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Michael Dell, fundador da Dell Inc., sonhava há quatro anos em criar aparelhos como 
smartphones e tocadores de música que se tornassem "marcas desejáveis" e permitissem à 
empresa cobrar mais caro pelos produtos. 
 
Suas tentativas fracassaram várias vezes e as pessoas aderiram em massa a produtos da 
Apple Inc. Amanhã Dell vai tentar mais uma vez alcançar suas ambições no mercado de 
eletrônicos com um notebook de US$ 999 projetado para concorrer com o popular Macbook, 
da Apple. 
 
O lançamento não deve empolgar as pessoas. A Dell, uma fabricante de computadores que 
fatura US$ 61,5 bilhões por ano, nunca conseguiu lançar produtos de sucesso justo quando um 
eletrônico está na moda. Dell cancelou uma linha diferente de notebooks de luxo no começo do 
ano. Antes disso, cancelou uma série de tocadores de música e uma loja de música on-line, 
antes mesmo de chegarem ao mercado. Suas investidas em smartphones e tablets deram 
pouco resultado. 
 
A Dell quer manter sua presença no mercado de consumo final porque muitas inovações no 
segmento, como as telas de toque, estão se disseminando cada vez mais para outros 
produtos. A entrada dessas tecnologias em outros negócios deixa a Dell "na defensiva" em seu 
tradicional segmento empresarial, diz John Thode, um vice-presidente da Dell. 
 
Para se manter no mercado de pessoas físicas, a empresa, sediada em Round Rock, no Texas, 
retraiu-se em sua iniciativa nesse mercado, que contava com várias submarcas, para se 
concentrar mais nos "prossumidores", ou seja, nos que usam os mesmos eletrônicos em casa 
e no trabalho. 
 
A mais recente tentativa ressalta o quanto a empresa recuou de sua missão de criar uma 
presença no mercado de consumo final que acompanhasse seus dias de glória como líder do 
mercado empresarial, quando ela, como iniciante, derrubou concorrentes como a Gateway Inc. 
e a Compaq Computer Corp.  
 
A recuperação de suas vendas empresariais dá credibilidade a essa aspiração. A empresa 
divulgou na terça-feira melhora no faturamento do primeiro trimestre fiscal e um salto 
considerável nos lucros de seu principal negócio, o de computadores para empresas. Já as 
vendas para pessoas físicas - que respondem por 20% do faturamento - caíram 7% frente a 
um ano antes. 
 
Dell, que em 2007 voltou ao comando da empresa em meio a um declínio nos lucros e no 
faturamento, começou a nova investida no consumidor final com a contratação de uma equipe 
estelar de gerentes da Motorola Inc. e de outras empresas, e comprando a Zing Systems Inc., 
empresa que produz software parecido com o da loja iTunes, da Apple. 
 
Durante uma visita à Zing, em 2007, o então diretor de consumo final da Dell disse que a 
empresa tinha se tornado "a GM da fabricação de computadores", vendendo muitos PCs 
baratos, mas, como a General Motors Co., tinha ficado para trás da concorrência por resistir às 
inovações, segundo pessoas que o ouviram falar. A nova Dell iria desenvolver software e 
aparelhos que pudesse vender a preços maiores, disse ele, segundo essas pessoas. 
 
Mas a empresa não conseguiu um sucesso à la Apple. No último ano, enquanto as vendas do 
iPad, da Apple, subiam vertiginosamente para quase 20 milhões de unidades, a Dell afirma que 
as vendas de seu tablet, chamado Streak, foram "irrelevantes". 
 
"Não previ que isso fosse acontecer", disse o fundador da empresa sobre a rápida ascensão 
dos tablets no mercado. 
 



Fundada em 1984 por Dell, de 46 anos, num alojamento universitário, a Dell ganhou 
notoriedade graças à capacidade de atender aos compradores empresariais de PCs e à fama de 
frugalidade que lhe permitiu oferecer preços mais baixos que os da concorrência. 
 
Os críticos dizem que a luta da Dell no mercado de consumo final advém, em parte, da sua 
incapacidade de gastar com o desenvolvimento de novos produtos. Diferentemente da Apple, a 
Dell tem um histórico de basear seus computadores em tecnologias da Microsoft e da Intel Inc. 
para manter enxuto o orçamento de pesquisa e desenvolvimento. 
 
Nos últimos quatro anos, a empresa gastou US$ 2,6 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, 
ou cerca de 1,1% do faturamento. A Apple, por outro lado, gastou US$ 5 bilhões no mesmo 
período, ou 3% do faturamento. A Dell também cortou os gastos com publicidade para US$ 
730 milhões no último ano fiscal, ante US$ 811 milhões dois anos antes. 
 
As fabricantes bem-sucedidas de eletrônicos para o mercado de pessoas físicas "investem em 
marketing e espalham a marca por aí", diz Gary Shapiro, presidente da Associação de 
Eletrônicos de Consumo dos EUA. A Dell, diz ele, "não está investindo na marca do mesmo 
jeito que as outras empresas de eletrônicos". 
 
Hoje em dia Dell minimiza a importância do mercado de consumo final para seus negócios, 
dizendo que o foco da empresa está em produtos e serviços para empresas. Ele diz que os 
produtos de consumo final nunca serão o "epicentro" da empresa, e que "queremos participar 
de muitos mercados". 
 
A estratégia tem dado certo recentemente. O lucro da empresa quase triplicou em relação ao 
ano anterior nos últimos dois trimestres, graças principalmente ao vigor das vendas para 
empresas. Embora as vendas para pessoas físicas estejam em baixa, o lucro delas subiu no 
último trimestre, em parte porque a Dell diminuiu o número de marcas oferecidas. 
 
A nova divisão de consumo, mais enxuta, tenta mais uma vez ganhar espaço no mercado de 
notebooks, mesmo depois de concluir que seu modelo fino anterior, chamado Adamo, foi um 
fracasso. A Dell alega que o novo modelo, de US$ 999, será a oferta de 15 polegadas mais fina 
"do planeta". 
 
A empresa dobrou recentemente o número de engenheiros de software que emprega para 
melhorar sua capacidade no mercado de consumo. Steve Felice, vice-presidente da Dell para 
produtos de consumo final, diz que algumas de suas aquisições recentes, voltadas 
principalmente para melhorar as vendas para empresas, também vão ajudar as ofertas para 
pessoas físicas. Ele acrescenta que a Dell está ficando mais sagaz nos gastos com pesquisa e 
propaganda, concentrando-os num número menor de produtos, mesmo que o valor total tenha 
diminuído. 
 
Enquanto isso, Dell diz que seu foco é vender computadores sofisticados e serviços de 
consultorias para empresas. "Cinco anos atrás, éramos uma outra coisa", diz ele. "Mas não 
estamos mais em cinco anos atrás." 
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