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Dell enfrentará desafios para competir na ‘n u v e m’
Est rat é g i a
Peter Burrows e Aaron Ricadela
Bloomberg Businessweek,
de San Francisco

Michael Dell descreve sua pro-
posta de US$ 24,4 bilhões de
aquisição alavancada da Dell co -
mo a melhor maneira de sua
companhia ganhar tempo para
ir além dos simples PCs e entrar
no mercado de serviços e produ-
tos como servidores, comutado-
res de rede, equipamentos de ar-
mazenagem e softwares, que mo-
vimentam US$ 3 trilhões por ano.
“A Dell está realmente evoluindo
para ter a capacidade de fornecer
soluções completas para nossos
clientes”, disse ele à rede de rádio
NPR . O problema, é que a IBM já
fez essa transição, e outros con-
correntes estão mais adiantados,
como a Hewlett-Packard (HP),
Oracle, EMC e Cisco Systems.

Na era do iPad e do smartphone,
o principal negócio da Dell está de-
saparecendo. As vendas de com-
putadores de mesa e notebooks
caíram 8,2% no ano fiscal encerra-
do em 31 de janeiro, incluindo
uma queda de 20% no quarto tri-
mestre em comparação ao mesmo
período do exercício anterior.

O modelo de negócios da Dell

está tão arruinado que a compa-
nhia pretende reduzir a ênfase
nos PCs fabricados sob encomen-
da, inovação que ajudou a ação
da empresa ter o melhor desem-
penho na década de 1990 em
bolsa. Sam Burd, vice-presidente
da divisão de PCs do grupo, disse
que em breve sua unidade estará
encorajando os clientes a esco-
lherem a partir de um punhado
de modelos pré-configurados.

Embora a Dell só perca para a
HP no segmento de servidores bá-
sicos, sua participação de mercado
encolheu para 21,7% no quarto tri-
mestre encerrado em 31 de janei-
ro, em comparação a 23,4% no
mesmo período do exercício pas-
sado, e a empresa enfrenta a con-
corrência crescente de ex-parcei-
ros na cadeia de fornecimento.
Dois anos atrás, a Quanta Compu -
ter, de Taiwan, parou de fabricar os
servidores criados pela Dell e co-
meçou a vender os seus próprios
para o Fa c e b o o k e outros grandes
clientes de serviços da internet, se-
gundo informam duas pessoas a
par do acordo com o Facebook,
que pediram para ficar no anoni-
mato porque não estão autoriza-
das a discuti-lo.

A Dell poderá ficar inferiorizada
porque o Google, a Amazon.com e
outros grandes compradores po-

derão ditar os preços dos servido-
res, disse Matthew Eastwood, ana-
lista da empresa de pesquisas IDC.

As tentativas de se antecipar a
concorrentes fora do mercado de
servidores estão centradas em
aquisições, como a das compa-
nhias de armazenagem EqualLo -
gic e Compellent; a de redes de
comunicação de trabalho Fo r c e

10 e a Quest Software, que vende
programas de gerenciamento. A
Cisco e  a Orange têm anos de
vantagem sobre o “Active Sys-
t e m”, o esforço iniciado há cinco
meses pela Dell para unir esses
elementos em uma única estante
de metal que simplifique o traba-
lho de gerenciamento de centros
de dados empresariais. Esses pro-

dutos integrados poderão res-
ponder por um terço dos gastos
com equipamentos de tecnolo-
gia da informação até 2015, se-
gundo Marius Haas, presidente
de soluções empresariais da Dell.

“Preciso entrar nesse espaço
para ter certeza de que continua-
rei crescendo”, disse Haas.
Eastwood, da IDC, disse que as
margens brutas dos servidores
normalmente são inferiores a
20%, em comparação às margens
de 30% e 60% das redes de comu-
nicação no trabalho e da armaze-
nagem, respectivamente.

