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Quando uma onda de fusões varreu o setor de tecnologia em 2004, Michael S. Dell prometeu 
aos investidores que eles não veriam sua companhia perto de uma mesa de negociações. 
"Quando foi a última vez que vocês viram uma aquisição ou fusão bem-sucedida na indústria 
da computação?", perguntou ele na ocasião. Cinco anos depois, a história é diferente. A Dell, 
sediada em Round Rock, Texas, está a semanas de fechar a maior aquisição de sua história, 
um negócio de US$ 3,9 bilhões com a provedora de serviços de tecnologia Perot Systems. 
Michael Dell diz que mais negócios poderão ocorrer e isso não será o fim de suas mudanças de 
estratégia. "Tudo está na mesa", afirma ele. 
 
E por um bom motivo. A companhia a que Dell deu início no dormitório da faculdade e 
transformou em uma extraordinária fabricante de computadores passa por tempos difíceis. À 
medida que o centro da indústria de tecnologia muda do PC para a internet, a Dell luta com 
unhas e dentes para encontrar seu lugar no setor. Enquanto Hewlett-Packard (HP), IBM e 
outras concorrentes se transformaram nos últimos anos, adquirindo novas companhias e 
habilidades, a Dell agarrou-se à velha receita de produzir PCs da maneira mais eficiente 
possível. É difícil lembrar que em 2005 a Dell estava avaliada em US$ 100 bilhões, mais que a 
HP e a Apple juntas. Hoje, seu valor é de US$ 30 bilhões, menos de um terço do valor de 
mercado de suas duas concorrentes. 
 
Esses sinais de luta são claros para o público, o que não acontece com a reorganização em que 
Michael Dell vem trabalhando desde que voltou a ocupar o cargo de executivo-chefe, em 2007. 
O empresário de 44 anos vem realizando mudanças amplas em tudo: pessoal, parcerias, 
aquisições e distribuição. Em entrevista à "BusinessWeek", ele deixa claro que está 
determinado a mudar quase tudo na companhia que fundou há 25 anos. "Está havendo uma 
mudança gigantesca no nosso negócio nos últimos anos", afirma Dell, vestindo um terno preto 
e camisa branca sem gravata, na espaçosa sala de reuniões ao lado de seu escritório. 
"Podemos e devemos fazer mais." 
 
Dell instalou uma equipe administrativa quase que inteiramente nova para ajudá-lo na 
recuperação. Sete dos dez diretores que se reportam diretamente a ele são novos nos cargos e 
incluem veteranos da General Electric (GE), IBM e Motorola. A companhia foi reestruturada 
para melhorar o foco nos clientes. E está abrindo o leque para serviços, software e novas 
categorias de equipamentos, que incluem os telefones inteligentes e computadores do tipo 
"tablet". Fontes afirmam que a Dell está até se preparando para adicionar características de 
redes de relacionamentos, música e serviços de vídeo ao site Dell.com. A velha Dell é história, 
promete o executivo-chefe, e uma nova companhia está apenas começando. "Não estamos 
tentando ficar parecidos com nossos concorrentes", diz ele. "Estamos abrindo nosso próprio 
caminho." 
 
Não está claro, porém, se a Dell será bem-sucedida. A velha Dell teve sucesso por causa de 
sua habilidade em logística e cadeia de suprimento, o que permitia a ela vender computadores 
diretamente aos clientes a preços que concorrente nenhum podia superar. A nova Dell exige 
habilidades completamente diferentes - flexibilidade, foco no cliente e inovação. Especialistas 
em liderança dizem que mudar a postura administrativa é uma das tarefas mais difíceis de 
realizar em uma empresa. "Ele tem desafios tremendos pela frente porque está num setor que 
vem passando por uma mudança muito abrangente e rápida" afirma Warren Bennis, 
presidente do Instituto de Liderança da Marshall School of Business da Universidade do Sul da 
Califórnia.  
 
Até agora, os investidores não deram praticamente nenhum crédito à Dell pelo trabalho que 
vem sendo realizado. A ação da companhia acumula desvalorização de 40% desde o início de 
2007, enquanto as ações da Apple mais que dobraram e as da HP subiram cerca de 10%. 
David Eiswert, administrador do fundo de tecnologia da empresa de serviços financeiros T. 
Rowe Price, vendeu suas últimas 140 mil ações da Dell no quarto trimestre de 2008 por achar 
que a empresa tem muitos concorrentes no negócio de PCs e não investe o suficiente em 



pesquisa e desenvolvimento. "A Dell está dizendo 'não se preocupem, temos muita munição'", 
afirma Eiswert. "O problema é que os exércitos invasores têm muito mais homens e munição." 
 
