
D as empresas de tecnologia no Brasil, a
estadunidense Dell está entre as que
mais crescem. No fornecimento de har-

dware para empresas, é líder do mercado, for-
necedora de 40% dos servidores, 43% dos
desktops e 29% dos notebooks em circulação.
Mas no varejo, onde está a melhor possibilida-
de comercial dos emergentes, a empresa enga-
tinhava até 2007. Uma reformulação no projeto
de vendas mudou esse panorama e fez a Dell
incrementar suas vendas ao consumidor final
em cerca de 217% desde então, abocanhando a
ainda pequena porém expressiva fatia de 3,9%
no primeiro trimestre, segundo o Instituto de
Pesquisa e Tecnologia (IDC), de um mercado
que deve movimentar mais de R$ 35 bilhões em
2009, segundo a Associação Brasileira de
Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

Tais estratégias seguem, consequentemente,
um novo projeto de comunicação da empresa,
com amplos reflexos na assessoria de impren-
sa, no departamento de marketing e na abor-
dagem publicitária. Sobre este e outros assun-
tos, como mercados emergentes e branding,
falou o vice-presidente mundial de comunica-
ção da Dell, T.R. Reid, na entrevista a seguir. O
executivo visitou as instalações da empresa no

, Brasil em agosto e conversou com o Caderno
de Mídia durante um almoço, do qual também
participou Juceli Azevedo, diretor de comuni-
cação da empresa no Brasil.



Sim, e isso era uma tradição ha 25 anos em
quase todos os países onde opera. Éramos
muito envolvidos com as companhias maio-
res, mas surgiram oportunidades com micro e
pequenas empresas. E fácil subestimar as fir-
mas pequenas, mas juntas são cerca de 90%
da economia global. Milhões e milhões de
empreendimentos pequenos. E para os consu-
midores [finais] nossa presença é bem nova.
Mudamos em janeiro e fevereiro. Nossa
comunicação era baseada na geografia, como
em muitas companhias. Notamos que quanto
mais crescemos, ficamos mais perto dos
clientes, pois vem a transformação da Dell
num negócio de consumidores globais, não
importa se são usuários, microempresas, mul-
tinacionais ou governos. Posso querer traba-
lhar com publicações que falam sobre educa-
ção, por exemplo. Sua distribuição não é
enorme, mas eu tenho o produto específico
para divulgar para aquele grupo de professo-
res e educadores que eu quero atingir. Então o
objetivo é sermos mais eficientes, mais foca-
dos e até mais diretos no modo de nos comu-

Sim, usamos diversas formas. Recentemente
tivemos um problema em Taiwan, em que
postamos no website um preço errado. Era um
preço ridiculamente baixo, ninguém acharia
razoável o produto por aquele preço [monito-
res de LCD 19 polegadas anunciados a 15 dóla-
res no início de julho]. Usamos mídias sociais
para tentar remover aquilo e alertar os clien-
tes de que havíamos cometido um erro, e
quais eram as implicâncias. Outro exemplo:
estamos usando essa tecnologia não só para
trazer clientes ao nosso website, mas para
levá-los a resenhas de outros usuários. É uma
forma de conversação. Há duas semanas tive-
mos nosso encontro anual de analistas — mais
para investimento e indústria — em Austin. É
um evento muito esperado. Tínhamos uma
pessoa, em tempo real, com milhares de
seguidores no Twitter, dizendo o que aconte-
cia no evento. E com 140 caracteres não dá
para dizer muito, mas dá para escrever
"Michael Dell disse aos analistas isso..." e
fornecer um link com mais informação, que
leva ao blog de um investidor, que por sua vez
leva ao website, onde o encontro é transmiti-
do ao vivo e onde também há todo o material
à disposição, e assim por diante. Mídias
sociais são uma conversação de múltiplas
camadas e múltiplas localidades.
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T. R. Reid — Tem sido excepcional. Quando se
fala sobre carros e velocidade, é comum ter a
referência da aceleração, se vai de zero a 6o, de
zero a 100 num tempo curto. Acho que fizemos
isso no Brasil. Há dez anos tínhamos uma pre-
sença limitada na distribuição, éramos peque-
nos. Agora falamos de um negócio que está bem
além do l bilhão de dólares de receita, e conti-
nua a crescer muito rapidamente. Uma revista,
por exemplo, só ê boa enquanto tem apelo ao
interesse dos compradores ou dos possíveis
compradores. E do mesmo modo penso sobre
nosso sucesso no Brasil. A pergunta é sempre
essa: "Estamos fornecendo algo que nossos
consumidores compram?" Estamos bem: somos
a número dois no país [do mercado de tecnolo-
gia] em termos de market share, embora nossa
capacidade de investir em usuários finais, como
você e eu, seja relativamente nova.

