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Foram anos duros para as
empresas de tecnologia. As
bolhas da internet e das teleco-
municações estouraram, provo-
cando o maior e mais prolonga-
do declínio nos investimentos de
empresas em tecnologia em
décadas. Aí veio uma morna
recuperação, que parece já
estar perdendo força.

Poucos executivos viveram
mais intensamente tudo isso do
que Carly Fiorina, a diretora-
presidente da Hewlett-Packard
Co. A ex-executiva da Lucent
Technologies Inc. remodelou a
HP desde que chegou à empresa
de Palo Alto, Califórnia, em 1999.
Primeiro, ela centralizou as divi-
sões semi-autônomas da HP.
Então, apostou seu cargo na dis-
cutida aquisição por US$ 19
bilhões da Compaq Computer
Corp. em 2002, que tinha o obje-
tivo de transformar a HP num
gigante do porte da International
Business Machines Corp. 

Ainda não está claro se a
estratégia de Fiorina funciona.
A ação da HP caiu mais de 50%
desde que ela chegou à empre-
sa, mais que as quedas das
ações das rivais IBM Corp. e
Dell Inc. no mesmo período. 

Os últimos meses foram par-
ticularmente difíceis para
Fiorina. Depois que a HP ficou
bem aquém das projeções de
lucros, analistas sugeriram que
ela contratasse um diretor ope-
racional ou dividisse as opera-
ções da HP, que envolvem
impressoras, computadores, ser-
vidores e serviços. Vários execu-
tivos do alto escalão saíram. A
HP recentemente apresentou
resultados sólidos para o quarto
trimestre fiscal, mas alguns fun-
cionários sussurram que Fiorina
pode ser a próxima a sair, para
seguir uma car-
reira política.

Nesta entre-
vista, ela discu-
tiu como o setor
deve navegar
numa era de
c r e s c i m e n t o
fraco, e delineou
seu raciocínio
administrativo em relação às
mudanças da HP. Trechos:

A tecnologia tornou-se um
setor parecido com o de serviços
públicos, com crescimento cada
vez mais lento?

Acho que o setor de tecnolo-
gia crescerá duas vezes mais
rápido do que o produto interno
bruto, e não cinco vezes o PIB.
Era um setor que crescia cinco
vezes o PIB na década de 90, e
isso era insustentável. Agora,
entramos num período em que a
tecnologia é fundamental.
Quando algo se torna fundamen-
tal, envolve decisões mais com-
plexas e importantes, então o
crescimento se desacelera. Por
falar nisso, duas vezes o PIB é

um setor de crescimento OK.
Mas não é o que costumava ser. 

Se você observar o cenário de
tecnologia hoje em comparação
com o do começo de 2001, ele está
muito diferente. Acho que há
mudanças que ainda precisam
acontecer. A indústria de softwa-
re ainda precisa se consolidar
mais. No lado das tecnologias de
comunicação, ainda há alguma
consolidação para ser feita. 

Como as empresas de tecnolo-
gia administram a mudança para
um crescimento mais lento?

Estamos con-
centrados em
três coisas bas-
tante fundamen-
tais. A primeira
é que o foco na
estrutura de
custos é contí-
nuo e incansá-
vel. Não é uma

questão de as pessoas aperta-
rem os cintos de uma vez. É uma
questão de se olhar, um dia após
o outro, como elas conseguem
ser mais eficientes e efetivas. A
HP, como um exemplo, tem a
disciplina de terceirizar sua pro-
dução há 30 anos. Agora aplica-
mos essa disciplina a todas as
partes da empresa. É parte de se
fazer negócios neste ambiente.

A segunda coisa é: como
conquistamos uma fatia maior
do orçamento dos clientes que
já temos? E, de fato, essa é uma
oportunidade de crescimento
bem grande para nós. 

E a terceira coisa é: como cul-
tivamos novos negócios alavan-
cando o que já temos? (Nosso

novo foco) em entretenimento
digital é um exemplo disso. Isso
é diferente de uma maré cheia
que levanta todos os barcos, que
foi o que aconteceu na década de
90. As pessoas tinham esperan-
ças de que depois de 2001 voltaria
a ser assim. Não acho mais isso
realista no setor de tecnologia.

