
Nosso plano é fabricar
de 95%a 98%de todo
o nosso portfólio no
Brasil. Além de trazer
vantagens em termos
de custos, essa
integração vertical nos
dámais rapidez para
atender aomercado”
GerrySmith
Presidente daLenovoAméricas

“

A língua portuguesa não é algo to-
talmente novo para o americano
GerrySmith.Oexecutivocomeçou
a incorporar algumas palavras do
idioma ao seuvocabuláriohá cerca
dedoisanos,quandopassouaprati-
car o chamado “brazilian jiu-jit-
su”, variação da artemarcial japo-
nesaquehojeatraimilharesdepra-
ticantes e fãs emtodoomundo.No
entanto, o novo sotaque não foi o
único aprendizadodo contato com
atécnicabrasileira.“Umlutadorde
jiu-jitsu sempre pensa cinco, seis
movimentos à frente. É um jogo de
estratégia.Dopontodevistadene-
gócios, é o que tentamos fazer na
Lenovo”, afirmaSmith, presidente
daLenovoparaasAméricas.

Sob essa visão, tudo indica que
oportunidadesnão irão faltarpara
que Smith aprimore sua pronún-
cia. Com o objetivo de melhorar
sua estrutura local de pós-ven-
das, o novo movimento da fabri-
cante chinesa de computadores
no Brasil é a inauguração de uma
unidade de serviços na fábrica da
empresa Itu (SP). O investimento
no projeto não foi revelado.

Instalada emuma área de qua-
tro mil metros quadrados e com
uma equipe de 160 pessoas, a no-
vaunidadeabrigasetoresadminis-
trativos e de distribuição de pe-
ças, além de um Centro de Repa-
ros, que vai atender a todo o por-
tfólio damarca e tambémdaCCE,
adquirida pela Lenovo em setem-
bro de 2012, por R$ 300 milhões.
Aestimativadacompanhiaéredu-
zirematé90%otempodeconser-
to de cada equipamento.

A integração com a CCE tam-
bémaumentaa relevânciadoBra-
sil emmais uma etapa da estraté-
gia de proteger e atacar,mote que
há quatro anos a fabricante ado-
tou e que consiste em defender os
negócios em países onde ela de-
tém grande participação, como a
China. Aomesmo tempo, envolve
aexpansãodapresençaemmerca-
dos emergentes, especialmente
na Ásia e na América Latina.

Como uma extensão desse
conceito e para criar novas fren-
tes de atuação emmeio ao enfra-
quecimento do mercado de PCs,
a Lenovo tem investido em um
novo esforço — batizado de PC+

—, que visa fixar a marca tam-
bém no segmento dos dispositi-
vosmóveis e das TVs conectadas.
“Comumportfólio de smartpho-
nes, tablets e TVs, a CCE será um
componente importante para
que essa transição ganhe impul-
so no Brasil”, diz Smith.

Em relação às linhas da Leno-
vo, ele afirmaqueoplano é lançar
os primeiros smartphones e ta-
blets da marca no país ainda esse
ano. Já no segmento empresarial,
opróximopassoéproduzirnoBra-
sil equipamentos das linhas de
servidores e workstations, como
são chamados os computadores
com maior poder de processa-
mento. “Nossa ideia é fabricar de
95%a98%detodoonossoportfó-
lio no Brasil”, diz o executivo.

Alémdanova área e da aquisi-
ção, o ciclo recente de investi-
mentos da Lenovo no Brasil in-
clui umaporte deUS$ 30milhões
para a montagem da fábrica em
Itu. O projeto entrou em opera-
ção em janeiro desse ano. Desde
então foramcontratadosmil fun-
cionários, o que fez com que a
equipe somasse mais de quatro
mil colaboradores no país.

Dono do terceiromaior merca-
domundial de PCs, o Brasil passou
aserumdospilaresdoconceitoado-
tado pela marca. “Não tínhamos
uma participação expressiva no
país.ACCEnostrouxemaiorenten-
dimentodomercado local, alémdo
acesso a uma rede regional de par-
ceiros de distribuição”, diz Smith.
“Alcançamos um novo segmento

de consumidores e hoje cobrimos
todos os perfis de clientesnopaís”,
observa. Dentro de uma aborda-
gem complementar, a marca CCE
trabalha com produtos de preços
maisacessíveis, enquantoaLenovo
atuaemfaixasmaiselevadasetam-
bémnosegmentoempresarial.

Comoresultadodesses investi-
mentos, a Lenovo saltou da séti-
ma posição no mercado brasilei-
ro de PCs, há um ano, para a se-
gunda colocação no segundo tri-
mestre. Entre abril e junho, a chi-
nesa alcançou uma participação
de 9,7% no país e registrou um
crescimento de 135% sobre o
mesmo intervalo de 2012, segun-
do dados da consultoria IDC.

O investimento em fábricas
próprias — prática pouco comum
nosetor,muito caracterizadopela
parceria das marcas com empre-
sas especializadas emmanufatura
terceirizada— émais um compo-
nente estratégico destacado por
Smith. “Além de trazer vantagens
emtermosdecustos,essa integra-
ção vertical nos dá mais rapidez
para atender aomercado”, diz.

Na avaliaçãodo executivo, esse
pacote de estratégias— que inclui
tambémofocoeminovação—aju-
da a explicar o desempenho inco-
mum da Lenovo no setor de PCs.
Enquanto rivais como Hewlett-
Packard (HP)eDell enfrentamsé-
rias dificuldades para se adaptar à
transiçãodosPCsparaosdispositi-
vos móveis, a chinesa vem regis-
trando seguidos índices de cresci-
mento. Emseuprimeiro trimestre
fiscal, encerrado em 30 de junho,
ela faturou US$ 8,8 bilhões, alta
de10%nacomparaçãoanual,eas-
sumiu a liderança global emPCs.

MoacirDrska
mdrska@brasileconomico.com.br
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Lenovo cria centro de serviços
e planeja novos lançamentos

US$34bi
FoiareceitaapuradapelaLenovo
noanofiscalencerradoem31de
março,oquerepresentouumaalta
de15%sobreoexercícioanterior.

9,7%
ÉaparticipaçãoatualdaLenovo
nomercadobrasileirode
computadores, segundodados
daconsultoria IDC.

Smith:LenovoteminvestidonosegmentodosdispositivosmóveisedasTVsconectadas,alémdePCs

Fabricante chinesa de computadores amplia ciclo de investimentos noBrasil e amplia portfólio ainda neste ano.
A operação local contará comumcentro de reparos para os produtos damarca e da recém-adquirida CCE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 ago. 2013, Empresas, p. 14.