É uma conversa que vai existir com a gente ou
sem a gente. Então podemos participar e influen-
ciar nessa conversa ou podemos deixar seguir
seu próprio curso. Se tomar seu rumo, pode ser
alterada ou pode ser naturalmente guiada para o
que pensamos. Mas vamos deixar isso para a
sorte decidir? Você não controla isso, mas pode
influenciar. Eu trabalho com jornalistas há 25
anos e eu nunca achei — nunca! — que pudesse
controlar um jornalista e nem achei que estaria

nicarmos. Hoje as mídias sociais são funda-
mentais, com um imenso potencial de canais
adicionais, além daqueles nos quais já estamos
acostumados a investir. Nessa relação com os
clientes as mídias sociais são um diálogo.



apto a isso. Essa idéia é errada. Controlar as
comunicações é uma falha de princípios. E isso
também é um fator que atrai as pessoas para as
mídias sociais. Além do fato de ser uma conver-
sa, é algo que não se pode controlar, mas sim
[de que você pode] participar. Para uma empre-
sa, é bem-vinda a participação. Você pode aju-
dar a fortalecer a marca e sua percepção.

Mas acho que dá para economizar em algumas
partes do processo, não sei dizer especifica-
mente quanto, mas, por exemplo, parte dos
clientes que têm dúvidas é atendida por
mídias sociais. Isso deve gerar uma economia
rastreável, só não sei dizer de quanto seria. E
tem outra coisa: abrindo essa conversa por
meio de mídias sociais, sabemos dos nossos
clientes antecipadamente do que precisam e
do que pode dar errado, então adiantamos
esse atendimento ao cliente, esse suporte que
teria mais tarde, como se preveníssemos os
problemas. Continuamos, então, com a comu-
nicação tradicional, mas as mídias sociais
aceleram o processo e aproximam mais o con-
sumidor. A melhor parte é [que] os clientes nos
falam de suas experiências e economizamos

Não, acho que não. Hoje, grande parte do
nosso plano de mídia vai ser feito [por meio]
de formas alternativas, mas precisamos criar
uma organização para desenvolver essas
ações, e estamos trabalhando nisso agora.



dinheiro. Ainda que não fosse econômico,
esse diálogo teria um valor para a marca.

É POSSÍVEL COMPARAR A INDÚSTRIA DOS DIVER-

SOS PAÍSES ONDE A DELL ATUA, PRINCIPALMEN-

TE DOS BRICS?

Sim e são bem similares. São exatamente os
mesmos produtos. Então temos uma estratégia
para sermos rápidos e, se começamos a produ-
zir algo novo em Hortolândia, aplicar isso rapi-
damente em Shenai, Xiamen, Carolina do Norte
ou Polônia, em todos os lugares. Mas sim, há
diferenças. Entre os Brics, por exemplo, a pro-
dução da China é certamente a maior. Mas
atualmente, no panorama econômico mundial,
falamos de coisas ruins, mas também de opor-
tunidades. E esses países [em desenvolvimen-
to] representam, juntos, metade da população
do mundo. América do Norte e Europa Ocidental
têm usado internet e tecnologia da informação
em medidas menores. O mapeamento nesses
lugares de transição, por exemplo, de desktops
para notebooks é mais contínuo. Se você traçar
uma curva da China desse uso e consumo, eles
podem ter começado mais tarde, mas a proje-
ção de crescimento é altíssima.

