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Marketing, produtos, serviços, inova-
ções, acessibilidade, rapidez, pes-

quisas. Esse composto de investimentos 
vem garantindo o aumento da partici-
pação de mercado da Lenovo nos últi-
mos meses e continuará sustentando o 
agressivo crescimento da marca mun-
dialmente nos anos seguintes. Quem 
assegura esse fato é o diretor execu-
tivo de marketing para as Américas, 
David Rabin. Ele esteve em São Paulo 
recentemente e contou como a estra-
tégia de comunicação tem ajudado a 
empresa chinesa a ameaçar a ameri-
cana Hewlett-Packard, a HP, dona do 
posto de maior vendedora de compu-
tadores do mundo.

A forte movimentação da Lenovo foi 
demonstrada pelos números da consulto-
ria International Data Corporation (IDC) 
no segundo trimestre de 2013, com re-
sultados divulgados em julho. Enquanto 
a Lenovo ficou com 16,7% do mercado 
global de PCs, a HP deteve 16,4% do setor 
no mesmo período. Uma vitória pontual. 
Embora pequena, a diferença “faz que al-
gumas pessoas acreditem que a lideran-
ça da Lenovo possa consolidar-se dentro 
de três ou quatro anos”, comenta Rabin. 
Ao mesmo tempo, o executivo assegura 
que a Lenovo ainda “está muito atrás da 
própria HP, além de Dell, globalmente, 
e no Brasil, estamos atrás ainda da Po-
sitivo”. O que evidencia o desafio que a 
companhia tem pela frente.

Uma das estratégias da empresa é man-
ter o foco direcionado especialmente pa-
ra os chamados millennials, a geração se-
denta por mobilidade, conexão e interati-
vidade. “Os jovens são hoje o target priori-
tário da marca, que impulsionarão nosso 
avanço principalmente em smartphones 
e tablets”, frisa o executivo. Rabin explica 
que o melhor jeito de se aproximar desse 
público é usar as mídias não tradicionais. 
“É pelos meios digitais que eles querem 
estar conectados e criar relacionamentos 
com as marcas, algo que não conseguem 
com a televisão, por exemplo”, provoca. 
O suporte aos questionamentos do con-
sumidor é outro mantra da web levado 
muito a sério pela companhia. “Quere-
mos que as pessoas postem que tiveram 
uma grande experiência com a Lenovo 
porque seu problema foi facilmente so-
lucionado”, destaca Rabin.

Mudança de perfil
Há quatro ou cinco anos, o modelo de 

negócios da Lenovo estava voltado pa-
ra o mercado corporativo. Hoje, o foco 
está no consumidor. Só na América do 
Norte, a operação passou de 400 lojas re-
vendedoras para quase seis mil estabe-
lecimentos nos últimos anos. Com cer-
ca de sete mil pontos de venda no Bra-
sil — volume que garante à empresa um 
share de 10,4% no varejo nacional —, a 
Lenovo acentuou o tom de sua mensa-
gem. “Não fazemos computadores que 
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todos fazem. Fazemos agora aparelhos 
que as pessoas desejam”, afirma Rabin, 
reforçando um dos principais atributos 
trabalhados na campanha “Lenovo em 
casa”, recém-lançada pela F/Nazca Sa-
atchi & Saatchi.

“As próprias lojas querem destacar 
nossos produtos em suas prateleiras pelo 
design e pela sofisticação, funcionalida-
des cada vez mais valorizadas pelos con-
sumidores na hora da compra”, acrescen-
ta. Exibida na televisão e nos cinemas, a 
campanha mostra que a Lenovo leva as-
sistência técnica gratuita até o domicí-
lio do consumidor. O suporte cobre to-
das as linhas de computadores da mar-
ca, incluindo notebooks, ultrabooks, all-
-in-ones e computadores conversíveis.

No primeiro trimestre fiscal, termi-
nado em 30 de junho de 2013, a receita 
da Lenovo avançou 10%, para US$ 8,8 
bilhões. No mesmo período, a receita 
com dispositivos móveis registrou alta 
de 105%, puxada especialmente pelas 
vendas de smartphones e tablets. Esse 
cenário não só mantém a Lenovo den-
tro da estratégia de se transformar em 
uma empresa de soluções completa, o 
chamado PC Plus, como também a co-
loca frente a frente com Samsung, Apple 
e LG. Por outro lado, torna outras mar-
cas alvo de aquisições, como os rumo-
res em torno da provável compra da ca-
nadense BlackBerry, sem confirmação 
até o momento.

Rabin vê também boas chances de 
negócios no segmento de desktops, im-
pulsionado pelo crescimento do mer-
cado de games. Hoje, a área equivale a 
US$ 200 bilhões globalmente, diz ele, 
citando dados do IDC.

Adquirida em 2012 da Digibras, 
por um valor próximo de R$ 
300 milhões (US$ 147 milhões), 
a marca CCE completa o 
portfólio da companhia, abrindo 
oportunidades para o consumidor, 
com faixas de preços mais 
acessíveis à categoria premium. A 
CCE — que opera separadamente 
da Lenovo — surgiu em 1964 e 
acabou carregando, ao longo 
de sua história, o estigma de 
marca popular com recorrentes 
problemas técnicos. Hoje, é a 
empresa que assina “for those 
who do” — slogan mundial 
da fabricante chinesa —, que 
pretende apagar esse passado. 
A campanha “Eu quero”, criada 
pela agência Moma, frisa a 
nova identidade da CCE, que 
traz a chancela de inovação e 
acessibilidade. “São produtos para 
pessoas que estão comprando seu 
primeiro computador ou tablet. 
Mas queremos mostrar que há 
opções para todos, muito fáceis 
de usar”, diz David Rabin, diretor 
executivo de marketing da Lenovo 
para as Américas. O investimento 
total da companhia em pesquisas 
chegou a aproximadamente US$ 
625 milhões de 2012 para 2013, 
alta de 38%.

Produtos para  
todos os gostos

David Rabin: “Os jovens são hoje o target prioritário da marca”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1575, p. 23, 2 set. 2013.
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