Os softwares que fazem essas
ofertas integradas trabalharem,
cresceram 9% no exercício de
2012 da Dell, mas responderam
por menos de 4% do faturamento
da empresa. Para as empresas dis-
postas a pagar consultores que as
ajudem a estabelecer serviços de
computação na “n u v e m”, a IBM
continua sendo a principal esco-
lha. A Southwire, maior fabrican-
te de fios e cabos, comprou mi-
lhares de PCs da Dell ao longo dos
anos, mas sua diretora de tecno-
logia, Sheryl Fikse, disse não ter
intenção de usar a companhia em
projetos na nuvem mais comple-
xos. Nessa área, seu parceiro mais
provável é a IBM, que no momen-
to está cuidando do software de

novas operações da Southwire. “A
Dell tem sido uma grande parcei-
ra nos PCs, mas ela teria dificulda-
de em vender isso”, disse Sheryl.

Para conseguir negócios, a
Dell precisará reciclar ou substi-
tuir sua força de vendas focada
em PCs. Precisará também inves-
tir bastante para garantir a com-
petitividade de sua crescente car-
teira de produtos, disse Tom
Georgens, diretor-presidente da
N e t A p p, a segunda maior fabri-
cante de equipamentos de arma-
zenagem dos EUA. “O ritmo e
inovação estão aumentando nes-
te setor”, disse Georgens. “Afinal,
não há milagres na engenharia.
Tudo envolve investimentos.”

Fechar o capital poderá limitar a
capacidade da Dell de fazer gran-
des negócios. A companhia já gas-
tou quase US$ 13 bilhões desde
2009 na compra de 18 empresas
de software e computação de ban-
cos de dados. Como companhia fe-
chada, a Dell terá de cobrir paga-
mentos de juros que poderão che-
gar a US$ 1,2 bilhão por ano, e seus
credores poderiam não apoiar no-
vas operações de fusões e aquisi-
ções, disse Jayson Noland, analista
da Robert W. Baird: “É difícil ima-
giná-los gastar muito mais do que
já estão gastando.” (Tradução de
Mário Zamarian)

Direitos autorais Punições pelo
Cade somam R$ 38,2 milhões

Acusados de
cartel, Ecad e
assoc iações
são multados

SILVIA COSTANTI/VALOR

Gesner Oliveira, do Ecad: É essencial para artistas a defesa da renda

Juliano Basile e Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) conde-
nou, ontem, o Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição
(Ecad) e as associações que repre-
sentam artistas por cartel. O ór-
gão antitruste concluiu que os
envolvidos fixam previamente os
percentuais para a cobrança de
direitos autorais e aplicou mul-
tas que somadas chegam a
R$ 38,2 milhões.

Ainda cabe recurso contra a
decisão tanto no Cade quanto
no Judiciário.

A multa aplicada ao Ecad foi
de aproximadamente R$ 6,4 mi-
lhões. Além dela, o Ecad e as asso-
ciações estão proibidos de discu-
tir preços em assembleia e, em
seis meses, será reformulado o
sistema de gestão coletiva dos di-
reitos autorais.

Cada associação condenada
deverá pagar cerca de R$ 5,3 mi-
lhões. São: União Brasileira de
Compositores (UBC), Associação
Brasileira de Música e Artes
(Abramus), Associação de Músi-
cos Arranjadores e Regentes
(Amar), Sociedade Brasileira de
Autores, Compositores e Escrito-
res de Música (Sbacem), Socieda-
de Brasileira de Administração e
Proteção de Direitos Intelectuais
(Socimpro) e Sociedade Indepen-
dente de Compositores e Autores
Musicais (Sicam). O valor total
das multas será revertido ao Fun-
do de Defesa dos Direitos Difusos
(FDD), que destina os recursos a
projetos de defesa do consumi-
dor e do meio ambiente.

A investigação contra o Ecad
teve início, em julho de 2010,
quando a Associação Brasileira
de Televisão por Assinatura (AB-
TA) levou ao Ministério da Justi-
ça atas de reuniões do escritório
com as associações nas quais fo-
ram fixados os percentuais para
a cobrança de direitos autorais.
Em 2011, a Secretaria de Direito
Econômico (SDE) concluiu que
não havia concorrência entre as
associações que representam

músicos e artistas. Todas cobra-
vam o pagamento de 2,55% da
receita bruta das empresas de te-
levisão por assinatura. A SDE re-
comendou a condenação do
Ecad ao Cade.

