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Computadores Depois de fechar capital, companhia
pretende dar maior atenção a mercados emergentes

Dell planeja atuação
mais agressiva
Gustavo Brigatto
De São Paulo

O executivo americano Marius
Haas está acostumado a uma in-
tensa agenda de viagens pelo
mundo para falar com clientes
da Dell, companhia em que co-
manda as vendas globais de pro-
dutos para empresas. Nas próxi-
mas semanas, no entanto, o ca-
lendário ficará mais intenso.

Depois que os acionistas da fa-
bricante aceitaram a proposta de
seu fundador e executivo-chefe,
Michael Dell, para fechar seu ca-
pital, está prestes a começar uma
nova fase para a empresa. A ideia
é ser mais agressiva nos planos
de crescimento, aproveitando-se
do fato de que não será necessá-
rio prestar contas sobre seu de-
sempenho para investidores e
analistas a cada três meses.

Antes que isso possa acontecer,
no entanto, é preciso informar aos
clientes sobre as mudanças e me-
tas da companhia nessa nova eta-
pa. E é aí que o calendário de via-
gens de Haas pode se complicar.
“Alguns clientes ainda não conhe-
cem a nossa proposta. Vamos in-
vestir em cobertura para garantir
que as pessoas entendam para on-
de estamos indo”, disse Haas ao Va -
lor durante visita ao Brasil para
conversar com clientes.

As mudanças pelas quais a Dell
está passando são semelhantes ao
reposicionamento da IBM entre o
fim dos anos 90 e o início dos anos
2000 e o da Hewlett-Packard (HP)
na segunda metade dos anos 2000.
A ideia é evoluir do modelo de fa-
bricante de computadores para
uma companhia voltada à venda
de produtos e à prestação de servi-
ços de tecnologia para outras em-
presas. A justificativa para esse
processo é a busca pela rentabili-
dade. A estimativa é que alguns
produtos vendidos para empresas

ofereçam um resultado final até
quatro vezes superior ao dos PCs.

Mas virar o navio não é fácil e
muito menos barato. Nos últimos
seis anos, a Dell comprou quase 30
empresas para aumentar suas
ofertas e sua receita. A maior parte
dos acordos custou menos de
US$ 1 bilhão. Por isso, Michael Dell
decidiu que o fechamento de capi-
tal seria a melhor alternativa para
a empresa neste momento. A pro-
posta foi feita em fevereiro pelo va-
lor de quase US$ 25 bilhões. Além
do próprio executivo, a oferta ti-
nha como financiadores o fundo
de investimentos Silver Lake Part-
ners e a Microsoft.

E não foi fácil colocar o plano
em prática. Pouco depois do
anúncio da oferta, o megainves-
tidor Carl Icahn tentou atraves-
sar o negócio com uma oferta
concorrente. A análise das pro-
postas arrastou-se por meses até
que uma decisão foi tomada em
meados de setembro. A expecta-
tiva é que o processo de fecha-
mento de capital esteja concluí-
do até novembro. Para Haas, o
prazo é oportuno, pois coincide
com o momento em que a Dell
fará o planejamento de seus ne-
gócios para 2014 (equivalente ao
ano fiscal 2015 da companhia,
que começa em fevereiro.

A nova fase da Dell também co-
meça em um cenário econômico
ainda complicado. A Europa não
dá sinais consistentes de recupera-
ção e a retomada dos Estados Uni-
dos está em compasso de espera na
expectativa de uma decisão sobre
a elevação do teto da dívida do go-
verno. Até os países emergentes,
que vinham sustentando o cresci-
mento mundial nos últimos anos,
têm crescido mais devagar.

Para Haas, o panorama é real-
mente complexo, mas o posicio-
namento da Dell permite que a
empresa tenha avanços mesmo

com as adversidades. “Ao contrá-
rio dos concorrentes, que têm de-
fender negócios tradicionais, nós
estamos entrando na maioria
dos mercados agora, então te-
mos muito espaço para ganhar
com ofertas que sejam diferen-
ciadas e inovadoras”, disse.

O executivo cita como exem-
plo uma linha de produtos dire-
cionada aos clientes de mercados
emergentes, lançada em agosto
na China. Países em desenvolvi-
mento como a China e o Brasil es-
tão entre os principais alvos da
fabricante. Há três meses, a com-
panhia nomeou o presidente das
operações no Brasil, Raymundo
Peixoto, para liderar as vendas
para empresas na América Lati-
na. O comando dos negócios no
Brasil está interinamente a cargo
de Luis Gonçalves.

Em termos de tecnologias, a Dell
pretende concentrar-se em quatro
áreas principais: segurança, siste-
mas de análise de dados, conectivi-
dade e produtos que ajudem em-
presas a modernizar sua infraes-
trutura de tecnologia de forma
mais simples e com baixo custo.

Segundo Haas, durante as idas e
vindas do processo de fechamento
de capital, Michael Dell manteve-
se afastado do dia a dia da compa-
nhia. As decisões operacionais fi-
caram a cargo de um comitê ope-
racional formado por seis dos exe-
cutivos mais graduados da fabri-
cante. “Dell sempre dava um apoio
quando necessário, mas tinha que
se afastar do dia a dia por seu en-
volvimento direto na proposta de
fechamento de capital”, disse. De
acordo com Haas, uma das coisas
mais importantes nesse período
foi manter os clientes informados
sobre o que estava acontecendo e
os próximos passos. E isso conti-
nua entre as prioridades. “A boa
notícia é que isso tudo está no pas-
sado agora”, disse Haas.
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Haas, da Dell: possibilidade de ganhar espaço com ofertas diferenciadas em mercados onde concorrentes são tradicionais

No país, a empresa vai concorrer
com marcas como Philips, Arno e
D e’Longhi. Os preços sugeridos
para o varejo variam de R$ 100 a R$
399. O mix da Hamilton Beach tem
de ferro de passar roupa a liquidifi-
cador e processador de alimentos.

