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Algumas semanas depois de assu-
mir a presidência executiva da
Hewlett-Packard Co., um ano atrás,
Mark Hurd começou a ouvir as quei-
xas sobre a equipe de vendas para
empresas.

Quando Hurd se reuniu num retiro
no Arizona com 25 dos maiores clientes
corporativos, vários deles lhe disseram
nem saber a quem telefonar na HP por
causa dos confusos níveis administrati-
vos da empresa. Outros reclamaram
que recebiam cotações diferentes de
vendedores da HP na Europa e nos
Estados Unidos.

Hurd, que antes havia presidido a
NCR Corp., fabricante de caixas ele-
trônicos e registradoras, ouvia queixas
semelhantes dentro da própria empre-
sa. Ann Livermore, diretora de tecno-
logia para empresas, contou-lhe que
levou três meses para conseguir auto-
rização para contratar 100 especialis-
tas em vendas. O pessoal de vendas da
HP reclamava que só dedicava um
terço do seu tempo a clientes porque
estavam sempre sobrecarregados com
tarefas administrativas.  

Percebendo um problema funda-
mental, Hurd mergulhou na estrutura
de vendas da HP. Descobriu que havia
11 níveis administrativos entre ele e

um cliente — níveis demais, pensou.
Na Europa, a HP punha quatro pessoas
de departamentos diferentes para cui-
dar de uma transação, enquanto rivais
como a Dell Inc. e a International
Business Machines Corp. normalmente
punham três. Isso significava que a HP
era mais lenta para fechar um negócio
— e por isso perdia tantos. E dos 17.000
funcionários dela que trabalhavam em
vendas a empre-
sas, apenas cerca
de 10.000 vendiam
diretamente para
os clientes. O res-
tante era pessoal
de apoio ou admi-
nistrativo. 

Entre os clien-
tes, a HP havia
conquistado uma
reputação de boa
fornecedora de
produtos de infor-
mática, de computadores a impresso-
ras e câmeras. Mas a empresa, que
fatura US$ 87 bilhões por ano, tinha um
problema para vender aos seus melho-
res consumidores, as empresas, que
respondem por 70% de sua receita.
Hurd concluiu que o pessoal de vendas
da HP parecia esperar que esses clien-
tes viessem procurá-los. “Para ganhar
um negócio, é preciso se mostrar”, diz

Hurd. “Tínhamos de abandonar a
maneira simplista de apenas inventar
alguma coisa e esperar que as pessoas
aparecessem para comprá-la.”

O problema nas vendas para empre-
sas foi uma das razões de a HP ter
lucros irregulares e baixo crescimento
sob a chefia de Carly Fiorina, que ante-
cedeu Hurd e foi demitida em fevereiro
do ano passado. Enquanto Fiorina se
debatia sem conseguir resolver a estru-
tura de vendas para empresas, os
ganhos estagnavam: o lucro líquido de
US$ 3,5 bilhões no ano fiscal de 2004 foi
praticamente igual ao de 1999. As
ações da companhia despencaram
mais de 50% nos 5,5 anos em que ela
ficou no poder. Uma porta-voz de
Fiorina, que planeja uma turnê para
divulgar o livro de memórias que aca-
bou de lançar, disse que a ex-executiva
prefere não comentar o assunto. 

Assim começou o maior desafio
administrativo de Hurd: reformular a
enorme equipe de vendas corporativas
da HP. Em julho do ano passado, ele eli-
minou um grupo que vendia uma vasta
carteira de produtos da HP. Redistribuiu
o pessoal entre os setores de computa-
dores, impressoras e tecnologia para
empresas a fim de dar aos vendedores
oportunidade de se especializarem nos
produtos que vendem. Demitiu centenas
de funcionários de baixo rendimento e

cortou três níveis de gerência de ven-
das. O número de reuniões diminuiu
para que os vendedores tenham mais
tempo para cuidar dos clientes. E, para
vários dos grandes clientes, Hurd desig-
na só um vendedor, para que as empre-
sas saibam sempre quem contatar.

Há apenas quatro anos, a HP obtinha
todo o seu lucro com produtos de consu-
mo como cartuchos de tinta e usava esse
lucro essencialmente para subsidiar as
vendas corporativas. Um ano depois de
substituir Fiorina, renovar a equipe de
vendas para empresas tornou-se o cen-
tro dos esforços de Hurd para reanimar
a gigante de tecnologia.

Sob o comando de Fiorina, o setor
de vendas a empresas tornou-se pesa-
do, principalmente depois de ela arqui-
tetar a compra da rival Compaq
Computer Corp., em 2002, dizem execu-
tivos da HP. Muitos vendedores não
tinham nenhuma pressa em vender,
diz Jack Novia, diretor de vendas para
empresas nas Américas. 

Os problemas da HP são o oposto do
que ela enfrentou nos anos 70 e 80,
quando era forte na venda para empre-
sas mas estava bem atrás nas vendas
para pessoas físicas. Nos anos 90, ela
fechou vários acordos com grandes
revendedoras de eletrônicos e ganhou
espaço de destaque nas prateleiras das
lojas e na internet. 

Mudar a cultura de vendas da HP
não é fácil. Os lucros da empresa
melhoraram nos últimos trimestres e
suas ações subiram mais de 60% desde
a chegada de Hurd. Mas o diretor-pre-
sidente definiu uma meta modesta de
aumento da receita, de 4% a 6% no ano
fiscal de 2007. Para ele, o trabalho de
melhorar as vendas ainda está no iní-
cio. Ainda existem muitos níveis inter-
nos de burocracia pesando sobre os
vendedores, diz. Ele espera que, quan-
do todos esses obstáculos forem remo-
vidos, a equipe de vendas seja duas
vezes mais produtiva do que era. 

