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ma das expressões mais repetidas 
nos corredores da sede da fabricante 
de PCs Lenovo é fupan, que significa 
"refazer um movimento de xadrez". 
O conceito é dar um passo atrás e re-
visar a última jogada com o objetivo 
de melhorar a próxima. Em outras 

palavras, trata-se de um processo que ajuda a aprender com os 
próprios erros. No competitivo mercado mundial de computa-
dores pessoais, o fu pan tem sido usado, por exemplo, para ava-
liar se vale a pena investir em um novo ultrabook e numa linha 
de smartphone ou para decidir quanto a empresa vai gastar em 

pesquisa e desenvolvimento. Mais do que isso, o conceito tem 
sido apontado como um dos segredos para o sucesso da Lenovo. 

Fundada em Pequim, a Lenovo é a fabricante de PCs que 
mais cresceu nos últimos três anos, quando deixou para trás 
dois rivais, a Dell e a Acer, para assumir a segunda colocação 
do mercado. Agora prepara-se para ser a primeira marca chi-
nesa global e, mais importante, roubar da HP o posto de maior 
produtora de computadores do mundo. Para isso, aposta 
numa estratégia que ficou conhecida como Proteger e Atacar. 
"Precisamos ganhar espaço em mercados com boas pers-
pectivas e cuidar das áreas onde já somos fortes", disse a 
I N F O Yang Yuanqing, presidente mundial da Lenovo. 
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A explicação para o raciocínio de 
Yuanqing está nos números da empre-
sa. Cerca de 70% do seu fa turamento 
vem dos PCs da linha ThinkPad, que 
tem como principais clientes o merca-
do corporativo e os governos. É essa 
a par te a ser protegida a todo custo. 

O espaço pa ra cresc imento está 
nas vendas aos consumidores finais. 
A Lenovo apos ta n u m a nova l inha 
que r eúne a qua l idade e o preço de 
seus produtos ao design atraente da 
Apple. A empresa também está dando 
os primeiros passos em novos merca-
dos. Durante uma tradicional feira de 
eletrônicos realizada no início do ano 
nos Estados Unidos, a Lenovo anun-
ciou o lançamento da primeira televi-
são inteligente equipada com sistema 
operacional Android, do Google, que 
faz sucesso em smartphones e tablets. 

A princípio a TV será vendida ape-
nas na China. O país funciona como uma 
espécie de laboratório para os produ-
tos novos, como smartphones e tablets. 

Em 2011, os computadores da Lenovo 
foram eleitos os mais confiáveis 

do mercado pela Computer Reliability 
Report, à frente de Apple e HP 

"Queremos transformar a empresa numa 
das mais poderosas marcas de gadgets 
de todo o mundo", a f i rma Yuanqing. 

FOCO NO BRASIL 
Uma das estratégias da Lenovo é o in-
vestimento em pesquisa e desenvolvi-
mento. A fabricante conta com 3,2 mil 
engenheiros espalhados por laborató-
rios na China, no Japão e nos Estados 
Unidos . Só no ano passado , fo ram 
gastos 3 0 0 milhões de dólares em pes-
quisa. Esse investimento fica evidente 
nos produtos. Em 2011, seus computa-
dores foram eleitos os mais confiáveis 

do mercado pela tradicional Computer 
Reliability Report, à frente de Apple e HP. 

"A Lenovo tem um ót imo back-
g r o u n d de e n g e n h a r i a " , d iz Mika 
Kitagawa, analista do Instituto Gartner. 
"A empresa oferece marcas premium 
por um bom preço." Com vendas de 29,6 
bilhões de dólares no último ano fiscal, 
a Lenovo responde por 12,9% do mer-
cado mundia l de PCs, pouco mais de 
um ponto percentual atrás da líder HP. 

