
O TROPEÇO DE
MICHAEL DELL
Crise na maior fabricante de computadores do mundo
e pressão da arqui-rival HP colocam em xeque o
modelo de vendas diretas que fez a fortuna da Dell
Sérgio Teixeira Jr.

E LE NÃO INVENTOU UM SOFTWARE
revolucionário nem foi responsá-
vel por nenhuma novidade rele-
vante em hardware — mas pode-

se dizer com toda a certeza que Michael
Dell foi um dos principais responsáveis
pela revolução da computação pessoal.
Graças às vendas diretas, sem lojas nem
intermediários, e a um sistema de produ-
ção que permite trabalhar praticamente
sem estoques, a Dell tornou-se a maior
vendedora de PCs do mundo. De quebra,
ajudou a baixar os preços dos computado-
res e fez de seu fundador um dos homens
mais ricos do planeta. As inovações intro-
duzidas por Michael Dell são estudadas
até hoje nas escolas de administração e co-
piadas pelas mais variadas indústrias —
até mesmo pela Toyota, que
inventou a produção just-in-ti-
me, sistema que inspirou Dell.
Depois de 20 anos de êxito,
porém, o modelo que fez da
empresa americana um dos
maiores exemplos de sucesso
na indústria de tecnologia co-
meça a dar sinais de cansaço.
Em maio, a Dell anunciou re-
sultados que ficaram aquém
da expectativa dos investido-
res e viu suas ações caírem pa-
ra o valor mais baixo em três
anos. Sua fatia de mercado
diminuiu pek primeira vez em
mais de 15 anos, enquanto a
da rival HP não pára de cres-

cer. Agora, muitos se fazem uma pergun-
ta que parecia impensável: será que os dias
de glória da Dell ficaram para trás?

A Dell ainda é a maior fabricante de
PCs do mundo. No ano passado, uma em
cada cinco máquinas vendidas levava a
marca da empresa. Nos Estados Unidos,
o maior dos mercados, um terço dos com-
putadores vendidos é da Dell. A dúvida é
por quanto tempo essa dominância vai du-
rar. O modelo de negócios da empresa pa-
rece "cada vez menos competitivo", es-
creveu um analista da empresa de pesqui-
sa Sanford Bernstein. Depois do longo pe-
ríodo de digestão da compra da Compaq,
a HP conseguiu colocar a casa em ordem,
baixou os custos e agora é uma ameaça
real à liderança da Dell. Concorrentes asiá-

ticos, como Leno-
vo e Acer, tam-
bém reduziram os
preços e estão rou-
bando um pedaço
do mercado da lí-
der. Além disso,
os níveis de servi-
ço da Dell presta- Kevin Roliins, CEO, e
do ao usuário têm
sido alvo de intensas críticas. "A Dell in-
vestiu menos do que deveria na experiên-
cia do cliente a fim de aumentar as mar-
gens. Agora, deu-se conta de que vale mais
a pena sacrificar um pouco os lucros de
curto prazo em nome da proteção de uma
marca de 20 anos", disse Richard Gard-
ner, analista do Citigroup.

O presidente da empresa, Ke-
vin Roliins, afirma que os resul-
tados financeiros foram causados
por um corte muito agressivo nos
preços e que o crescimento vai
voltar com melhor assistência téc-
nica e mais qualidade. Mas a opi-
nião dos especialistas é que isso
pode não ser suficiente. Primei-
ro, porque manter um crescimen-
to acima de 10% em uma empre-
sa que fatura 56 bilhões de dóla-
res por ano não é uma tarefa na-
da simples. Mas, acima de tudo,
porque o modelo direto já não re-
presenta uma vantagem tão gran-
de sobre a concorrência. Vender
somente pela internet e pelo tele-
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fone ainda significa
um ganho de eficiên-
cia importante, mas
talvez já não seja su-
ficiente para manter a
liderança. "Assim co-
mo os componentes
do PC. a cadeia de su-
primentos já se tornou
padronizada", diz Ni-
cholas Carr, consultor
e autor de um livro so-
bre competitividade.

