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Quando o CEO da Dell, Michael S. Dell, e o presidente, Kevin B. Rollins, encontraram-se no outono 
de 2001, eles sentiram-se confiantes de que a companhia estava se recuperando do crash global 
nas vendas dos computadores pessoais (PCs). O desempenho pessoal dos dois, no entanto, era 
outro caso. Entrevistas internas revelaram que subordinados achavam que Dell, de 38 anos, era 
impessoal e emocionalmente desinteressado, enquanto Rollins, 55, era visto como autoritário e 
hostil.  
 
Poucos demonstraram forte lealdade aos líderes da companhia. E pior, o descontentamento 
estava se espalhando. Uma pesquisa realizada no verão, depois das primeiras demissões em 
massa realizadas pela companhia, descobriu que metade dos funcionários da Dell Inc. deixariam a 
empresa se tivessem oportunidade.  
 
O que aconteceu depois diz muito sobre porque a Dell é a mais bem administrada empresa do 
setor de tecnologia. Em outros gigantes do setor, o CEO e seu principal parceiro poderiam ter 
tratado as críticas com indiferença ou deixado a questão morrer. Não na Dell. Temendo um êxodo 
de talentos, os dois executivos concentraram-se nas queixas. Em uma semana, Dell enfrentou 
seus 20 principais administradores e apresentou uma sincera autocrítica, reconhecendo que é 
muito tímido e que isso às vezes o faz parecer indiferente e inalcançável. Ele prometeu formar 
laços mais estreitos com sua equipe.  
 
Algumas pessoas na sala ficaram chocadas. Elas sabiam que testes de personalidade feitos com 
os principais executivos da empresa repetidamente mostraram Dell como extremamente 
introvertido e tal admissão vinda dele deve ter sido bastante dolorosa. "Foi algo poderoso", diz 
Brian Wood, presidente de vendas para o setor público nas Américas. "Dava para ver que não 
estava sendo fácil para ele."  
 
 
Embora todo o setor tenha tentado imitar as táticas de Dell, ninguém chega perto em termos de 
resultados  
 
 
Michael Dell não parou aí. Dias depois, eles começaram a mostrar um vídeo de sua conversa com 
todos os gerentes da companhia - vários milhares de pessoas. Então, Dell e Rollins adotaram 
meios para ajudá-los a fazer o que não vinha naturalmente. Dell colocou em sua mesa uma 
escavadeira de plástico para ajudá-lo a lembrar que as idéias para a companhia deveriam incluir 
outros, enquanto um boneco "Curious George" na mesa de Rollins o encorajava a ouvir sua equipe 
antes de tomar uma decisão.  
 
Para alguns, a maneira como Michael Dell agiu para melhorar o moral dentro da empresa pode ser 
vista como mais uma história de administração do bem estar. Mas para os de dentro da empresa, 
ela simboliza como esse fabricante de computadores de Round Rock (Texas) transformou-se de 
um concorrente sem nome na área de PCs em uma potência.  
 
Dell é um mestre da venda direta, evitando intermediários para vender PCs mais baratos do que 
qualquer um de seus concorrentes. E poucos discutem a eficiência desse modelo, que ele adotou 
há mais de uma década.  
 



E embora todo o setor de computadores tenha tentado imitar as táticas de Dell, ninguém chega 
perto em termos de resultados. Hoje, a ação da Dell está avaliada num múltiplo preço/lucro de 
40, maior que o da IBM, Microsoft, Wal-Mart ou General Electric.  
 
Na verdade, é a maneira como Michael Dell administra a companhia que a elevou bem acima no 
modelo de negócio de vendas diretas. Qual é o segredo de Dell? Em seu coração está a crença de 
que o "status quo" nunca é bom o suficiente, mesmo que ele signifique mudanças dolorosas para 
o homem que tem seu nome na entrada da empresa.  
 
Para Dell, não é suficiente acumular lucros. Seus executivos precisam maximizar a lucratividade  
 
Quando o sucesso é alcançado, ele é recebido com cinco segundos de festa seguido por cinco 
horas de discussões sobre o que poderia ter sido feito melhor. Diz Michael Dell: "Celebrar por um 
nanosegundo. E então seguir em frente". Depois que a companhia abriu sua primeira fábrica na 
Ásia, na Malásia, o CEO mandou ao presidente da nova unidade um de seus velhos tênis de 
corrida para felicitá-lo. A mensagem: este é apenas o primeiro passo de uma maratona.  
 