Desde que a sra. se tornou
diretora-presidente da HP, a
ação da empresa caiu mais de
50%. Por quê?

Não há dúvida de que quando
somos inconsistentes, sofremos.
Mas acho que é muito mais que
isso. Quando cheguei à HP no
segundo semestre de 1999, esta
era uma empresa que não havia
conseguido alcançar as metas
de lucros em nove trimestres
consecutivos, em meio à maior
expansão do setor de tecnologia
da história. Crescíamos 2% a
3%. Mesmo nosso grupo de ima-
gem e impressão lucrava menos
de metade do que lucra hoje. As
pessoas se esquecem disso. 

Então anunciamos a fusão
com a Compaq (em fins de 2001),
que foi absolutamente a decisão
certa, mas foi muito inesperada.
A maioria das pessoas não achou
que pudéssemos realizar (o negó-
cio), e a maioria das pessoas não
achou que pudéssemos executá-
lo. Toda essa incerteza pesa
sobre as ações. Agora estamos
num período em que integramos
a empresa e, no curso de dois
anos e meio, produzimos US$ 2
bilhões em receita a mais do que
analistas previam. Mas não tem
sido um desempenho consistente
trimestre a trimestre.

Por que a HP não tem conse-
guido ser consistente?

Eu fui bastante sincera em
relação às questões em nosso
terceiro trimestre (quando a HP
não cumpriu as previsões finan-
ceiras e demitiu três executi-
vos). Tínhamos uma série de
questões relativas à migração
de sistemas (a conversão para
um novo software) nos EUA.
Por que achávamos que conse-
guiríamos cumprir? Porque
tínhamos cumprido 35 outras
exatamente como essa. (...)
Tivemos problemas na 36a.
Também tivemos algumas ques-
tões em relação a como admi-
nistrar nossa operação indireta
(por meio de revendedores) na
Europa, e algumas questões
mais antigas sobre o número de
especialistas em campo em
torno de alguns produtos. Todas
essas questões se reuniram no
terceiro trimestre, e se reuni-
ram quando a economia deu um
passo em falso. 

A HP precisa de um novo
diretor-operacional?

Não. Se achasse isso, contra-
taria um. Há muito poucas
empresas que têm um diretor
operacional. A IBM não tem um,
a GE não tem um (...). É mais
uma exceção do que uma regra.
A maioria das empresas não tem
diretores operacionais porque
não se pode separar a estratégia
de sua execução. Não se pode
separar o trabalho externo do
interno. Num setor competitivo
como o nosso, com desafios da
magnitude dos nossos, é melhor
que um diretor-presidente tenha
as mãos no volante. 

Ter uma carteira de produtos
tão diversificada faz sentido hoje
em dia?

Acredito que cada parte da
carteira tem de ser competitiva
e saudável por si. Não temos
essa carteira toda para subsi-
diar negócios fracos com o ren-
dimento de negócios fortes. É
por isso que dissemos que
nosso negócio de computadores
tem de ser competitivo e lucra-
tivo por si.

(Com uma carteira ampla)
temos muito mais oportunida-
des de alavancagem. Quando
vendemos só um computador,
nossa margem (de lucro) é bem
menor do que se vendermos
uma solução com software,
hardware e serviços.

A sra. se livraria de uma
divisão caso ela não fosse lucra-
tiva e saudável no longo prazo?

Certamente. Se um negócio
não é saudável e competitivo por
si, não ajuda a proposta de valor.
Mas achamos que podemos tor-
nar lucrativas todas as partes da
carteira e estamos no caminho
de tornar isso realidade. 

Quanto tempo a sra. pretende
ficar na HP?

A resposta sincera é que não
posso definir um calendário.
Sei que todo líder tem a sua
temporada e que chegará um
momento em que a minha aca-
bará. Mas não é agora. Ainda
temos muito a fazer em termos
de realmente conseguir alavan-
cagem e liderança, e quero
fazer isso. 

A sra. está preparando poten-
ciais sucessores?

