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O Brasil tem de se posicionar como a principal alternativa à China como fabricante de 
equipamentos de tecnologia e telecomunicações, mas está perdendo espaço dentro da América 
Latina para o México, que estabelece menos barreiras e burocracias para a atuação interna e 
para exportar, defende o diretor global de mercados emergentes da Dell, Fernando Loureiro.  
 
Para o executivo, nenhuma alternativa combina tamanho populacional e de mercado interno 
com potencial de crescimento econômico e de formação de especialistas quanto o Brasil. Se 
devido aos baixos custos de mão-de-obra, tamanho e agressividade de incentivos 
governamentais a China é imbatível, o País leva vantagem frente à Índia por ter mais 
capacidade de consumo, melhor infra-estrutura e ter evoluído nos incentivos para a fabricação 
de computadores, em especial depois da Lei do Bem. "A Índia está onde o Brasil estava há 
alguns anos", diz.  
 
Ex-Compaq, Loureiro está há dez anos na Dell e há um ano assumiu a posição atual, na qual 
tem a responsabilidade de identificar e acelerar oportunidades em 14 mercados emergentes. 
"Fui convidado para esse posto porque a experiência no Brasil era muito rica. Aqui é o único 
país do mundo, fora dos Estados Unidos, onde temos fábrica, call center, centro de 
desenvolvimento de software", comenta.  
 
A empresa passa por uma verdadeira revolução global. Quando se sentia confortável na 
posição de maior fabricante de computadores do mundo, focada em atuar junto ao mercado 
corporativo e vender apenas diretamente por seu site, a Dell viu as condições do mercado 
mundial mudarem. Com isso, perdeu no fim de 2006 a liderança global para a HP e passou a 
ser ameaçada por fabricantes asiáticas, como a Acer e a Lenovo. Na América Latina, ela 
chegou a perder o posto de segunda empresa em vendas para a brasileira Positivo 
Informática.  
 
O motivo da guinada foi a demora em perceber que a grande demanda por computadores 
estava se movendo para o consumidor final, para as vendas no varejo e aos países em 
desenvolvimento, erro tático que Loureiro e o próprio fundador, Michael Dell, admitem.  
 
Durante 2007, a empresa anunciou uma série de mudanças, que incluíam o foco nesses 
mercados, além de uma série de alterações em seu modelo de negócios. A empresa era 
conhecida por fabricar sob encomenda. O processo fabril só começava depois do pedido ser 
feito. O modelo evitava que a empresa estivesse nas vitrines dos varejistas. "Estamos 
quebrando muitos dogmas."  
 
Para redirecionar o negócio, a Dell abriu lojas, foi ao varejo e até passou a terceirizar a 
produção de alguns notebooks, além de começar a desenvolver máquinas específicas para 
cada país. No momento, uma equipe de brasileiros está desenvolvendo modelos voltados para 
o consumidor nacional.  
 
Gazeta Mercantil - A política industrial brasileira cria alguma situação peculiar?  
 
É como se tivéssemos duas fábricas aqui no Brasil. Ela importa componentes sem tributos por 
meio do regime Recof (Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 
Informatizado), temos um canal verde da alfândega, assim as partes não ficam paradas para 
liberação, montamos aqui o computador e exportamos para a América do Sul. A outra funciona 
para atuarmos internamente. Ela compra componentes locais, tem PPB (Processo Produtivo 
Básico), que exige uma porcentagem de uso de componentes nacionais, e vende para o 
mercado local. Os meus fornecedores nacionais cobram até quatro vezes mais caro que os 
importados mas eu tenho de comprar deles porque senão perco o direito ao PPB. Eles não têm 
motivação para serem competitivos e baixarem custos, porque nós temos de comprar deles de 
qualquer jeito.  
 



Gazeta Mercantil - O que a Dell sugeriria ao governo para estimular o setor de informática no 
País?  
 
O governo poderia selecionar o que faz sentido ao Estado e dar opções às empresas. Por 
exemplo, faz sentido ao País que as empresas promovam pesquisa e desenvolvimento 
(inovação), conteúdo local, exportação, geração de emprego. Em contrapartida, baixaria a 
burocracia ou a tributação do componente importado. Por exemplo, o governo poderia exigir 
produção local ou investimento dobrado em P&D (8% em vez de 4%), além do compromisso 
de exportar. A empresa poderia escolher a melhor estratégia para ela. Se cumprir uma das 
exigências, fica apta a receber incentivos.  
 