Crucial é a crença de Michael Dell de que, uma vez descoberto um problema, ele deve ser 
enfrentado rapidamente e diretamente, sem desculpas. Sem mesmo. Depois que Randall D. 
Groves, então presidente da área de servidores, apresentou um aumento nas vendas de 16% no 
ano passado, ele foi removido do cargo. Não importa que nenhum dos concorrentes tenha 
chegado perto disso. Poderia ter sido melhor, dizem dois ex-executivos da Dell. Groves procurou 
um porta-voz de Dell que disse que sua saída era parte de uma ampla reorganização.  
 
Acima de tudo, Michael Dell espera que todos estejam de olho em cada moeda - e que a 
transformem em outra de maior valor. Ao contrário da maior parte dos figurões do setor 
tecnológico, Dell acredita que cada produto deve ser lucrativo desde o seu primeiro dia. Para 
garantir isso, ele espera que seus gerentes sejam bases de dados ambulantes, capazes de citar 
informações sobre tudo, desde o crescimento das principais linhas de produtos até o número 
médio de vezes que uma peça precisa ser substituída nos primeiros 30 dias depois que um 
computador é vendido.  
 
Mas há um número que ele dá mais atenção: a margem operacional. Para Dell, não é suficiente 
acumular lucros ou crescer rápido. Seus executivos precisam obter ambos para maximizar a 
lucratividade de longo prazo. Isso significa que os preços dos produtos têm de ser baixos o 
suficiente para induzir o consumidor a comprá-los, mas não tão baixos que eles afetem os lucros.  
 
Como é que Michael Dell apareceu com essa filosofia empresarial? Tudo começou há 19 anos, 
quando ele cabulava aulas para vender PCs feitos em seu dormitório na Universidade do Texas. 
Dell lutava pela sobrevivência de sua empresa contra gigantes como a IBM e Compaq Computer 
com um modelo de venda direta que as pessoas classificavam de loucura.  
 
Hoje, Michael Dell vale US$ 17 bilhões, enquanto sua companhia, que emprega 40 mil pessoas, 
está para superar os US$ 40 bilhões em vendas. Mesmo assim ele continua administrando a Dell 
com a urgência e determinação de um estudante colocado contra a parede. "Eu ainda penso em 
nós como um desafio", diz ele. "Ainda penso em nós no ataque."  
 
Não é que Michael Dell lidere pela força da personalidade. Ele não foi abençoado nem com o 
carisma de "cara durão" de Jack Welsh nem com o charme do falecido Sam Walton. Certa vez, 
após ouvir sobre as façanhas do extravagante principal executivo da Oracle, Lawrence J. Ellison, 
ele segurou um pedaço de papel e disse para um assessor: "Vê isto? É claro e quadrado, assim 
como eu". Essa conduta destituída de ego conduz a companhia.  
 



Espera-se que todos sacrifiquem seus próprios interesses pelo bem dos negócios, e ninguém tenta 
ser uma estrela. Se Michael Dell está tentando modificar traços da personalidade com que nasceu, 
espera-se que outros executivos graduados também façam sacrifícios.  
 
Tudo isso mantém a Dell no caminho, enquanto há muito tempo outros concorrentes já saíram 
dos trilhos. Desde 2000, a companhia vem ganhando participação de mercado num ritmo mais 
rápido do que em qualquer outro período da sua história - quase três pontos percentuais em 
2002. Um esforço renovado para controlar os custos reduziu as despesas gerais indiretas para 
apenas 9,6% da receita no último trimestre e reforçou a produtividade para quase US$ 1 milhão 
em receita por funcionário. Isso é três vezes a receita por funcionário da IBM e quase duas vezes 
a taxa da Hewlett-Packard (HP).  
 
Ainda assim, para o incansável Michael Dell, isso nem chega perto do suficiente. Ele quer ter 
certeza de que a companhia que ele já passou metade de sua vida construindo conseguirá 
sobreviver depois que ele se for. Portanto ele e Rollins lançaram uma meta financeira ambiciosa: 
US$ 60 bilhões em receita até 2006. Isso é duas vezes o que a companhia obteve em 2001 e 
suficiente para colocá-la na liga das maiores e mais poderosas companhias do mundo. Chegar lá 
vai exigir o mesmo tipo de sucesso que ela obteve nos PCs - só que também em novos mercados. 
Michael Dell já está direcionando a empresa para impressoras, sistemas de rede, computadores 
de mão e serviços de tecnologia.  
 
Sua mais recente incursão: Dell está entrando no mercado de produtos eletrônicos de consumo, 
que movimenta US$ 95 bilhões, com um digi-music player portátil, uma loja de música on-line e 
um aparelho de televisão de tela plana.  
 