John Crary, vice-presidente de tec-
nologia de informação da fabricante de
autopeças Lear Corp., diz que até agora
não viu muita mudança nas vendas da
HP. Mas outros clientes, como James E.
Farris um diretor de tecnologia da vare-
jista Staples Inc., dizem ver melhora
num atendimento mais personalizado.

Grande desafio da HP é vender para empresas
Aquisições deixaram a companhia com uma estrutura burocrática, que Mark Hurd tenta simplificar
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No mês passado, a telefônica
americana Verizon Communica-
tions Inc. ficou surpresa ao des-
cobrir que um de seus anúncios
de internet aparecia ao lado de
fotos de mulheres seminuas
numa página do site  de relacio-
namento social MySpace.com. A
Walt Disney Co. não sabia que
seus anúncios apareciam ao
lado de um artigo sobre desem-
penho sexual masculino no
About.com. O site de empregos
Monster.com não havia se dado
conta de que seu anúncio estava
num site que parecia oferecer
downloads não-autorizados de
músicas e vídeos. Assim que
descobriram, as três retiraram
seus anúncios.

A maioria das grandes
empresas tem regras rígidas
para impedir que seus anúncios
apareçam ao lado de conteúdo
sexual, político ou preconceituo-
so na TV, nos jornais e nas
revistas. Mas atualmente o con-
teúdo imprevisível da internet
está testando duramente essas
restrições, porque os anúncios
estão aparecendo em sites sem
que uma empresa saiba, ou
tenha dado permissão para tal. 

“É preciso haver mais res-
ponsabilização e controle sobre
isso”, diz o porta-voz da Verizon
Eric Rabe. A Disney não quis
comentar além de dizer que o
anúncio estava no lugar errado.
A Monster.com diz que revisa
regularmente a colocação de
seus anúncios online. Mas “o
desafio de garantir a integrida-
de de cada inserção continua a
crescer”, diz a porta-voz da
Monster, Danielle Perry, cuja
empresa, como as outras, foi
alertada para esses incidentes
em particular pela reportagem
do Wall Street Journal.

As empresas e suas agências
publicitárias desenvolveram ao
longo dos anos meios de monito-
rar seus anúncios impressos e
de TV. Para a televisão, os
anunciantes têm listas de pro-
gramas nos quais eles não com-
pram espaço — normalmente os
de conteúdo mais polêmico.
Tanto na TV como nos meios
impressos, os anunciantes com-
pram espaço sob a condição de
que a propaganda não apareça
ao lado de certos conteúdos —
como notícias sobre tragédias.

Os anúncios na internet não
são tão claramente definidos.
Os anunciantes costumam lidar
diretamente com a Google Inc.,
a AOL, da Time Warner, o MSN,
da Microsoft Inc., e a Yahoo Inc.
Mas para os milhares de outros
sites que aceitam anúncios, as
empresas e suas agências vol-
tam-se para redes de publicida-
de online.

Os anunciantes gostam das
redes porque elas permitem-
lhes comprar anúncios baratos
numa ampla variedade de sites.

As redes também permitem aos
anunciantes utilizar sites que
atraem um certo grupo, como
jovens do sexo masculino. As
maiores redes podem represen-
tar mais de 10.000 sites.

Mas isso torna difícil para as
empresas e mesmo as redes
publicitárias estar certas de
onde os anúncios serão inseri-
dos. Especialistas do setor
dizem que alguns websites
registram-se para receber anún-
cios usando um nome inócuo,
mas depois põem os anúncios
em outro site mais impróprio
que atrai mais tráfico. Como os
sites ganham dinheiro com base
no número de pessoas que vêem
o anúncio, um site de conteúdo
sexual com maior público pode
representar maior receita.

“Na publicidade online não é
possível ter 100% de certeza de
que um anúncio não está sendo
inserido num site errado”, diz
Michiel Beenen, diretor-presi-
dente da BannerConnect.net,
uma rede de publicidade online
da Holanda.

A maioria das redes de anún-
cios diz que analisa regularmen-
te os sites com que trabalham
para verificar conteúdo impró-
prio. Mas David Herpers, diretor
de marketing da firma de finan-
ciamento imobiliário Amerisave
Mortgage Corp., diz que um
anúncio seu que apareceu no
MySpace havia sido comprado de
uma rede que havia prometido
inseri-lo em sites de “finanças e
crédito”. No MySpace, o anúncio
apareceu ao lado de uma foto de
uma parte íntima do corpo mas-
culino. “É alarmante. (...) Eu
não tinha idéia de que isso podia
acontecer”, diz Herpers.

O MySpace, que pertence à
News Corp., diz que as páginas
pessoais de seus mais de 50
milhões de participantes podem
ser impróprias para menores.
Mas o site está criando novas
seções para cinema e música.
“Você nos verá lançar mais e
mais conteúdo controlado tradi-
cional, do tipo que os anuncian-
tes esperam”, diz Ross
Levinsohn, diretor-geral da Fox
Interactive Media, que supervi-
siona o MySpace.

Na Web, anúncios acabam
saindo onde não deviam
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A receita trimestral da HP desde que 
Mark Hurd assumiu a empresa, no fim 
de março de 2005:

RECEITA, EM
US$ BILHÕES

CRESCIMENTO %
SOBRE IGUAL PERÍODO

DO ANO ANTERIOR

Nota: ano fiscal acaba em 31 de outubro.
Fonte: a empresa

Fonte: comScore Media Metrix
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Maiores redes de anúncios, em 
milhões de visitantes únicos a 
páginas de internet com anúncio
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