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Computadores Idéia é levar aos servidores o bem-sucedido sistema de venda direta 
dos PCs 

Nos salões do hotel The Pierre, um dos pontos mais elegantes da 5ª Avenida, 
executivos da Dell Computer apresentam uma nova versão da torre de babel. Falam 
em italiano, espanhol, francês - sem contar os muitos sotaques em inglês - para 
atender jornalistas do mundo inteiro, presentes à conferência da fabricante dos 
computadores. Mas pergunte a um deles qual a razão do sucesso da Dell e a resposta 
será a mesma, independentemente da língua: o modelo da empresa. Vá adiante e 
questione qual é a estratégia para o futuro. Com pequenas variações, mas sempre no 
tom direto que é a marca do fundador Michael Dell, eles dirão - preservar o modelo.  

O modelo em questão é a venda direta dos PCs ao cliente e todo o planejamento que 
isso envolve: máquinas feitas sob medida, estoque de produtos acabados perto do 
zero, conexão on-line com os fornecedores para substituição automática das peças, 
nenhum intermediário nas vendas. Tudo o que for possível para manter os custos 
absolutamente sob controle.  

Gastar pouco é a lição que os executivos da Dell aprenderam bem. Enquanto os custos 
operacionais - salários, pesquisa etc - representam 28,9% da receita líquida na IBM, 
21% na HP, e 25,8% na Gateway, na Dell eles ficam em apenas 9,9%. Com essa 
despesa de Tio Patinhas, a Dell consegue a mágica de ter margem de lucro bruta 
inferior a de outras gigantes - 17, 7% frente aos 37,3% da IBM, por exemplo -, 
embora sua margem líquida, o que efetivamente entra para os cofres, seja maior: 
5,5% contra 4,4% na "Big Blue".  

É o modelo, insistem os executivos da Dell, que permitiu à companhia vender 20% 
mais em 2002 - entregando 20,6 milhões de computadores, mais que qualquer outra 
empresa no mundo -, enquanto o mercado em geral aumentou apenas 1,5%, segundo 
dados preliminares do instituto IDC.  

"É fácil explicar o que a Dell faz, mas é difícil fazer o mesmo", diz Kevin Rollins, 
presidente e braço direito de Michael Dell, responsável pelo dia-a-dia da empresa.  

É por isso, também, que a Dell recusa-se a seguir o caminho das rivais, que nos 
últimos anos têm-se encaminhado da área de hardware para as de software e, 
principalmente, serviços, potencialmente mais lucrativas.  

"Os concorrentes tentam convencer o mercado de que o negócio de computadores é 
ruim. Talvez seja para eles, não para nós", provoca o equatoriano Ro Parra, vice-
presidente sênior e co-gerente geral para as Américas.  

Agora, porém, a Dell está diante de um desafio. A empresa quer expandir-se do 
segmento de computadores para outros tipos de equipamentos. Dos servidores e 
máquinas de armazenamento de dados usados pelas grandes corporações até 
impressoras e micros de mão, a idéia é fazer de tudo. O problema é que entregar um 
cartucho de impressora de dezenas de dólares é muito diferente de mandar para a 
casa do cliente computadores de alguns milhares. O modelo vai funcionar?  

Os comandantes da Dell estão fazendo de tudo para assegurar que sim. E a diretriz, 
mais uma vez ditada por Michael Dell, poderia ser resumida em uma recomendação: 



não reinvente a roda. "Se eu posso usar um chip da Intel por que gastar milhões para 
criar meu próprio chip?", pergunta Parra.  

Fiel à essa lógica, a Dell está buscando acordos com os grandes fabricantes das áreas 
nas quais quer entrar. Já tem alianças com a EMC no setor de armazenamento de 
dados e com a Lexmark em impressoras. No de software de banco de dados, fechou 
com a Oracle, de Larry Ellison, que foi em pessoa a Nova York anunciar o acordo.  

A empresa tem sido alvo de críticas por causa dessa prática. Em uma indústria na qual 
os investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento sempre foram vistos como 
essenciais, a Dell é das que menos gastam. Em seu ano fiscal mais recente, o 
orçamento dedicado à área representou 1,2% da receita líquida. Só para comparar, a 
Cisco despendeu 17,4% e a Sun, 14,7%.  

Felizmente para seus executivos, junto com as críticas a Dell tem colhido resultados 
positivos. "Em 2002, conquistamos 2,5 mil novos clientes Dell/EMC e vendemos dois 
milhões de impressoras a partir dos acordos com a Lexmark e outras parceiras", diz 
Parra. "Os concorrentes dizem que não investimos em P&D, mas a questão é outra: 
somos mais efic ientes em nosso investimento."  

Além de ter acesso rápido a tecnologias avançadas sem ter de desenvolvê-las 
internamente, a Dell começa a enfatizar a produção dos equipamentos das parceiras 
em suas fábricas, reconhecidas pela eficiência, o que pode trazer benefícios adicionais 
em termos de custo. "Este ano, começamos a fabricar equipamentos de storage com o 
logotipo Dell/EMC em três partes do mundo", diz Peter Wiegandt, gerente geral para 
América Latina.  

Na empresa, as expectativas são positivas, apesar da desaceleração da economia e da 
crise da indústria de alta tecnologia. Combinados, estes fatores afetaram o 
desempenho da empresa na Nasdaq, onde a Dell negocia suas ações. Nos últimos 
cinco anos, o preço das ações diminuiu de US$ 50 em janeiro de 1999 para US$ 23,86 
no início deste ano. O valor de mercado da Dell despencou de US$ 127 bilhões para 
US$ 61,5 bilhões.  

Mesmo assim, a receita aumentou ano a ano - à exceção de 2002 - e a empresa 
conseguiu recuperar-se do tombo do ano passado, elevando em mais de 70% o lucro, 
que anteriormente havia diminuído 42%. Ou seja, foi bem em meio a um cenário 
adverso.  

Ironicamente, a Dell acredita que pode tirar vantagem dessa paisagem cinzenta. "O 
ambiente de negócios do ano passado deve se repetir este ano", prevê Rollins. Se ele 
estiver certo, isso significaria manter margens baixas e rígido controle nos preços, o 
tipo de figurino apertado no qual a Dell tornou-se especialista.  

O repórter viajou a convite da Dell  
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