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Marçal Araujo, diretor de canais da Dell no Brasil, já 
passou por empresas como Datasul, Oracle, CA e 

pela diretoria do Joinville Esporte Clube
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irmã, médica veterinária, que possui um hos-
pital veterinário; a Rosa, sua companheira, que 
“é a base de tudo”; os três filhos (Rodrigo, Lau-
ra e Luiza), cada qual com sua personalidade; e 
as tantas pessoas citadas nessa entrevista, que 
eu não me arriscaria a escrever aqui, por medo 
de perder qualquer nome. 

Cada uma delas parece ter ajudado a for-
mar o caminho de Marçal, por isso ele não 
deixa escapar um nome sequer, nem os traços 
de sua personalidade, e muito menos o que 
esta pessoa acrescentou para seu crescimento 
e desenvolvimento. 

Cheio de frases de efeito, ele me lembra 
que “um e um são dois”, assim, para prosse-
guir em seus desafios – ele parece gostar de 

desafios, afinal montar a estrutura de vendas 
indiretas de uma corporação vencedora que 
durante 20 anos só vendeu diretamente, não 
é para qualquer um – é preciso pessoas capa-
zes de seguir em frente com coragem “prefiro 
segurar um louco (em minha equipe) a ter de 
empurrar um lerdo”. 

Formado em administração de empresas, 
Marçal entrou na área de TI quando trabalha-
va em uma grande metalúrgica. “Iam abrir um 
departamento de CPD, e qualquer pessoa da 
empresa poderia se candidatar. Eu e mais 299 
pessoas nos inscrevemos. O teste era pura lógi-
ca. Eu e mais seis fomos aprovados, e iniciei na 
área de tecnologia”. Assim, o executivo passou 
por empresas como Datasul, Oracle e CA. 

“Se você não gosta do que faz, você 
vai trabalhar. Se você gosta, você vai se 
divertir”, diz ao afirmar que, mesmo nas 
situações mais difíceis e sérias, é preciso 
ter clareza e serenidade para ultrapassar 
os problemas. “Não gosto de pessoas que 
quando vão tratar de um assunto sério 
precisam vestir uma máscara, é possível 
resolver qualquer questão dentro da nor-
malidade”. Assim, ele define três frases 
que o tiram do sério: “Não dá.”, “Isso não 
pode.”, “Tem que...”. “Sou questionador, é 
preciso saber o porquê das coisas para que 
elas possam ser realizadas corretamente. 
Não dá pra impor nada a ninguém, se não 
o trabalho sai mal feito”. 

Quanto ao desafio frente à sua função 
na Dell, ele diz que o fato de ter pego “a 
folha em branco” torna seu trabalho mais 
fácil. “Se você pega um coisa já começada, 
gasta muito tempo em arrumá-la”. Ma,s 
sem dúvidas, Marçal trabalha em meio a 
uma mudança de cultura muito forte, que 
ele garante que está dando resultado. “É 
um time jovem, que está encarando este 
desafio comigo (diz o nome de todos as 
pessoas abaixo dele). Não existia canal na 
Dell e tenho o apoio total do meu time e 
da Dell para dar certo”.

“Não consigo usar aquele velho jar-
gão de técnico de futebol éu ganho, nós 
empatamos e eles perdem ;́ eu uso apenas 
o ´nós̀  para o bem ou para o mal”, define. 
E por falar em futebol...

Marçal foi diretor de futebol do Join-
ville Esporte Clube, que na época, dispu-
tava a segunda divisão do campeonato 
brasileiro. “Foram dois anos em que eu 
viajava com o clube, participava dos trei-
nos e tudo mais. Participei do clube dos 
13 etc. Foi um período sabático, comple-
tamente diferente. Mas não aguentei, vol-
tei ao mundo da tecnologia, canais...Tive 
até a oportunidade de ser empresário. 
Mas, ou você é executivo ou empresário. 
Sou executivo. Adoro o que faço, estou 
me divertindo”, diz ao finalizar: “Mas eu 
gosto mesmo é de futebol (risos)”. 

Por Patr ic ia Joaquim
pjoaquim@itmidia.com.br
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Imagine-se frente a frente a um “gaúcho 
da fronteira” – como se autodenominam os 
brasileiros nascidos na fronteira entre Brasil e 
Uruguai. A ideia de uma personagem provin-
ciana vem à cabeça, com ares rústicos, para 
quem a vida é pautada certeiramente entre ape-
nas duas opções: ou é certo, ou então, é errado, 
sem meio termo.  Mas em que a simplicidade 
do dia-a-dia forma pessoas que sabem admirar 
e provar a vida, muito além das aparências, mas 
pelo que, de fato, ela é. 

Diante do meu entrevistado, eu só penso 
em sua seriedade misturada com esse bom 
humor, dos que sabem contemplar a vida. 
Marçal Araujo, diretor de canais da Dell, é 
gaúcho, lá da fronteira, nascido no muni-

cípio de Dom Pedrito. “Colorado e gaúcho, 
nessa ordem”, diz. Não é a primeira vez que 
o entrevisto. Aliás, em muitas outras opor-
tunidades estivemos frente a frente, e nem 
sempre a pergunta que eu faria seria fácil ou 
possível de responder. De sua parte, nunca 
houve sequer um melindre para disparar: 
“Você está errada. Não é isso.”, ou ainda 
“Não posso revelar.”. Simples assim. 

Mas, por outro lado, não foram poucas 
as vezes em que ele gastou parte do seu tempo 
contando a história do Rio Grande do Sul, fez 
piadas com meu time de futebol, ou então, can-
tou o hino inteiro do Rio Grande do Sul, para o 
meu espanto. Incomum, muito incomum para 
o perfil dos executivos brasileiros. 

Incomum também é ter, no momento da 
entrevista para a seção perfil, um de seus fun-
cionários, mais sua assessoria de imprensa na 
sala em que realizamos o bate-papo para esta 
matéria. Marçal – vou usar seu nome e não o 
sobrenome, contrariando as regras de texto 
de CRN, por ser assim que ele é conhecido no 
mercado – não se sente acanhado em falar de 
sua infância em um bairro do subúrbio, e nem 
das dificuldades que passara. 

Em seu relato, ele sempre exalta o feito dos 
que estão ao seu redor, sua mãe – que só depois 
de ter os filhos criados foi estudar direito; seu 
pai, que, aos 14 anos saiu de casa, mas deixou a 
lição de honestidade e integridade; o irmão, alto 
executivo da área de engenharia da Siemens; a 
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