O mercado de com-
putadores está passan-
do por urna transfor-
mação profunda. Os
compradores corpora-
tivos, responsáveis por
mais de 80% da recei-
ta da Dell, têm perdido importância para
os consumidores finais e para os merca-
dos emergentes. Outro item que ganha ca-
da vez mais importância são os laptops.
Em ambos os casos, os compradores que-
rem ter contato com as máquinas antes de

Fábrica na Irlanda: os clientes querem ver antes de comprar

tomar a decisão de compra. E, aí, a pre-
sença no varejo é decisiva. A Dell chegou
a vender suas máquinas em grandes redes
americanas, mas abandonou a prática no
rneio dos anos 90, Essa estratégia pode
mudar, A empresa já instalou mais de 150

quiosques em shoppings nos Es-
tados Unidos — e um foi aberto
no fim de maio no MorumbiShop-
ping, em São Paulo. Na prática.
são pequenas ilhas de demonstra-
ção dos produtos — se o cliente
quiser efetuar a compra, ela é fei-
ta online, e o computador é en-
tregue em sua casa. A Dell tam-
bém inaugurou nos Estados Uni-
dos dois quiosques "vitamina-
dos", que se parecem muito com
lojas próprias e que podem ser
um prenuncio de uma volta da
empresa ao varejo — especial-
mente porque eletrônicos como
os televisores de plasma produ-
zidos pela empresa, que já são
mais de um terço da receita, são
menos adequados para a televen-

da. Além disso, tentativas de entrar em
mercados como o de música digital não
produziram os resultados esperados. Ape-
sar dos preços mais baixos, a Dell nunca
conseguiu diferenciar seu tocador de MP3
das centenas de outros que tentam um lu-
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gar ao sol em uma
categoria dominada
pelo iPod, da Ap-
ple. Apesar de tudo,
o modelo direto não
será abandonado,
diz Raymundo Pei-
xoto, presidente
da Dell no Brasil.
"Queremos apenas
melhorar nosso re-
lacionamento com
os clientes."

. Foi também de
olho nas demandas
do mercado que a
empresa anunciou
outras duas mudan-
ças fundamentais
em sua estratégia
de alianças. A pri-
meira foi o lança-
mento de servidores com chips da AMD.
Até então, a Dell mantinha uma relação
de exclusividade com a Intel. Embora os
produtos com processadores AMD sejam
de nicho, a guinada dá indícios de que a
companhia está atenta à exigência dos
grandes compradores corporativos, inte-
ressados na economia de energia e na per-
formance oferecidas pelos produtos AMD.
Do lado do software, a Dell anunciou que
vai embutirem seus computadores um pa-
cote de programas do Google — o mais
importante rival da Microsoft, outra alia-
da de longa data.

Curiosamente, o Brasil é uma exceção
nesse momento decisivo da Dell. Graças
à valorização do real e aos incentivos fis-

Ruiz, da AMD: finalmente na Dell

cais concedidos pe-
lo governo, a ope-
ração brasileira te-
ve crescimento de
84% no ano passa-
do, o maior entre
todas as subsidiá-
rias da empresa no
mundo. A Dell.
também anunciou
a construção de
uma segunda fábri-
ca no país, em São
Paulo. Mas um
mercado que não
deve chegar a 7 mi-
lhões de unidades
neste ano não re-
presenta a salvação
da empresa. En-
quanto a Dell bus-
ca maneiras de sair

da crise, a rival HP é considerada a em-
presa mais bem posicionada para crescer.
Os benefícios da fusão com a Compaq, há
quatro anos, só agora começam a apare-
cer. A troca de comando na empresa é um
dos principais motivos para isso. Carly
Fiorina, a executiva que arquitetou a fu-
são, foi substituída por Mark Hurd. O no-
vo presidente é apontado corno o grande
responsável por colocar ordem na casa e
por fazer com que a aquisição — que mui-
tos pintaram como um fracasso — seja,
hoje, a base para o sucesso recente da HP.
Com uma estratégia consolidada de ven-
das por meio de cadeias de varejo e pre-
sença estabelecida nos principais merca-
dos emergentes do mundo, a HP tornou-

se a segunda maior vendedora de PCs do
mundo, e agora é uma ameaça real à Dell.
No mercado de servidores, os computa-
dores de médio porte usados em empre-
sas, a HP já chegou ao primeiro lugar.

Mas é nos pilares financeiros que Hurd
tem-se mostrado uma ameaça importante
à Dell. Três anos atrás, 75% dos lucros da
HP, um gigante de 90 bilhões de dólares
de receita, vinham da divisão de impres-
soras e suprimentos, como tintas e cartu-
chos. A ineficiência da unidade de com-
putadores sempre foi mascarada pelo de-
sempenho estelar dessa outra unidade. Sob
Hurd, a prioridade mudou. O negócio de
impressão, hoje, responde por metade dos
lucros. As margens da divisão de PCs au-
mentaram, assim como as da unidade de
eletrônicos. A pressão para que a empre-
sa seja desmembrada continua — e a di-
visão de computadores pessoais ainda é a
principal candidata à venda. Mas os re-
centes avanços da HP podem fazer os acio-
nistas mudarem de idéia. A pressão sobre
a Dell, ao que parece, só vai aumentar. •
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