“Existe uma gama muito am-
pla no segmento de eletroportá-
teis, e os produtos se tornam as-
piracionais”, diz o executivo.

Os aparelhos são desenvolvidos
nos Estados Unidos e produzidos
em cinco fábricas, terceirizadas, na
China. A importação está sendo
feita pelo porto de Santos, e o pri-
meiro contêiner está “no mar, em
vias de chegar”, diz Meirelles, para

quem a volatilidade cambial não
representa uma ameaça. “Adota -
mos uma taxa média de câmbio
que reflete a variação projetada.
Não acreditamos em alta desen-
freada como já houve, apenas pre-
vemos movimentos pontuais.”

Até sexta-feira, o dólar acumu-
lava em 2013 alta de 8,22% ante o
real, cotado a R$ 2,21, segundo o
Valor Data. A moeda americana
atingiu o pico em 21 de agosto,
quando foi a R$ 2,45. “O câmbio in-
terfere [no ritmo de vendas], po-
rém a maioria de eletroportáteis é
importada da China e os concor-
rentes estão sujeitos às mesmas va-
riações cambiais”, diz Meirelles.

Hamilton Beach chega ao país para
disputar mercado de eletroportátil
Produtos para o lar
Letícia Casado
De São Paulo

A Hamilton Beach, fabricante
americana de eletroportáteis
abriu no fim de junho em São Pau-
lo seu quarto escritório fora dos Es-
tados Unidos — os outros estão no
Canadá, México e na China. A com-
panhia quer aproveitar o aumento
do consumo no país e o desenvol-
vimento de algumas categorias
com baixa presença nos lares, co-
mo a de processadores de alimen-
tos, diz Eduardo Meirelles, que co-
manda a operação no país.

“Três categorias são indispensá-
veis nas casas: cafeteira, ferro de
passar roupa e liquidificador. O
que fica claro, pelo que observa-
mos, é que existe uma demanda
reprimida e as outras categorias
estão crescendo mais. O aumento
de renda se traduz em novas opor-
tunidades para outros segmentos,
como processador de alimentos,
batedeira ou cafeteira com mais
t e c n o l o g i a”, diz ele.

A Hamilton Beach tem 500 fun-
cionários e faturou US$ 521 mi-
lhões em 2012, 5,8% a mais do que
em 2011. Pertence à holding Nac-
co Industries — que opera também
no varejo de utensílios de cozinha
e em mineração —, e faturou US$
873,4 milhões no ano passado.

Meirelles coordenou um traba-
lhou de consultoria para a Hamil-
ton Beach até maio, quando foi
contratado como gerente-geral
para o Brasil. Com base em entre-
vistas com consumidores, a em-
presa montou um portfólio de 14
itens, dentre os 400 que vende.

Cade investiga Nestlé e Unilever
S o r vet e s
De Brasília e São Paulo

A Superintendência-Geral do
Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) instaurou,
ontem, um processo administrati-
vo para apurar supostas infrações
à livre concorrência praticadas pe-
la U n i l e v e r, dona da Kibon, e pela
Nestlé no mercado de sorvetes.

Segundo o Cade, há indícios
de que as empresas estariam difi-
cultando a entrada e a atuação de
concorrentes em pequenos esta-
belecimentos comerciais, como
padarias e lanchonetes.

De acordo com nota do órgão
antitruste, serão alvo da investiga-
ção possíveis acordos que exigem

exclusividade dos varejistas na
venda de produtos e que impe-
dem ou dificultam a promoção de
sorvetes de rivais, em troca de bo-
nificação. Outras práticas seriam
“a proibição de armazenamento
de produtos concorrentes no inte-
rior dos freezers cedidos; imposi-
ção de giro mínimo de vendas;
cláusulas de preferência na reno-
vação dos contratos; e possível ex-
clusividade de distribuição”.

Em nota, a Nestlé informou que
“tem como política o total respeito
às leis reguladoras do mercado e
reafirma seu compromisso de co-
laborar com a apuração dos fatos
pelas autoridades competentes”.

A Unilever afirmou que to-
mou conhecimento da investi-
gação e também vai colaborar

com o Cade. “A Unilever está to-
talmente comprometida com a
legislação aplicável e é política
da empresa a cooperação inte-
gral com as autoridades anti-
truste competentes”, observou a
empresa por meio de nota.

As duas empresas terão 30 dias
para apresentar sua defesa. Ao fim
da instrução do processo, a Supe-
rintendência-Geral do Cade emiti-
rá parecer opinando pela conde-
nação ou pelo arquivamento do
caso, e o enviará para julgamento
pelo tribunal da instituição.

O mercado de sorvetes movi-
mentou US$ 3,1 bilhões no Brasil
em 2012, segundo dados da Euro -
m o n i t o r. Cálculos da consultoria
projetam um faturamento de
US$ 5,5 bilhões em 2017.
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Text Box
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