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A maneira como tudo começou nunca é esquecida na Dell. Mesmo em 31 de janeiro, quando o 
fundador Michael S. Dell voltou a assumir o cargo de executivo-chefe depois de 18 meses de 
notícias ruins e finanças titubeantes, um comunicado à imprensa alardeava como a Dell 
lançou, 23 anos atrás, com apenas US$ 1 mil e uma idéia simples, um negócio que chegaria 
aos US$ 56 bilhões. Essa jogada de gênio - passar por cima dos intermediários e vender 
computadores feitos sob encomenda diretamente ao consumidor - foi um dos modelos de 
negócios revolucionários do fim do século XX.   
 
Concorrentes que vão da Hewlett-Packard (HP) à IBM aprenderam a temer seu poder. E assim 
que a Dell começou a usar a internet para permitir que seus clientes configurassem seus 
próprios PCs, sem a necessidade de um representante de vendas, a companhia ganhou um 
lugar entre outras campeãs da Nova Economia, que incluíam o Wal-Mart, a Cisco e a 
Southwest Airlines.   
 
O famoso começo da Dell tem dado lugar a outra lenda empresarial clássica, bem menos feliz. 
Assim como muitas ex-campeãs esquecidas, a Dell sucumbiu à complacência, na crença de 
que seu modelo de negócios ficaria sempre à frente do resto da manada. Embora tenha 
ampliado sua linha de produtos, a empresa não deu importância à grande melhoria da 
concorrência ou usou sua liderança nas vendas diretas e o caixa gerado para investir em novas 
linhas de negócios, talentos ou inovação que pudessem proporcionar uma outra vantagem 
competitiva.   
 
"A Dell é um exemplo de crescimento de fórmula única: 'Nós fabricamos PCs baratos. É isso 
que fazemos, e fazemos bastante'", diz Jim Mackey, diretor-gerente da Billion Dollar Growth 
Network, um consórcio de pesquisas focado no crescimento de grandes companhias. "Você 
pode crescer muito rapidamente quando tem uma fórmula única, mas quando chega a um 
certo ponto, perde a capacidade de criar novo crescimento."   
 
O sucesso de longo prazo exige uma reinvenção constante. Uma pesquisa feita por Mackey e 
outros mostra que a maioria das empresas de crescimento acelerado atinge um ponto - em 
torno dos US$ 50 bilhões em receita - , em que começam a titubear. Nesse estágio, continuar 
crescendo exige bilhões em novas vendas todos os anos. Raramente o modelo de negócios 
original e não alterado dá conta do recado. A única maneira de superar o desafio é estimular a 
próxima plataforma de crescimento bem antes de ela ser necessária.   
 
A maioria não faz isso. Distraídas pelas pressões do sucesso do momento, elas mergulham em 
uma falsa sensação de segurança. "Quando isso é tudo que você pode fazer para manter o 
crescimento que o seu modelo de negócios atual está proporcionando, você não sente essa 
urgência", diz o professor Clayton Christensen, da Harvard Business School. Ele visitou a sede 
da Dell em Round Rock, no Texas, nos anos de 1998 e 2000, e alertou o então executivo-chefe 
da companhia, Kevin Rollins, de que eles precisavam se concentrar no crescimento de cinco a 
oito anos à frente, pensando no modelo que iria aumentar suas encomendas de computadores.   
 
Um grande admirador da inteligência de Rollins, Christensen diz que ingenuamente acreditou 
que ele iria aceitar seu conselho. Ao invés disso, a Dell estendeu seu modelo para novos tipos 
de equipamentos, como armazenagem de dados, impressoras e TVs, na esperança de obter 
lucro fácil vendendo produtos feitos por outras companhias. Em algumas áreas, como as de 
impressoras e televisores, a personalização que fez o PC da Dell parecer especial não é um 
fator a ser considerado. Em outras, como a de serviços, concorrentes de baixos custos 
estavam em vantagem.   
 
Michael Dell insiste que o modelo de negócios de sua companhia ainda é uma vantagem 
importante. A Dell, diz ele, adquiriu a gordura da meia-idade e perdeu o foco e o vigor que 
fizeram dela um símbolo. Em um e-mail interno no qual explicava a saída recente de Rollins, o 
fundador da Dell prometeu que a companhia vai resolver os problemas de suporte aos clientes, 
melhorar seus serviços e concentrar-se mais nas pequenas e médias empresas, em um 



acréscimo às megacorporações, que respondem pela maior parte das vendas. Embora não 
descarte grandes mudanças estratégicas, como uma entrada no varejo, Dell diz: "Acho que as 
principais forças históricas da Dell serão suas principais forças no futuro".   
 
