
O ajuste da
Lenovo

Há um mês, a
empresa chinesa
quis comprar a
Positivo por R$ 1,6
bilhão. Agora,
fecha operações
e fala em cortar
despesas

ADRIANA MATTOS

FORAM DUAS NOTICIAS RUINS DE
uma só vez. Num único dia, a Lenovo,
uma das maiores fabricantes de PCs do

País, anunciou a saída do presidente regional
para a América do Sul, Marcelo Medeiros. Ho-
ras depois, confirmou a informação de que
parte das operações do grupo deixaria o Bra-
sil, onde chegou em 2003, ao adquirir as ope-
rações locais da IBM. O Centro de Atendi-
mento a Clientes no exterior foi transferido
para o México. Cem pessoas perderam os seus
empregos em Campinas (SP), onde ficava a
área. E não vai ficar só nisso. Benefícios e bô-
nus a serem pagos em março de 2010 para di-
retores e gerentes que trabalham aqui serão
reduzidos. Da mesma forma, deverá continuar
em banho-maria o projeto de atender ao mer-
cado não-corporativo no País. O curioso nessa
história é que a Lenovo de hoje parece uma
companhia totalmente diferente da Lenovo
de um mês e meio atras. Na ocasião, ela se
colocou como candidatíssima à compra da bra-
sileira Positivo Informática, ao oferecer R$ 18
por ação às vésperas no Natal - num momen-
to em que o papel encostava nos R$ 8. Isso
exigiria um desembolso de R$ 1,6 bilhão. Na
época, a Lenovo dizia ter "grandes reservas

de caixa" para novas compras. As conversas
no Brasil não avançaram e, 20 dias depois, a
chinesa diz que precisa urgentemente cortar
US$ 300 milhões em despesas no mundo.

Por conta desse déficit, ela terá de demitir
2,5 mil pessoas neste ano, o equivalente a 11%
da folha de pagamento nos países onde opera.
Também será obrigada a reorganizar as suas
operações em blocos pelo mundo. No meio das
turbulências, Tomas Oliveira, presidente da fa-
bricante no Brasil, há apenas três meses no car-
go, decidiu trabalhar em silêncio, Nas duas últi-
mas semanas, manteve diversas conversas tele-
fônicas com William Amelio, o presidente
mundial do grupo. "Estamos trabalhando com
afinco para nos reestruturarmos", disse Amelio,
que recebe US$ l milhão de salário mensal,
sendo US$ 250 mil em bônus (que não devem
lhe ser pagos desta vez), segundo a SEC
(Securities Exchange Commission). E o que
aconteceu no meio do caminho? "Nos últimos
três anos integramos com sucesso' o pessoal da
IBM, mas os resultados do último trimestre não
atingiram nossas expectativas", explicou em co-
municado Yang Yuanqing, presidente do Con-
selho de Administração da Lenovo. Em 2007, o
comando da empresa veio a público e reconhe-
ceu que precisava reorganizar suas operações,
pois era menos eficiente que os rivais. Demitiu
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1,4 mil pessoas e economizou US$ 100 milhões
com a revisão de processos em suas fábricas.

Os custos ainda pesavam e a fabricante
continuava a vender mais caro que a média
de mercado. Além disso, com a crise finan-
ceira global, a demanda se retraiu no mundo
e as companhias do setor tiveram que rever
as estimativas de vendas. Mesmo ciente des-
se cenário nada promissor, a fabricante jã fez
novas propostas de compra (há dez dias ad-
quiriu a novata americana Switchbox) e ain-
da planeja outros investimentos assim que

tudo entrar nos eixos. Tanto que, logo no iní-
cio de janeiro, com o preço de suas ações em
queda, Amelio garantiu, em entrevistas à im-
prensa, que continuará a investir preferen-
cialmente nos mercados emergentes e desta-
cou a China e o Brasil. Se a Positivo ainda é
um sonho de consumo, a Lenovo terá que
entrar na fila. Há fortes rumores de que a
Dell voltou a cortejar a brasileira. Seja qual
for o plano de expansão por aqui, o fato é que
a chinesa precisará mexer no bolso, e ganhar
terreno em cima de marcas fortes. H

A TRANSFERENCIA DE UMA OPERAÇÃO
NO PAÍS PARA O MÉXICO E A SAÍDA DE

MARCELO MEDEIROS GERAM
RUMORES SOBRE NOVAS MUDANÇAS
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