Será que a Dell conseguirá se transformar de um prodígio dos PCs em um ícone corporativo? O 
esforço de um crescimento incessante vai exigir a criação de uma nova geração de líderes, o que 
para Rollins é um grande desafio, dada a pressão reinante dentro da companhia. Nos anos 90, 
depois que executivos tomados de gigantes como a Intel a e IBM abandoram a companhia, Dell 
aprendeu que gente de fora não se adapta facilmente à sua cultura de exigências.  
 
A Dell também enfrenta o dilema da inovação. Sua postura de buscar cada centavo deixa pouco 
espaço para reinvestimentos em desenvolvimento de produtos e futuras tecnologias, 
especialmente em comparação aos principais concorrentes. Mesmo em meio a uma recessão, a 
IBM investiu US$ 4,75 bilhões, ou 5,9% de suas receitas, em pesquisa e desenvolvimento em 
2002, enquanto na HP os investimentos foram de US$ 3,3 bilhões, ou 5,8%. E a Dell? Apenas US$ 
455 milhões, ou 1,3% das receitas.  
 
"A Dell é uma grande companhia, mas eles só têm uma carta na manga", diz a principal executiva 
da HP, Carly Fiorina. E mais, Dell tem mostrado pouca paciência em relação aos custos para 
entrar em novos mercados, matando produtos quando eles não produzem lucros rápidos, ao invés 
de se comprometer com um investimento de longo prazo. "Eles são os melhores do mundo no que 
fazem", diz William M. Zeitler, diretor da IBM. "A dúvida é: será que eles serão os melhores no 
próximo grande negócio do setor?"  
 
O objetivo de Michael Dell não é inventar o próximo grande negócio. Sua missão é fazer o atual 
grande negócio melhor do que ninguém. Ele não planeja ser a próxima IBM ou HP. Ao invés disso, 
quer se concentrar na força que já tem como um fabricante e distribuidor extremamente eficiente. 
É por isso que Dell continua aperfeiçoando a eficiência e suas operações.  
 
A estratégia de crescimento da Dell está cuidadosamente calibrada para ser capitalizada sobre as 
patentes de processos de negócios, as quais já tem 550. O plano é entrar nos mercados de 
commodities - com tecnologia padronizada que já está amplamente disponível -, onde a Dell 
poderá aplicar suas habilidades em disciplina, velocidade de eficiência. Então, a empresa poderá 



derrubar os preços mais rapidamente do que qualquer outra companhia, levando a uma disparada 
da demanda.  
 
A ficha corrida da Dell sugere que seu CEO conseguirá cumprir a meta de uma receita de US$ 60 
bilhões até 2006. A companhia já abocanhou grandes parcelas do mercado de servidores mais 
baratos e equipamentos de armazenamento de dados. Após apenas dois trimestres, seu 
computador de mão já domina 37% do mercado americano para esses aparelhos.  
 
E Rollins diz que as vendas iniciais das impressoras Dell estão duas vezes maiores do que as 
metas internas. Com o crescimento potencial dos PCs e os novos mercados, poucos analistas 
duvidam que a Dell não conseguirá gerar um crescimento anual de 15% para atingir seu objetivo.  
 
Michael Dell mantém um controle detalhado sobre as vastas operações da companhia, 
monitorando constantemente as informações sobre vendas, produção e as atividades de seus 
concorrentes. Essa atenção aos detalhes pode colocá-lo em situações embaraçosas. Em 10 de 
outubro, durante o julgamento de Frank Quattrone, ex-banqueiro do Crédit Suisse First Boston 
(CSFB), que está sendo acusado de obstrução de uma investigação sobre práticas condenáveis 
adotadas em ofertas iniciais de ações, promotores revelaram e-mails entre Quattrone e Dell.  
 
Em um deles, datado de julho de 2000, Dell pede 250 mil ações da Corvis, uma promissora 
companhia de equipamentos de rede que se preparava para abrir o capital, para seu fundo de 
investimentos. Dell sugere no e-mail que a alocação "certamente ajudaria" no relacionamento de 
sua companhia com o CSFB. Dell não quis comentar o assunto. Mas seu porta-voz diz que ele 
estava apenas tentando ajudar o fundo e observou que a companhia não fez nenhum negócio de 
banco de investimento com o CSFB antes ou depois da troca de correspondência.  
 
A companhia tem baixo orçamento para pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, mas está se 
esforçando para ampliar bastante seu alcance nessa área. Com sua filosofia administrativa de 
melhorar constantemente, Dell parece estar no caminho certo.  
 
Valor Econômico - 31/10/2003 


