e
mais de 300 mil profissionais na
HP. Na semana passada, Meg brin-
cou com o governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin (PSDB), ao di-
zer que dirigir a HP é mais fácil que
disputar uma eleição. Não seria
exagero, no entanto, dizer que
Meg Whitman ganhou o direito de
dirigir seu próprio Estado.

A companhia já produz note-
books, micros de mesa, tablets,
impressoras e servidores no Bra-
sil, onde também são feitas as fa-
ses finais de processos relaciona-
dos a suprimentos como cartu-
chos de tinta e toner. “Mais de
90% de tudo o que vendemos no
Brasil é produzido aqui”, diz
Cláudio Raupp, vice-presidente
do grupo de sistemas pessoais da
HP no país. “O plano é fabricar
qualquer produto que tiver volu-
m e”, afirma o executivo. Trata-se
do único país onde a companhia
tem uma linha de produção
completa, à exceção da China. No

Brasil, são quatro fábricas, sendo
uma própria e as outras em con-
trato de manufatura sob enco-
menda com a Flextronics e a Fox -
conn. Todas estão instaladas no
Estado de São Paulo.

Segundo Meg Whitman, execu-
tiva-chefe da HP, metade das ven-
das da empresa no Brasil vem da
divisão de produtos pessoais, co-
mo computadores e impressoras.
Cerca de 35% da receita total da
empresa tem origem nos Estados
Unidos, mas os demais 65% vêm do
exterior, com oportunidades cres-
centes em países como Brasil, Chi-
na, Índia, Rússia e Indonésia.

A subsidiária brasileira conta
com cerca de 8,5 mil pessoas — 400
delas desenvolvem atividades de
pesquisa, iniciadas pela HP no Bra-
sil há 15 anos. Essas ações concen-
tram-se, hoje, no centro de inova-
ção baseado no polo de tecnologia
da PUC/RS, o Tecnopuc.

Um dos exemplos de inovação
saídos do Brasil é o e-print, um sis-
tema pelo qual é possível imprimir
em qualquer impressora conecta-
da à internet. “A tecnologia come-
çou a ser desenvolvida no país, pa-
ra os telefones BlackBerry, e tor-
nou-se um padrão mundial da em-
p r e s a”, diz Clarke. (GB e JLR)
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Oscar Clarke, presidente da HP no Brasil: redes são o próximo passoA ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Empresas, p. B3.