Michael Dell está convencido de que pode provar que os céticos estão errados. Ele reconhece 
que apenas um punhado de ex-presidentes voltaram a liderar suas companhias rumo a futuros 
melhores. Para cada Steve Jobs há um Jerry Yang, o co-fundador do Yahoo que teve 
problemas depois de retomar o comando. Mesmo assim, para Dell esta é uma oportunidade de 
mostrar que não só pode lançar uma grande empresa, mas também revitalizar uma companhia 
que está com problemas. "O que você faz é sair do prédio, fingir que é o novo cara e, então, 
entrar de volta", diz ele. "Você se força a fazer o que é preciso ser feito." 
 
Ele já levou a cabo uma reorganização mais ampla do que se pode perceber fora da 
companhia. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas pessoas da empresa afirmam que 
Michael Dell está mais motivado do que nunca, tendo voltado a trabalhar com a mesma 
disposição de quando criou o negócio. Ronald G. Garriques, responsável pela divisão de 
consumo da Dell, vem sendo procurado pelo chefe até depois da meia-noite. "Recebo e-mails 
dele dizendo 'Ei, Ron, estava nesse site da internet e fiquei imaginando se não seria legal se 
nosso produto fizesse isso ou aquilo'", diz Garriques. No fim do ano passado, Roger L. Kay, 
fundador da consultoria Endpoint Technologies Associates, recebeu um telefonema de Dell 
num fim de semana. "Ele queria saber seu eu conhecia alguém que pudesse ser bom como 
diretor de marketing", afirma Kay. "Num sábado, quando estou fazendo reparos na porta de 
minha garagem, ele está ligando para analistas." 
 
Dell não tem perdido tempo desde que assumiu o comando da companhia pela segunda vez. 
Em janeiro de 2007, ele disse ao conselho de administração que achava que era hora de 
substituir Kevin B. Rollins, o sucessor que havia sido escolhido a dedo. Com a companhia 
perdendo participação no mercado de PCs e lutando com uma investigação sobre práticas 
contábeis, os diretores concordaram. Michael disse a eles que estava pronto para assumir o 
velho cargo, mas antes deles aceitarem, Donald J. Carty, o diretor mais antigo em atividade, 
parou na sala de Dell para uma conversa franca. "Isso não será uma coisa temporária", alertou 
ele ao fundador. "Você terá que tomar as rédeas por um período bem longo." Dell jurou 
compromisso. "Vou tomar conta desta companhia até eu morrer", disse a Carty. O retorno de 
Michael foi anunciado em 31 de janeiro.  
 
A empresa que Dell assumiu estava patinando. As vendas de PCs empresariais estavam 
caindo, enquanto a HP, sob o comando do executivo-chefe Mark V. Hurd, atraía os 
consumidores até as lojas com seus notebooks estilosos. A Dell perdeu sua posição de maior 
fabricante mundial de PCs para a HP e os ganhos despencaram. O lucro líquido caiu 28% no 
exercício encerrado em 2 de fevereiro de 2007, para US$ 2,6 bilhões, enquanto a receita 
cresceu 3%, para US$ 57,4 bilhões. 
 
A primeira medida de Dell foi tentar conter o sangramento dos negócios voltados para o 
consumidor. O chefe da divisão deixou o cargo em fevereiro e Dell começou a procurar um 
substituto. Ele queria alguém que pudesse cortar custos e comandar a incursão da companhia 
nas redes de varejo ao redor do mundo. 
 
Um nome se destacou: Garriques, diretor da divisão de aparelhos portáteis da Motorola. 
Quando ele e Dell se conheceram, anteriormente, Dell ficara impressionado com a maneira 
como Garriques havia conduzido o desenvolvimento do celular Razr, um sucesso da Motorola. 
Sua ampla experiência no trato com altos executivos de companhias varejistas e operadoras 
de telefonia sem fio seria valiosa, uma vez que a Dell tentava construir uma rede de 
distribuição a partir do zero. Dell pegou o telefone, ligou para Garriques e rapidamente o 
convenceu a aceitar o cargo. As orientações eram simples: criar uma operação lucrativa 
voltada para o consumidor, com projetos que rivalizassem com os da Apple ou HP. 
 
Garriques deu um passo para trás antes de seguir adiante. Ele acabou com uma linha de PCs 
nada impressionante que a Dell pretendia lançar, chamada Mantra, e suspendeu os planos de 
seguir os passos da Apple com a abertura de mais de uma dúzia de lojas controladas pela 



própria empresa. "A primeira ordem foi conter a mentalidade impetuosa da Dell e parar para 
pensar no que estávamos tentando fazer", diz ele. 
 
