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Gary Cotshott é um gigante e isso não é uma figura de linguagem. Com 2,10 metros de altura, ele 
sabe que chama a atenção das pessoas, atributo que talvez o ajude na missão da Dell Computer: 
conversar com clientes em todo o mundo para identificar onde estão as oportunidades de negócio 
na área de serviços, a mais cobiçada pelas grandes empresas de tecnologia.  
 
Cabe a Cotshott, vice-presidente mundial de serviços da Dell, traçar as estratégias para repetir, 
na área, o sucesso obtido pela companhia na venda de computadores pessoais. É uma tarefa 
desafiadora. A Dell encerrou o ano com aumento de 18,3% na venda de PCs, em número de 
unidades, enquanto a HP teve queda de 9,3% e a NEC, de 7,4%, segundo dados do instituto de 
pesquisa Gartner Dataquest. No quarto trimestre, as vendas da indústria em geral aumentaram 
4%, segundo o IDC, enquanto a Dell afirma ter crescido 25%. Como obter, em serviços, um 
desempenho como esse?  
 
Cotshott não se apavora. Os negócios de serviços da Dell cresceram 30% no último ano e 
representam, atualmente, cerca de 10% do faturamento total, de US$ 35,4 bilhões. Parece pouco 
perto da IBM, para a qual os serviços representam 44,8% de um faturamento de US$ 81,2 
bilhões, mas é nesse ponto que a visão de Cotshott começa a fazer diferença.  
 
A estratégia, afirma o executivo, é diferente da adotada pela maioria dos concorrentes. "A 
participação dos serviços pode chegar a 15% ou 20% do negócio total, mas espero que nunca 
atinja 50%, porque isso significaria que falhamos na linha de produtos", afirma.  
 
É uma voz dissonante no coro da indústria de alta tecnologia. Nos últimos anos, à medida que 
áreas tradicionais como equipamentos e software tornavam-se menos lucrativas, muitas 
empresas do setor passaram a redirecionar seus esforços para os serviços. Algumas, com 
bastante sucesso.  
 
A Dell, com seu modelo de venda direta ao consumidor e ausência quase completa de estoque de 
produtos acabados, acredita que tem vantagens de custo sobre os competidores e, por isso, 
rejeita essa orientação. No quarto trimestre, cita Cotshott, a companhia registrou margem bruta 
de 18,3% em suas operações mundiais e despesa operacional bem menor, de 9,9%, o que 
garantiu a lucratividade. "Não temos interesse de enfatizar a área de serviços acima da de 
produtos."  
 
Mesmo assim, Cotshott tem muito trabalho a fazer. Aumentar a participação dos serviços de 10% 
para 20% do faturamento global - uma meta sugerida pelo executivo - significa, de qualquer 
forma, dobrar o desempenho. E para fazer isso, o plano está pronto.  
 
Cotshott dividiu a área de serviços em quatro linhas, duas das quais fornecidas no Brasil. São as 
mais básicas: apoio técnico ao cliente e serviço de "customização", basicamente a integração de 
software e componentes de outros fabricantes no equipamento, ainda na linha de produção. 
"Estamos sendo muito bem-sucedidos com essas linhas no Brasil", diz Cotshott.  
 
Enquanto ganha força nesses segmentos, a empresa começa a lançar no mercado americano duas 
outras linhas: a de serviços profissionais e a de administração de recursos. Esta última emprega 
um modelo de negócio recente, que vem atraindo a atenção de grandes companhias do setor.  
 
O fornecedor, no caso a Dell, responsabiliza-se por todo o parque tecnológico do cliente - 
incluindo renovação de equipamentos, atualização de software, contratação de pessoal etc. A 
empresa usuária paga uma taxa mensal pelo conjunto dos serviços, como se fosse uma conta de 
luz.  
 



Cotshott não tem dúvida de que a Dell tem lugar cativo nessas novas modalidades, apesar da 
concorrência cada vez mais acirrada. "O mercado é muito, muito, muito grande", diz. Por isso 
mesmo, é fragmentado. O cálculo é de que a indústria de TI movimenta anualmente US$ 1 trilhão 
no mundo, a metade disso em serviços. "Então, mesmo que uma empresa como a IBM tenha 
negócios de US$ 35 bilhões em serviço, isso é menos de 10% do mercado total", afirma. "Ou 
seja, a oportunidade para fornecedores confiáveis é tremenda."  
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