
A chinesa Lenovo, segunda
maior fabricante de PCs do
mundo, anunciou ontema aber-
tura de sua primeira fábrica de
computadores nos Estados Uni-
dos, prevista para começar a
operar em 2013. A linha de pro-
dução será instalada em Whit-
sett, na Carolina do Norte, e vai
produzir PCs, laptops, tablets e
servidores destinados aomerca-
do americano.
A empresa afirma que a nova

fábrica deve criar 115 empre-
gos, mas não revela o valor do
investimento nos Estados Uni-
dos. Em comunicado, o presi-
dente mundial da empresa,
Yuanqing Yang, disse que “a Le-
novo está estabelecendo uma
base de manufatura nos EUA

pois acredita na força, em longo
prazo, do mercado de PCs ame-
ricano e em nossas próprias
oportunidades de crescimento
aqui”. Segundo ele, o anúncio
faz parte da estratégia de estabe-
lecer “raízes aindamais profun-
das em cada um dos principais
mercados" em que atua.
A empresa afirma que “a li-

nha de produção americana é o
maior investimento na agressi-
va estratégia da Lenovo de ex-
pandir suas capacidades dema-
nufaturas locais pelo mundo”.
Antes dos EstadosUnidos, o últi-
mo país a ser inserido nesta es-
tratégia foi o Brasil.
A empresa anunciou, em ju-

lho, um investimento de R$ 100
milhões no país nos próximos
cinco anos, sendo R$ 60milhões
direcionados para a criação de
uma fábrica emItu (SP), a primei-

ra da chinesa no país. Em agosto,
a empresa iniciou o recrutamen-
to de 230 profissionais.
Além disso, para reforçar a

presença no país a empresa tam-
bém fechou a compra da brasi-
leira CCE por R$ 300 milhões e
dobrou sua participação nomer-
cado nacional de PCs, chegan-
do a 7%. Com isso, o objetivo é
que as duas companhias, jun-
tas, dobrem o
market share em
um período de
três anos e atin-
jam a liderança
no ranking de
PCs no país.

Liderança
A expansão da
presença nos Estados Unidos e
Brasil fazem parte da estratégia
da Lenovo para conseguir atin-
gir a liderança nomercadomun-
dial de computadores, que hoje
é da concorrente HP. Os dois
países estão entre os três maio-
res mercados de PCs domundo,
junto com o Japão, o que justifi-
ca o interesse da fabricante em

crescer nestas regiões. Em en-
trevista ao BRASIL ECONÔMICO em
agosto, o presidente da subsidiá-
ria da Lenovo no Brasil, Dan Sto-
ne, afirmou que para ser núme-
ro um no mundo é preciso ser
número um no Brasil.
E os números mostram que a

empresa não está longe de atin-
gir o objetivo de alcançar a lide-
rança global. Em outubro do

ano passado a fa-
bricante ultrapas-
sou aDell emven-
das e passou a ser
a segunda empre-
sa que mais ven-
de computadores
no mundo todo.

Desde então, a
Lenovo vem en-

costando na rival em participa-
ção e, no segundo trimestre do
ano, a diferença entre as duas
chegou a 0,2%, segundo núme-
ros do Gartner.

Ampliação
Alémdemirar a liderançamun-
dial em PCs, a Lenovo também
tem ampliado seu portfólio para

além dos computadores Com a
compra da CCE, o Brasil será o
primeiro, depois da China, a
contemplar esta estratégia, ofe-
recendo também outros produ-
tos como TVs.
Com sua fábrica própria em

Itu (SP), a chinesa pretende tra-
zer outros itens de seu portfólio
para o Brasil, mas ainda não há
data definida para que isso acon-
teça. Na China, a empresa tam-
bém entrou no mercado de
smartphones e, no segundo tri-
mestre, chegou a ultrapassar o
iPhone, da Apple, em participa-
ção de mercado, garantindo o
segundo lugar entre as fabrican-
tes de celulares inteligentes, de
acordo com o IDC.
Além disso, a chinesa prepa-

ra a abertura de centro de pes-
quisas no Brasil para adaptar os
produtos mundiais da marca
para o mercado local. O país se-
rá o quarto domundo a receber
um centro de desenvolvimento
deste tipo, depois da China, Es-
tados Unidos e Japão, mas ain-
da não há data ou local defini-
do para o projeto. ■
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ENERGIA

Foxconn construirá usina solar na China
em parceria com a GCL-Poly Holdings

Brent Lewin/Bloomberg

Alexandre Rezende

Após investir no Brasil, Lenovo
anuncia primeira fábrica nos EUA

A Foxconn e a GCL-Poly Energy Holdings vão construir e operar
uma usina de energia solar na província de Shanxi, na China.
As companhias vão dividir a receita da venda, ao governo local,
dos 310 megawatts que serão gerados pela usina. Os painéis de energia
solar serão produzidos pela Foxconn, com a tecnologia da GCL. As
empresas envolvidas se negaram a informar o valor do investimento.

No Brasil,
empresa comprou
a CCE e anunciou

abertura de
fábrica própria,
em Itu (SP)

EMPRESAS

Investimento faz parte da estratégia da chinesa para ultrapassar a HP e se tornar líder mundial em PCs

YuanqingYang: fábricaamericanaéomaior investimentoparaLenovochegarà liderançamundial

Fonte: Gartner 

BRIGA DÍGITO A DÍGITO

Venda mundial de PCS, 
em milhões de unidades 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