Então, Garriques começou a procurar alguém de peso para enfrentar a Apple e a HP. Em 
março de 2007, ele chegou até Ed Boyd, um projetista da Nike de 42 anos. Boyd havia 
trabalhado com óculos de sol e sapatilhas de corrida, mas não tinha experiência com 
computadores. Garriques disse a Boyd que ele teria a oportunidade de fazer do design uma 
coisa importante na Dell; Boyd aproveitou a chance. "Ali estava uma grande companhia 
assentada sobre a ideia de personalizar os produtos e vendê-los para as pessoas, e mesmo 
assim ela não estava percebendo que as pessoas também querem ter a sensação de que seus 
produtos apresentam um estilo pessoal", diz Boyd. 
 
As mudanças enviaram um sinal claro para os funcionários da Dell. Os negócios voltados para 
o consumidor, há muito considerados um beco sem saída profissional, passariam a ser uma 
prioridade. E mais: Boyd lançou experiências que mostraram que a empresa poderia ser um 
lugar muito bom para se trabalhar. A certa altura, Boyd lançou um plano pelo qual os clientes 
pagariam um extra de US$ 75 para ter certos desenhos nos laptops, o que deixou a equipe de 
produção da Dell preocupada a ponto de reclamar. Boyd apelou diretamente a Michael Dell e 
recebeu o sinal verde para seguir em frente. 
 
Mais tarde naquele ano, a Dell rompeu de uma vez com a tradição de trabalhar apenas com a 
venda direta aos clientes. Ela anunciou que iria vender computadores na Wal-Mart, no que 
Michael Dell chamou de "o primeiro passo" no uso do comércio varejista para alcançar os 
clientes. 
 
Mudanças ainda mais amplas estavam sendo guardadas para 2008. Dell sabia que precisava 
mudar a cultura administrativa da companhia, fazer os executivos assumirem mais riscos, mas 
não tinha certeza de como cuidar disso. Ele recorreu a Brian Gladden, um veterano de 20 anos 
da GE, um baluarte da administração moderna. Em março daquele ano, Dell pediu a Gladden 
que fosse ao Texas para discutir a proposta de ocupar o cargo de diretor financeiro 
responsável pelas operações do dia a dia. Dell estava com tanta pressa que nem disse a 
Gladden que o emprego era dele, antes de colocar na sua frente um calhamaço de documentos 
confidenciais. "Disse a mim mesmo: 'há muitas informações confidenciais aí a que eu 
realmente não deveria estar tendo acesso", lembra Gladden. "Mas ele parecia um cientista 
louco dizendo: 'Brian, você pode ajudar com isso, e com isso...'". 
 
Rapidamente, Gladden se entendeu com Dell. Mas a falta de estrutura da enorme companhia o 
surpreendeu. "Os processos, as ferramentas, a cultura aqui não suportavam uma empresa de 
US$ 60 bilhões", diz Gladden.  
 
Ele começou a pensar como poderia mudar isso, junto com Dell. Após meses de estudos, eles 
se convenceram de que a companhia precisava se reestruturar em torno dos clientes. Foi uma 
mudança radical: a maior parte das companhias de tecnologia está organizada em torno dos 
produtos que vende, como computadores ou software. Mas Gladden e Dell chegaram à 
conclusão de que ao adotar uma postura de dentro para fora eles poderiam dar mais 
responsabilidades aos principais administradores e ganhar mais flexibilidade para responder 
aos clientes. Em 31 de dezembro, a Dell informou que iria se reestruturar em quatro grupos 
focados em tipos de consumidor: consumo, corporações, pequenas e médias empresas e 
governos e clientes institucionais.  
 
Com a economia mundial em crise, quase ninguém percebeu isso. A ação da Dell, que havia 
superado os US$ 25 em agosto, encerrou o ano a US$ 10,24. Os papéis continuaram caindo 
junto com o mercado, para menos de US$ 8 em fevereiro, uma queda de 70% em cinco 
meses.  
 
Mesmo assim, naqueles dias negros, Dell começou a ganhar confiança de que sua companhia 
finalmente tinha uma fundação sólida para o futuro. Ele viu sua equipe adotar rapidamente a 
nova postura administrativa, que tomou como modelo a GE. Os líderes de cada divisão são 
responsáveis pelo cumprimento de metas financeiras e possuem autoridade ampla para 



encontrar os meios para alcançá-las. Os principais beneficiados têm sido as unidades de 
negócios voltadas ao consumidor, ao governo e às pequenas e médias empresas, que no 
passado sempre receberam menos atenção, uma vez que a Dell dava mais atenção às grandes 
corporações. "É uma dinâmica diferente da que a Dell tinha", afirma Gladden. 
 