O Brasil ocupa posição de destaque 
na estratégia da Lenovo para chegar 
ao topo do mercado mundia l de PCs. 
A empresa anunciou, em julho, invés-A ut
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timento de 30 milhões de dólares para 
construir u m a fábrica e um centro de 
distribuição em Itu, no interior de São 
Paulo. A unidade vai produzir a linha 
completa de computadores e deverá 
entrar em operação até o final deste ano. 

A explicação para tanta atenção? 
Com o crescimento da economia brasi-
leira, o país se transformou no terceiro 
maior mercado de PCs do mundo. "O 
Brasil poderá subir mais uma posição 
no ranking", a f i rmou a I N F O Kevin 
Shih, vice-presidente de operações 
para mercados emergentes da Lenovo. 
"Estamos fazendo de tudo para cres-
cer rapidamente aqui." Hoje a empresa 
tem 5% do mercado brasileiro. O obje-
tivo é chegar aos dois dígitos até 2013. 

O sucesso da Lenovo pode ser atri-
buído à combinação de investimento, 
estratégia, qual idade e preços com-
petitivos. Mas ele também está ligado 
à derrocada da primeira colocada no 
ranking, a americana HP. Criada numa 
garagem por William Hewlett e David 

Packard, a HP se transformou na maior 
fabricante de PCs do mundo. Mas, nos 
últimos anos, a empresa fez aquisições 
desastrosas , e r rou na gestão e viu a 
presidência trocar de mãos três vezes 
em pouco mais de dois anos. No final de 
2011, a HP deixou o mercado inquieto ao 
anunciar que pretendia parar de fabri-
car PCs, fato depois negado pela nova 
presidente da empresa, Meg Whitman. 

A história da Lenovo confunde-se 
com o crescimento da China nos últi-
mos anos. A empresa foi fundada na 
per i fe r ia de Pequ im em 1984, pou-
cos anos depois do f im da Revolução 
Cultural comandada por Mao Tsé-tung. 

Seu cr iador , Liu Chuanzh i , era 
pesquisador da Academia Chinesa de 
Ciências. Com 10 colegas, Chuanzhi in-
vestiu 25 mil dólares na startup Chinese 
A c a d e m y o f S c i e n c e s C o m p u t e r 
Technology Research Insti tute New 
Technology Development Co. O nome 
era tão enfadonho que os computadores 
que saíam da sua l inha de produção. 

15 MIL LOJAS NA CHINA 
Quando a empresa começou a cres-
cer, Chuanzhi decidiu trocar o nome 
para Legend e, depois, para Lenovo. A 
empresa foi a pr imeira a levar para o 
mercado chinês um computador com 
processadores Pentium, da Intel, e logo 
se transformou na maior fabricante da 
China. Hoje, tem mais de 15 mil lojas 
espalhadas pelo país. É quase o mes-
mo número que a rede americana de 
cafés Starbucks tem em todo o mundo. 

O reconhecimento global, no entan-
to, só viria em 2005, quando a Lenovo 
comprou a divisão de PCs da IBM por 
1,75 bilhão de dólares. A aquisição deu 
à empresa o tamanho necessário para 
b r iga r pelo mercado mund ia l , mas 
trouxe percalços. O principal deles foi 
o choque cultural. A Lenovo tem 27 mil 
funcionários espalhados por 160 países 
e os 100 maiores executivos da empre-
sa têm 17 nacionalidades diferentes. A 
mistura transformou a empresa numa 
Torre de Babel e um dos pr inc ipa is 
problemas era a bar re i ra do idioma. 

Para contorná-lo, falar inglês virou 
a meta. Ou seja, os bônus dos executi-
vos estão atrelados à capacidade de ser 
entendidos no idioma. "Em menos de 
30 anos saímos do equivalente a uma 
garagem na China para virar a segun-
da maior fabricante de PCs do mun-
do", diz Yuanqing. Agora, ele espera 
que a empresa leve bem menos tempo 
pa ra chegar ao topo do mercado. A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 320, p. 68-71, set. 2012.