Muitos críticos afirmam que o problema é que a companhia não começou uma evolução mais 
ordeira quando os tempos eram melhores. Por meia década, ela foi a única grande companhia 
de PCs a ter lucro. Ao eliminar o intermediário e manter baixos os custos de pesquisa, 
desenvolvimento e estoques, a Dell sempre gozou de margens de lucro 10 pontos maiores que 
as das concorrentes deficitárias. Em vez de usar esse colchão para desenvolver novas 
habilidades, ela deu aos seus admiradores em Wall Street e na mídia o que eles queriam: os 
maiores lucros possíveis.   
 
Mas esse orgulho foi quebrado. Em 1999 a Dell comprou uma companhia iniciante chamada 
ConvergeNet, que tinha um sofisticado produto de armazenagem que acabou não se 
mostrando pronto para o "horário nobre". Ao apelidar a concorrente EMC de "Excessive Margin 
Company" (companhia das margens excessivas), a Dell parecia esperar que a área de 
armazenamento de dados seguiria o mesmo padrão dos PCs, passando de modelos caros e 
cheio de recursos para equipamentos padronizados. A Dell subestimou a concorrência e hoje é 
apenas mais uma no segmento.   
 
Em 2005, PCs rivais, especialmente os da HP, que tomou a liderança de mercado da Dell nos 
últimos trimestres do ano passado, haviam fechado a lacuna da eficiência e registravam um 
aumento das vendas no varejo.   
 
A lealdade da Dell ao seu modelo de negócios poderá tornar difícil para ela retomar o 
crescimento. A companhia já sugeriu uma nova ofensiva para ampliar seus negócios de 
serviços de computação, que até agora concentram-se principalmente em reparos e 
atualização de hardware da própria Dell. Segundo Bill Scheer, analista sênior da consultoria 
Kennedy Information, esses serviços relacionados a equipamentos são a área de crescimento 
mais lento de um mercado de US$ 147 bilhões, e cresce estimados 6,3% ao ano, contra 7,6% 
do mercado como um todo. Os ganhos com reparos de máquinas podem ser bons, mas não 
levam aos grandes negócios que ajudam a vender equipamentos de ponta e os programas que 
costumam acompanhá-los.   
 
Especialistas em consultoria afirmam que a Dell terá dificuldades para subir na cadeia de 
valores. Primeiro, porque ela é uma empresa que usa muitas pessoas e não se beneficia do 
seu conhecimento em fabricação eficiente. Além disso, quando começou a fabricar PCs, a Dell 
entrou num setor com muita gordura localizada, representada pelas comissões dos 
revendedores e pelos preços mais altos do varejo. Agora, os custos ficaram menores e 
eficiência aumentou, com empresas como as indianas Wipro e Infosys Technologies, que 
vendem a hora de seus programadores a US$ 50, valor que há dez anos era de US$ 125 ou 
mais.   
 
A Dell vem lutando para encontrar áreas de crescimento grandes o suficiente para fazer a 
diferença. Depois de um começo promissor com as impressoras, que levou a companhia 
rapidamente ao terceiro posto do ranking, os dados trimestrais mais recentes da consultoria 
IDC mostram que a participação de mercado da Dell está em 3,6%, frente aos 6,2% do ano 
anterior. Sua outrora promissora iniciativa no segmento de equipamentos de rede não deu em 
nada e sua participação no mercado de armazenagem está estagnada em comparação a um 
ano atrás.   
 
O "banco de reservas administrativo" da Dell não parece ter tantas opções quanto deveria. 
Quando demitiu seu diretor financeiro, em 19 de dezembro, a companhia acabou preenchendo 
a vaga com um forasteiro, o membro do conselho Don Carty, ex-executivo-chefe da AMR 
Corp., controladora da American Airlines. Fontes do setor afirmam que muitas das saídas 
administrativas recentes não foram resultado de rescisões contratuais, e sim de pessoas que 
deixaram a companhia esgotadas por um esforço de recuperação cada vez mais duro. O porta-
voz da Dell, Bob Pearson, diz que a empresa tem um bom banco de substitutos. "Nos sentimos 
afortunados com o fato de (Carty) poder fazer isso".   



Esses são os desafios dos quais a Dell foi protegida durante anos. A destreza com que seu 
fundador vai lidar com eles determinará se seu legado na construção de uma grande 
companhia será duradouro - ou se ele teve uma grande idéia que perdeu o fôlego.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 fev. 2007. Tecnologia & Telecom, p. 
B2. 
 