O desenvolvimento de talen-
tos é algo que se deve fazer
sempre, então isso é algo que
se faz sempre. Temos um pro-
cesso muito rigoroso. Eu e
minha equipe analisamos com
bastante profundidade nossos
talentos na empresa duas vezes
por ano. Nós os analisamos
com o conselho uma vez por
ano, e fizemos muito no último
ano para pegar as pessoas
identificadas como tendo gran-
de potencial e mudá-las para os
cargos certos. Por exemplo,
Gilles Bouchard (ex-executivo
da divisão de impressoras
recentemente nomeado diretor
de tecnologia de informação e
de operações globais). Ele é
uma das pessoas que estamos
preparando há algum tempo.

Carly Fiorina prepara a HP para um
período de crescimento mais lento
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ALI NAIMI, ministro do
Petróleo da Arábia

Saudita, confirmou planos
de elevar a capacidade de
produção do país em até
14%, para 12,5 milhões de
barris por dia, nos próxi-
mos quatro anos. É uma
tentativa de fortalecer o
papel do país como fiel da
balança do mercado.

* * *

n A China e os dez países
da Associação dos Países
do Sudeste Asiático
(Asean) assinaram um
acordo para criar a maior
área de livre comércio do
mundo, que prevê a elimi-
nação das tarifas até 2010.

* * *

n O ouro atingiu sua maior
cotação em 16 anos no mer-
cado futuro em Nova York,
alcançando US$ 455,80 a
onça-troy no contrato para
fevereiro, a primeira vez
que o metal supera US$ 450
desde 1988. A alta é atri-
buída à queda do dólar
ante outras moedas fortes. 

* * *

n Ian Robertson foi esco-
lhido para dirigir a marca
Rolls-Royce, da montadora
alemã BMW, em substitui-
ção a Heinz Kalbfell, que
irá comandar a Alfa
Romeo, da italiana Fiat.

n A EADS, empresa euro-
péia que controla a Airbus,
disse que seu conselho
apóia o projeto do A350,
um jato para concorrer
com o projeto do 7E7
Dreamliner, da Boeing,
mas uma decisão final do
conselho só será tomada
em dezembro.

* * *

n A Telekom Austria,
maior telefônica da
Áustria, fechou acordo para
comprar a Mobiltel AD,
maior operadora de celular
da Bulgária, por cerca de
US$ 1,5 bilhão, mais trans-
ferência de dívidas. 

* * *

n A Ahold, varejista
holandesa que no Brasil
tem a rede G. Barbosa,
disse que está em condi-
ções de atingir todas as
suas metas em 2005, inclu-
sive o aumento de 5% das
vendas líquidas anuais.

* * *

n A Foster's, cervejaria
australiana, anunciou um
pacto para comercializar
sua cerveja Foster's Lager
na Rússia, o quinto maior
mercado de cerveja do
mundo. A cerveja será
fabricada e distribuída
pela Baltika, a maior cer-
vejaria russa.

I NTERNAC IONAL

AALUAR, produtora
argentina de alumí-

nio, confirmou que estuda
fazer um investimento de
US$ 1,4 bilhão para cons-
truir uma nova usina na
província de Santa Cruz. A
usina terá capacidade de
310.000 toneladas.

* * *

n A Ipab, agência mexica-
na de garantia de depósitos
em poupança, disse que
venderá a corretora Arka
ao Banco Ve por Mas por
US$ 7,2 milhões. A Arka
fora estatizada durante o
socorro ao setor financeiro
nos anos 90. 

* * *

n A Hocol, petrolífera bri-
tânica com atividades na
Colômbia e Venezuela,
disse que pedirá autoriza-
ção para ampliar a explo-
ração em dois blocos de
petróleo na Venezuela.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Tenke, mineradora
canadense, firmou carta
de intenções para vender à
japonesa Jogmec 40% do
projeto de ouro e cobre
Vicuña, na Argentina, por
US$ 5 milhões.

* * *
n A CFE, energética esta-
tal mexicana, encomendou
da ABB, firma suíça de
engenharia, obras de atua-
lização da rede de distribui-
ção de energia, por US$ 70
milhões, disse a ABB.