No grupo de negócios voltado às pequenas e médias empresas, liderado por Steve Felice, os 
vendedores vêm recebendo incentivos para oferecer uma ampla variedade de produtos 
combinados, em vez de apenas equipamentos. Parece estar funcionando. Mark Konik, vice-
presidente de tecnologia da GA Communications, uma empresa de propaganda e marketing da 
Geórgia, diz que o gerente regional de vendas da Dell bateu em sua porta seis horas depois de 
ele ter feito uma consulta. O negócio era de apenas US$ 1 milhão, mas a Dell se ofereceu para 
ajudar a companhia a integrar seus computadores Mac no pacote e se dispôs a conversar com 
os fornecedores de software VMware e Microsoft sobre a inclusão de produtos delas na 
compra. "A velocidade e a competência que a Dell colocou na mesa de negociações em um 
período de tempo tão curto foi realmente muito incomum", afirma Konik. 
 
O grupo de Garriques, voltado ao consumidor, vem fazendo algumas mudanças dramáticas. 
Este mês, para coincidir com o lançamento do sistema operacional Windows 7, a Dell começou 
a vender o notebook mais fino do mundo, com apenas 0,39 polegada. O Adamo XPS possui 
uma faixa detectora de calor na parte inferior frontal que, quando tocada com o dedo, ilumina-
se e automaticamente abre a tampa de alumínio. Garriques diz que o computador de US$ 2 
mil funcionará como um manifesto sobre a Dell. "Esse não será um produto de grande 
vendagem, mas será um produto que fará as pessoas dizerem: 'Uau! A Dell fez isso? O que 
mais a Dell tem?'", afirma. 
 
Com Garriques e os chefes das outras divisões assumindo mais controle sobre as operações, 
Michael Dell está mais livre para explorar novas oportunidades. No terceiro trimestre, ele 
esteve no hotel Four Seasons de Georgetown, um bairro de Washington, para jantar com 
James W. Breyer, membro do conselho de administração da Dell e sócio fundador da empresa 
de capital de risco Accel Partners. Em meio a fatias de carne e vinho tinto, Dell falou sobre as 
perspectivas para os celulares e outros produtos. Então, sacou meia dúzia de protótipos de 
telefones inteligentes. "A maneira como ele os mostrou e sua maneira de pensar me levaram a 
acreditar que de muitas formas a jornada da Dell está apenas no primeiro ou segundo ciclos", 
diz Breyer. A companhia planeja lançar seus primeiros telefones inteligentes no começo do ano 
que vem.  
 
A Dell já começa a mostrar melhorias nos resultados financeiros. Em seu mais recente relatório 
de lucros, ela superou facilmente as expectativas de Wall Street. As ações da Dell dobraram de 
valor desde o ponto mais baixo atingido em fevereiro, para US$ 16, com o aumento da 
expectativa de que a companhia vai se beneficiar de um aumento das vendas de PCs motivado 
pelo lançamento do Windows 7.  
 
Mas Michael Dell claramente está de olho em mais do que melhorias gradativas. Ele quer que 
sua companhia recupere a força que teve no passado, quando tirou a IBM do negócio de 
fabricação de PCs e humilhou gigantes como a HP. "Ele está pensando: 'vou fazer novamente 
dessa companhia o que ela deveria ser'", afirma Alex Mandl, membro de longa data do 
conselho de administração da Dell.  
 
Os concorrentes afirmam que a Dell demorou tempo demais para tomar a iniciativa. Em um 
setor que passa por uma consolidação acelerada, as companhias que ainda não se 
posicionaram para suportar a natureza cíclica da tecnologia terão dificuldades para prosperar 
no longo prazo. Isso significa que a própria Dell poderá ser forçada a se fundir a outra 
empresa, ou se tornar alvo de uma operação de tomada de controle. "Ser um seguidor ligeiro 
é algo que não funciona num setor que está se movimentando mais rápido a cada dia", diz 
Shane Robison, diretor de tecnologia da HP. 
 
Michael Dell está mais reflexivo que o normal hoje em dia. Durante a entrevista em sua sala 
de reuniões, ele admite que se apegou à ideia inovadora da venda direta de computadores por 
tempo demais. "Mea culpa", afirma. Mas ele diz que as afirmações de que ele e sua companhia 



não estão se movimentando com a rapidez necessária não fazem sentido. "Seremos mais 
fortes, mais rápidos e mais modernos do que jamais fomos", diz. "Se você não acredita, 
espere e verá."  
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