NÃO HÁ MAIS PARA ONDE CRESCER NA EUROPA E EUA.

Vão continuar a crescer. Mas uma coisa é o cres-

cimento do mercado e da demanda e a velocidade

com que cada subsequente localidade embarca

nas novas tecnologias. Eu morei em Cingapura

por três anos, trabalhando para a Dell naquela

região. Lá, por exemplo, há muitos consumidores

novatos [em tecnologia]. Mas, nesses casos, eles

não passam por todas as etapas, eles vão imedia-

tamente para a tecnologia digital, eles querem

3G! Às vezes temos uma visão muito estreita e

ocidental do mundo... As pessoas dos países em

desenvolvimento não querem a tecnologia de

ontem, quando eles obteriam isso com um alto

grau de interesse, acessibilidade e influência [por

parte dos fabricantes]. Querem o que há hoje, a

melhor tecnologia à disposição. Posso dirigir

pelo subúrbio de Austin, Texas — que não é uma

cidade pequena, tem um milhão e meio de pes-

soas —, e sei exatamente em que pontos o meu

sinal do celular vai cair. Mas estive em alguns

lugares remotos da Tailândia, por exemplo, e eu

tinha três barras de sinal, boa cobertura. De onde

estava, eu não avistava nenhum prédio. Mas

tinha conexão wireless.

A DELL FOI TOP OF M I N D DE I N T E R N E T DO UOL EM

2009, NA CATEGORIA NOTEBOOK. COMO TEM SIDO

FORTALECER A MARCA DA EMPRESA?

Juceli Azevedo — Nossa iniciativa com merca-

do consumidor começou em setembro. Fizemos

ações específicas por meio de relações públicas,

com consentimento de Austin. Então esse reco-

nhecimento é ótimo, prova que deu certo. E

além disso fazemos todos os tipos de infomer-

ciais na TV, também fazemos todas as revistas

semanais, além de Folha e Estadão uma vez por

semana. Então o target varia... Além da mídia

tradicional, fazemos muitos websites. E é muito

poderoso, porque o cliente pode customizar o

computador pela internet. E fazemos outras

ações, como montar, em alguns aeroportos,

quiosques da Dell [para] você ir lá e recarregar

seu notebook, não importa a marca. Mas além de

poder conhecer os produtos Dell, nosso logo

está lá, bem grande.

T. R. Reid — O importante também é saber dar

uma forma a essa exposição. Muitas vezes, por

exemplo, consumidores conhecem notebooks e

desktops, mas não sabem que muitas das

empresas de web e mídias sociais do mundo

rodam sistemas completamente em networks

da Dell, além de servidores. Em outras ocasi-

ões, não sabem o quanto podem personalizar a

tecnologia, não só no que diz respeito aos

componentes, mas também de serviços.

Quando é entregue, como é entregue, se fun-

ciona em processo máximo, se tem um design

de sistema particular... Então, o público conhe-

ce a Dell? Sim. Sabe de nossas tecnologias e

preços? Sim. Entendem o alcance de nossas

capacidades, que podem personalizar esses

produtos como quiserem? Não muito. Tem

noção das iniciativas sobre ambiente e susten-

tabilidade? Será que sei sobre os investimentos

que fazem para o desenvolvimento de tecnolo-

gia? Então acho que há muitas coisas mais

sobre a marca Dell que as pessoas não sabem.

Para a comunicação, então, há muito trabalho a

fazer, para divulgar em dimensões e texturas

diferentes o que é a companhia. O
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