Ontem, o relator do processo,
conselheiro Elvino Mendonça,
concluiu que a tabela de fixação
de valores e as atas de reuniões
são provas da formação de cartel
entre o escritório e as associa-
ções. Mendonça também criti-
cou as regras para ingresso de
novas associações ao sistema do
Ecad que são muito rígidas, o que
cria barreiras à entrada de con-
correntes no mercado. Para o re-
lator, há competição no mercado
de distribuição de direitos auto-
rais, mas não na arrecadação des-
ses direitos.

O conselheiro Marcos Paulo

RUY BARON/VALOR

Elvino Mendonça, relator do Cade: regras criam barreiras à concorrência

ela, a atual forma de cobrança de
direitos autorais impede a entra-
da de novas associações no mer-
cado, o que aumentaria a concor-
rência. “No sistema de hoje não
há qualquer diferença para a co-
brança das músicas. É como se
música fosse tudo igual, como se
fosse gasolina”, criticou Leonor.

“Não há abusividade”, argu-
mentou Gesner Oliveira, repre-
sentante do Ecad. Segundo ele,
não basta, por lei, dizer que exis-
tem direitos autorais. “Eles preci-
sam ser garantidos”, disse Ges-
ner, que foi presidente do Cade
entre 1996 e 2000. “Um composi-
tor que não tem grande visibili-
dade, não recebe grandes cachês.
A renda proveniente do Ecad é
fundamental. É essencial para
milhares de artistas que haja a
defesa dessa renda.”

Representando aproximada-
mente 18 mil músicos, o advoga-
do da Amar, Ubiratan Mattos,
afirmou que “uma obra musical
tem vários autores e titulares não
necessariamente na mesma asso-
c i a ç ã o”. Por isso, há, segundo ele,
dificuldade para distribuir os re-
cursos e “negociar separadamen-
t e”, motivo pelo qual Mattos pe-
diu a manutenção do sistema de
arrecadação através do Ecad.

O advogado Sydney Sanches,
que defende a UBC, alegou que
“o único modelo possível” para
ter uma efetiva garantia dos di-
reitos autorais é a gestão coleti-
va. Para Sanches, o sistema único
de arrecadação e distribuição foi
uma vitória.

Advogado da Sbacem, Hélio
Saboya disse que a taxa de 2,5%
foi estabelecida em assembleia
realizada em março de 2003. O
valor é o mesmo que antes fora fi-
xado para as TVs abertas, “não foi
tirado do chapéu, não foi tirado
da cartola”, afirmou.

Veríssimo entendeu que o Ecad
deveria ser punido, mas não por
cartel, e sim por abuso de posi-
ção dominante. Ele concluiu que
o Ecad tem monopólio na área
de cobrança de direitos autorais.
“Eu vejo dificuldade em termos
competição e isso existe em de-
corrência natural do sistema
brasileiro de cobrança de direi-
tos autorais no sentido da uni-
formização de preços”, afirmou
Veríssimo. Segundo ele, o Ecad
abusa de sua posição dominante
no mercado e atua como mono-

polista. Veríssimo disse que essa
situação de monopólio no setor
de cobrança de direitos autorais
“é a pior possível do ponto de
vista de bem-estar do consumi-
dor ”. “Isso aqui é uma relativa
maluquice, pois permite ao Ecad
cobrar o preço que quiser. É 2,5%
porque o Ecad quer cobrar isso.
Se quisesse cobrar 3% seria 3%.
Se quisesse 4%, seria 4%. Estamos
no pior dos mundos.”

Por fim, todos os conselheiros
concluíram que as associações e o
Ecad deveriam ser punidos. A

conselheira Ana Frazão seguiu o
entendimento de Veríssimo de
que houve monopólio e abuso de
poder dominante. Já os conse-
lheiros Eduardo Pontual, Ales-
sandro Octaviani e Ricardo Ruiz
acompanharam o voto do relator,
que concluiu que houve cartel.

Antes de os conselheiros vota-
rem, diversos advogados se ma-
nifestaram no Cade.

“Os valores hoje cobrados são
abusivos, desproporcionais e dis-
criminatórios”, disse Leonor Cor-
dovil, advogada da ABTA. Para

TONY AVELAR/BLOOMBERG

Para ir além dos PCs, Michael Dell terá de lutar com rivais já estabelecidos
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Empresas, p. B2.