* * *
n O PIB do Chile deve cres-
cer entre 5,5% e 6% este
ano, disse o ministro da
Fazenda, Nicolás Eyzaguir-
re, revendo previsão ante-
rior, de 5,5%. Segundo ele,
dados recentes sugerem a
aceleração do crescimento.
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A farmacêutica americana Merck &
Co. — que no Brasil se chama Merck,
Sharpe & Dohme — adotou um plano
abrangente para dar a mais de 200 exe-
cutivos da empresa gordos pacotes de
rescisão de contrato no caso de uma
grande aquisição ou fusão.

As cláusulas, na prática, dão aos
escalões superiores uma gorda garantia
financeira para o caso de terem de sair
da empresa se ela se envolver numa
grande fusão. A farmacêutica americana
afirma que as mudanças foram feitas
para preencher “uma lacuna competiti-
va” na remuneração e nos benefícios que
foi identificada no começo deste ano.
Mas o plano de contingência chega num
momento em que a Merck enfrenta o
risco de ter de pagar grandes multas e
indenizações em relação à retirada do
mercado de seu analgésico Vioxx, e em
meio a investigações da Securities and
Exchange Comission (a comissão de
valores mobiliários dos Estados Unidos)
e do Departamento de Justiça dos EUA,
além de crescentes preocupações em

relação ao futuro da empresa. 
Uma porta-voz da Merck disse que a

adoção do plano não pressupõe que uma
“fusão ou grande aquisição seja iminente
ou desejada”. Ela disse que o objetivo do
plano é manter e motivar os funcionários
“em períodos de incerteza” causados pelos
rumores ou por uma verdadeira troca de
controle da empresa. Ela disse que aproxi-
madamente 90% de todas as grandes
empresas americanas e quase todas as
farmacêuticas concorrentes têm cláusulas
de troca de controle similares. 

Ainda assim, é a primeira vez que a
Merck adota um plano desses. A decisão
pode indicar que o conselho de adminis-
tração pensa seriamente em todas as
opções, entre elas uma fusão, apesar da
resistência explícita da direção a um
negócio de peso.

O conselho aprovou o pacote em 23 de
novembro. Os detalhes foram revelados
num registro com as autoridades regula-
mentadoras ontem de manhã antes da
abertura do pregão na Bolsa de Nova York,
onde as ações da Merck são negociadas. 

Uma troca de controle na empresa
colocaria em ação as cláusulas do plano.

Um empregado pode pegar o pacote se
for demitido sem justa causa ou depois
de demitir-se “por boas razões” por até
dois anos depois da troca de controle. 

Os gatilhos do plano incluem a aquisi-
ção de mais de 20% das ações da Merck
com direito a voto por outra empresa.
Uma ampla mudança do atual conselho

ou de seus sucessores já definidos, que
os deixe como minoria no comando da
empresa, também faria o pacote come-
çar a valer. Uma fusão que deixe os acio-
nistas da Merck com 60% ou menos das
ações com direito a voto da empresa
resultante também ativaria os pacotes.

O plano cobre o comitê administrativo
da farmacêutica americana e outros da

administração em nível de diretoria. Ao
todo, cerca de 230 funcionários se quali-
ficavam quando o plano foi adotado na
semana passada, segundo o registro. 

De acordo com o plano, quem se qua-
lificasse poderia receber até três vezes o
salário base anual e meta de bônus. O
valor exato pode ser reduzido a um míni-
mo de uma vez e meia a remuneração
esperada para funcionários cuja idade se
aproxima dos 65. Opções de ações pen-
dentes podem ser imediatamente exerci-
das e a parte das opções que tem base no
desempenho seria recebida.

Quanto às perspectivas da Merck, a
empresa continua a dizer que uma gran-
de fusão ou aquisição não é a resposta a
seus problemas. “A Merck continua a
acreditar que determinadas alianças e
parcerias fazem sentido no longo prazo
para a Merck e seus acionistas”, disse a
porta-voz da farmacêutica americana. “E
uma aquisição ou fusão de grande escala
não seria adequada a nosso critérios de
acrescentar coisas significativas a nossa
linha de produtos em desenvolvimento,
acrescentar crescimento de longo prazo
ou agregar valor para os acionistas.” 

Merck nega fusão, mas cria garantia para executivos no caso de uma

Plano cria pacotes de
recisão para mais de 200
funcionários se tiverem
de sair do emprego.
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