Gazeta Mercantil - E quanto à indústria do software? Não seria mais interessante ao Brasil 
incentivar uma indústria como essa, que promove mais capacitação, do que a de 
componentes?  
 
A produção de software é mais importante para o País porque contrata muita gente enquanto 
a produção de equipamentos contrata cada vez menos. E se você for ampliar a produção de 
software vai precisar de mais gente. Em equipamentos, é possível crescer contratando menos. 
Tudo é muito automatizado. Mas em relação a software, a mão-de-obra brasileira realmente 
perdeu competitividade em comparação à indiana, mas aqui há a vantagem do fuso horário 
mais parecido com o americano. A qualificação do analista também é melhor aqui, ele é mais 
produtivo, embora em linhas de código o indiano seja imbatível. O brasileiro questiona e tem 
visão de conjunto.  
 
Gazeta Mercantil - Mas existe um grande problema de falta de mão-de-obra especializada em 
TI no Brasil?  
 
Esse não é um problema específico daqui. Os demais países também se ressentem de falta de 
profissionais.  
 
Gazeta Mercantil - Qual é a percepção da Dell no contato com as autoridades da política 
industrial?  
 
Percebemos que o formulador de políticas públicas até reconhece que estamos muito 
atrasados e que precisamos fazer algo rápido. Mas os técnicos são resistentes e insistem no 
que é tradicional, ou seja, no adensamento da cadeia produtiva. Também concordamos com 
isso, mas divergimos sobre as providências para implantação dessa política industrial.Gazeta 
Mercantil - Qual a oportunidade que o Brasil está perdendo?  
 
O Brasil tem de se colocar como opção à China. A China é o primeiro mercado em tudo e não 
tem como tirar o lugar dela. Mas um dos outros emergentes precisa se apossar da posição de 
alternativa. E poderia ser o Brasil, que é menos burocrático e tem melhor infra-estrutura que a 
Índia, tem tamanho e fuso horário compatível com os países desenvolvidos. Mas o México está 
roubando exportações do Brasil na América Latina e se tornando opção para as empresas que 
vêm se instalar na região.  
 
Gazeta Mercantil - Mas o México tem a vantagem da proximidade dos Estados Unidos?  
 
A logística evoluiu muito. Nós somos exemplo disso. Nossa fábrica na Malásia entrega 
notebooks para o mercado americano na mesma velocidade após o pedido ser feito que uma 
fábrica local faria. O Brasil poderia exportar para toda a América Latina e os Estados Unidos, 
se desse condições melhores que o México.  
 
Gazeta Mercantil - É tudo uma questão puramente econômica?  
 
Sim. O Brasil hoje exporta para a América do Sul e também para a África do Sul porque 
provou que pode entregar por menos custos que a fábrica da Irlanda, que é a responsável por 
toda a África, Europa Ocidental e Oriente Médio.  
 



Gazeta Mercantil - Por que a Dell vê tanta oportunidade no Brasil e nos demais emergentes?  
 
Porque 85% da população estão nos mercados emergentes. E o porcentual de população que 
tem acesso à internet continua muito baixo. No Brasil é inferior a 20%, na Índia é de 3%. No 
ano passado, foram vendidos 750 mil PCs por dia no mundo. E a perspectiva é o mercado 
triplicar nos próximos anos. Uma pesquisa mostrou que há 54 milhões de PCs e laptops na 
China hoje e que em 2015 haverá 549 milhões - ou 10 vezes mais. Isso é um estímulo para a 
Dell. No Brasil, a base é 20 milhões e a previsão é chegar a 100 milhões, ou 5 vezes mais, a 
metade do crescimento da China, mas ainda assim muito relevante.  
 
Gazeta Mercantil - A venda direta, por internet, vai continuar ou a idéia é levar toda a 
comercialização ao varejo?  
 
Vamos às lojas de varejo e vamos também inaugurar novas lojas próprias como a da Rússia. 
Mas tudo isso vai se somar ao 0800 e à venda on-line, que caracterizou a Dell desde a sua 
chegada ao País.  
 
Gazeta Mercantil - A Dell viveu uma verdadeira revolução ao focar o mercado consumidor, que 
sempre foi preterido em relação ao corporativo. Comente um pouco de como anda essa 
mudança.  
 
