
Smartphones da Lenovo virão para AL

O momento é
extremamente positivo
para a empresa.
Depois de um processo
de 9 meses, voltamos
a ter o Michael Dell
no dia a dia.
Ele está ativo e 100%
dedicado à operação”

Nos próximos trimestres, a Lenovo começará a vender smartphones

em pelo menos 20 novos mercados no Oriente Médio, na África

e na América Latina, juntamente com os dez onde eles já são

comercializados. A empresa está expandindo-se nos dispositivos

móveis, concorrendo com a Apple e a Samsung, em meio a uma

queda nas vendas mundiais de computadores. Bloomberg
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As longas distâncias percorridas
por Raymundo Peixoto desde que
começou a participar de provas de
triatlo, há pouco mais de dois
anos, trouxeram diversas lições
ao executivo. “Entendi que é es-
sencial ter objetivos de médio e
longo prazos, conhecer e estar
sempre perto do seu limite e, o
mais importante, ter disciplina e
seguir a sua própria estratégia”,
diz Peixoto, que assumiu em julho
como vice-presidente de solu-
ções enterprise da Dell para a
América Latina, depois de liderar
por nove anos a operação brasilei-
ra da companhia.

Mais que um contexto restrito
às corridas, braçadas e pedaladas
pelos circuitos mundo afora, esse
aprendizado encontra agora um

paralelo importante com o mo-
mento da companhia americana.
Após um processo de nove meses,
o conselho da Dell aprovou o fe-
chamento de capital da empresa e
sua venda, por US$ 24,9 bilhões,
para o consórcio formado pelo fun-
dador e presidente-executivo Mi-
chael Dell, e o fundo de private
equity Silver Lake Partners. “Co-
mo uma companhia privada, a De-
ll tem capacidade de ser mais arro-
jada e de investir com uma visão
de longo prazo, sem a pressão das
cobranças de resultados ao fim de
cada trimestre”, observa.

Os primeiros reflexos desse ce-
nário já começam a ser percebi-
dos no dia a dia da Dell, afirma Pei-
xoto, especialmente no que diz
respeito à rapidez na tomada de
decisões e à maior abertura para o
desenvolvimento de inovações.
Nesse processo, um dos pontos
destacados é o fortalecimento do

diálogo entre os países emergen-
tes e as lideranças globais.

Na área de soluções enterprise,
voltada à oferta de equipamentos
e tecnologias para data center, co-
mo servidores e sistemas de arma-
zenamento de dados, o executivo
diz que a expectativa é que essa
abordagem se traduza no cresci-
mento do número de lançamen-
tos específicos para países como o
Brasil, que hoje figura entre os dez
principais mercados da compa-
nhia e responde por 60% dos ne-
gócios na América Latina.

A ampliação da produção local
do portfólio de enterprise tam-
bém está nos planos. Hoje, a Dell
fabrica 90% de sua oferta de servi-
dores em Hortolândia (SP). A em-
presa estuda agora estender esse
projeto às linhas de armazena-
mento de dados e de equipamen-
tos de rede. “Hoje, você já tem um
volume de demanda que justifica.

Mas temos que casar a vida útil do
produto para definir o que será
produzido no país. Não faz senti-
do iniciar a fabricação de uma li-
nha se um novo modelo será lança-
do daqui a seis meses”, explica.

O mercado potencial para a di-
visão enterprise envolve os presta-
dores de serviços de data center e
as empresas de segmentos econô-
micos como finanças e varejo. Nes-
sa última vertente, o foco da Dell
está principalmente nas compa-
nhias de médio porte, com equi-
pes de 100 a 5 mil funcionários.

No ano fiscal de 2013, encerra-
do em fevereiro, a área de enterpri-
se apurou uma receita de US$ 19,4
bilhões, ou 34% da receita global,
de US$ 56,9 bilhões. A divisão é
um dos pilares da transformação
iniciada pela Dell há cerca de cin-
co anos, de uma fabricante de PCs
para uma provedora de soluções
de ponta a ponta, com o acrésci-
mo de ofertas de software e servi-
ços. Além da migração do merca-
do dos desktops para os dispositi-
vos móveis, o pano de fundo para
esse movimento envolveu a busca
de margens mais atrativas.

A estratégia foi apoiada por 22
aquisições. “Essa abordagem con-
tinua, mas com uma velocidade
maior. Hoje, temos mais liberda-
de para investir, especialmente
em inovação. Do ponto de vista de
possibilidades, voltamos a ser
uma startup”, diz Peixoto.

São Paulo

MurilloConstantino

Em novo momento, Dell
acelera estratégia na AL
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Depois de fechar capital, companhia reforça inovação e estuda ampliar produção no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 nov. 2013, Empresas, p. 15.
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