


EXISTEM EMPRESAS QUE
SABEM EXATAMENTE SEU
LUGAR NO MUNDO DOS
NEGÓCIOS. Entre um
movimento e outro, o foco
continua o mesmo e os
resultados positivos dessa
estratégia se traduzem em
números robustos e melhorias
contínuas. É o caso da Dell,
que apresentou 49,2 bilhões de
dólares de faturamento em
2004, durante uma reunião de
acionistas em abril. Essa não
era a melhor notícia, logo em
seguida foi anunciado que a
meta de alcançar 60 bilhões de
dólares por volta de 2006 foi
descartada e o novo objetivo é
chegar aos 80 bilhões de dólares
em mais três ou quatro anos.

Crescer em meio a
tanta previsão de estagnação
de mercado exige muita
determinação e concentração
nos objetivos principais.
Aquilo que os especialistas de
estratégia chamam de core
business (negócio principal)
parece absorvido na cultura
dos executivos da Dell. "O
modelo de negócio gira ao
redor do produto", explica o
diretor de assuntos corporativos
Fernando Loureiro. Mesmo
quando os resultados com a
oferta de serviços são exibidos,

o foco continua fixo. Oferecer
serviços aos clientes ajuda o
crescimento da empresa naquilo
que ela sabe fazer melhor do
que ninguém - produtos de
preço acessível com ótima
percepção de valor agregado.

A área de serviços representa
10% do faturamento da Dell.
No último trimestre fiscal, o
crescimento foi de 32 %
mundialmente, média
impulsionada principalmente
pela região Ásia-Pacífico
na qual as vendas de serviços
cresceram 50% no
comparativo entre os mesmos
períodos nos dois últimos
anos fiscais. A expectativa
é de crescimento contínuo,
mas diferente das rivais,
IBM e HP principalmente.

Enquanto essas duas partem
para competir nos serviços de
consultoria de alto valor, a Dell
fica com outras oportunidades
que não são priorizadas pelas
concorrentes, como
gerenciamento de dados, rede e
outros serviços profissionais.
Dentro dos clientes e próximos
aos problemas que surgem, os
funcionários da Dell se
transformam em pesquisadores
de mercado. No contato com o
cliente eles têm capacidade de
informar que tipo de produto

será demandado e qual a relação
custo-benefício esperada.

Quando a informação do
cliente é inserida no modelo
low-cost/high-quality da
empresa vira oportunidade de
mercado e a estratégia vira
timing to market. E assim que
a empresa pretende alcançar os
80 bilhões de dólares de
faturamento, crescendo dentro
da base que já é usuária de
produtos da marca ou que usa
produtos da concorrência, mas
está sendo pressionada por
menores custos de propriedade
da parafernália de tecnologia.

A estratégia não é nova, a
Dell fez isso no começo de sua
vida com os computadores
pessoais. Para isso, usava a central
de atendimento (que nunca foi
terceirizada e é considerada um
core business), para fortalecer o



contato com o cliente final e
ficar atenta às demandas. Após
os PCs, a empresa usou a
mesma tática com os servidores
e agora é a vez das máquinas de
armazenamento de dados e das
redes. "Apesar dos serviços, o
foco é produto", lembra Loureiro.

Essa determinação parece
trazer outra característica
à Dell. A empresa tem uma
frieza invejável. No meio de
tanta discussão sobre novos
paradigmas e estagnação de
mercado para vários produtos
de tecnologia da informação,
a Dell se mantém no caminho
original e apenas tateia
novos mercados. Atualmente, o

noticiário internacional
destaca a marca ganhando
espaço na prateleira de produtos
domésticos e inusitados
como televisores, projetores e
impressoras. Mas 79% do
faturamento da empresa vem
ainda dos PCs. Outros 21%
são originários de servidores
e demais produtos tipicamente
corporativos. E nessa base
que a empresa planeja crescer.
"Empresas e governo possuem
o parque envelhecido e
pretendem trocar em
breve", adianta Loureiro. A
diversificação além dos PCs

e apenas a reação a uma
oportunidade de negócio
motivada pelo talento de lucrar
com a comoditização que a Dell
possui. Enquanto a IBM vende
a operação de PC para a chinesa
Lenovo, temerosa do prejuízo
com a extrema modularização,
a Dell decide produzir TV,
impressoras e projetores
justamente porque notou que a
comoditização atingiu esse setor.

É por produzir e entregar
com baixo custo e alto valor
agregado que a Dell será
conhecida na história dos
negócios na virada do século.



O fundador da empresa,
Michael Dell, atual chairman,
sintetiza bem o espírito da
empresa em duas frases
expostas numa entrevista na
"Harvard Business Review",
com o título " Execution
Without Excuses" ("Execução
sem Desculpas"). "Preciso fazer o
melhor para o reconhecimento
e o relacionamento dos
empregados, mais do que uma
mera abstração" e "Nós nunca
precisamos de validações
externas (sobre nossas
competências). Se você precisa,
obviamente você não é tão
seguro quanto a isso". Pode
parecer um executivo de
mão-de-ferro conduzindo
uma empresa com deslavado
populismo, mas é apenas a

Linha de montagem O
futuro da empresa é

fabricar qualquer produto
que não seja de nicho e

precise de preço baixo e
alto valor agregado

meritocracia estilo Dell. Não há
como negar que isso deu certo.
Em 1984, quando a empresa
foi fundada, o modelo de
negócio foi construído na
crença que um relacionamento
direto com os clientes seria
essencial para o entendimento
das expectativas e produção
baseada nessa demanda. Nada
mudou desde então. "Nós
sempre criamos algo que jamais
vimos em outra corporação.
Somos iconoclastas", disse
o CEO Kevin Rollins, em uma
entrevista à revista

" Strategy+Business" intitulada
"A alma da Dell".

Futuro
Parece contraditório

oferecer padronização e custo
baixo diante de um mercado
preocupado com a inovação.
Mas, analisando as entrevistas
dos principais executivos da
Dell ao longo do último ano,
fica claro que é exatamente
esse o discurso que eles estão
emplacando no mercado.
Quanto menor a preocupação
com a manutenção e o custo
de propriedade da TI, maior
é a chance de se descobrir
saídas inovadoras e lucrativas
para o negócio. O mercado
parece confiar nesse
posicionamento. Recentemente,
a empresa foi escolhida a
Empresa mais Admirada
dos Estados Unidos pela
revista "Fortune". Atrás
dela estão respectivamente
GE, Starbucks, Wal-Mart e
Southwest Airlines. HP
e IBM já foram as mais
admiradas há 20 anos,
mas algo mudou nesse
meio tempo e a Dell é a que
está aproveitando melhor
essa transformação.

Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 53, p. 38-42, maio 2005.