Embora o número de empregados tenha sido reduzido (em 4% e não em 10% como se 
previra), a Dell foi buscar especialistas para poder promover a revolução e se reposicionar no 
mercado. Trouxemos o Ron Garriques da Motorola, que entende de consumo; o Steve 
Shuckenbrock da EDS, que entende de serviços, e o Mike Cannon da Solectron, que entende 
de produção.  
 
Gazeta Mercantil - A Dell está vendendo pelas redes do Ponto Frio e do Wal-Mart. Depois que 
esses acordos foram anunciados, no segundo semestre de 2007, parecia que uma série de 
outras parcerias seriam fechadas a tempo de pegar as vendas de Natal, mas isso não 
aconteceu.  
 
Estávamos com vários outros processos ao mesmo tempo. Tivemos que montar um time novo, 
estruturar equipe de canais e de varejo. Trouxemos executivos de fora, porque não tínhamos 
esse conhecimento internamente. Saímos de nenhum para 10 mil pontos de varejo.  
 
Gazeta Mercantil - Em relação à produção, o que mudou com toda essa nova estratégia de 
comercialização?  
 
Quebramos o dogma do produto global obrigatório. Vamos desenhar produtos emergentes 
para mercados emergentes. O Brasil está incluído.  
 
Gazeta Mercantil - Você mencionou a quebra de dogmas da empresa. Ao perder a liderança 
global para a HP e participação de mercado em vários países, a precisou Dell abandonar vários 
de seus dogmas. Quais foram as principais mudanças?  
 
A empresa definiu no ano passado cinco novos focos de atenção. Eles são a atuação nos 
mercados emergentes, chegar ao varejo, ofertar mais serviços para o mercado corporativo, 
desenvolver-se no segmento de pequenas e médias empresas e reforçar as vendas de 
notebooks. Mas quebramos outros dogmas, como terceirizar a fabricação de laptops a 
terceiros, uma situação antes impensável na Dell. Nós continuamos fazendo o design, mas 
passamos parte da produção para ser feita por terceiro na Ásia.  
 
Gazeta Mercantil - Por que a empresa demorou tanto para mudar? A tomada de decisão foi 
difícil porque o modelo deu certo por muito tempo?  
 
Sim, e continua dando certo. Mantemos os 29% de participação no mercado corporativo 
americano. Mas o mercado se ampliou e não estávamos fortes onde ele crescia mais. 
Demoramos para ver isso.  



 
Gazeta Mercantil - A empresa mudou sua produção no Brasil, de Porto Alegre para Hortolândia, 
no interior de São Paulo. A fábrica nova já foi criada de forma que estivesse mais adaptada às 
novas formas de comercialização da empresa?  
 
Tínhamos problemas de gargalos no Sul. Lá, até para começar a operar mais rapidamente, 
pegamos uma fábrica pré-existente. Porém, uma típica fábrica da Dell tem uma série de docas 
de entrada de componentes e de saída dos computadores prontos. Os produtos ficam o menor 
tempo possível lá dentro. Em São Paulo, é assim. E temos aqui um processo fabril mais 
moderno que o das unidades presentes nos Estados Unidos e Irlanda, que até são maiores. 
Tanto que o modelo dela está sendo replicado na Índia e na Polônia, em Lodz.  
 
Gazeta Mercantil - A migração da produção está completa?  
 
Sim. No Sul, temos hoje apenas o call center e desenvolvimento de software, que são menos 
dependentes. Mas com a fábrica em São Paulo, os custos caíram. O custo de frete cai. Os 
nossos clientes estão aqui. Acontecia de levarmos para lá componentes que eram produzidos 
aqui, o que era um custo, e depois ainda tínhamos que pagar o frete para trazer o computador 
montado para o cliente aqui.  
 
Gazeta Mercantil - Por que a Dell escolheu a Rússia para instalar a sua primeira loja?  
 
Dentre os quatro BRIC [sigla para Brasil, Rússia, Índia e China], a Rússia é o emergente que 
tem a classe média mais forte. Ela pôde contar com abertura política e alta no preço do 
petróleo, o que resultou no fortalecimento do poder aquisitivo dessa camada da população. A 
loja está num shopping imenso, como eu nunca vi igual. E há estudos para instalar outras lojas 
em mais países.  
 
Gazeta Mercantil - Por que o formato de quiosques em shoppings, inclusive no Brasil, não 
vingou?  
 
Contratamos pesquisa e descobrimos que a experiência de quiosques não deu certo porque é 
preciso encontrar uma forma diferente de atuação, não adianta um formato bonitinho mas 
igual a muitos outros 
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