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Poder jovem está no
comando da AmBev

Subprocurador deixa
o Cade sob alívio geral

No Brasil, mais força
contra os micros ilegais

Transação reflete as ambições das empresas e dos países
China luta para se tornar um fornecedor confiável para o Ocidente, enquanto os EUA tentam tirar proveito do mercado chinês

DIVISÃO DE MERCADO

Steve Lohr
The New York Times

A venda da divisão de compu-
tadores da IBM para a chinesa
Lenovo, mais que uma simples
transação comercial, reflete as
ambições industriais e econô-
micas não apenas das duas em-
presas, mas também dos dois
países. Agora sob comando
chinês, a divisão de computa-
dores pessoais da IBM conti-
nuará baseada nos Estados Uni-
dos e administrada pela sua
atual equipe. A IBM ficará
com uma participação acioná-
ria de 18,9% na Lenovo, que
tem sede em Pequim, mas que
planeja ter seu quartel-general
em Nova York.

O significado da transação
talvez exceda a quantia relati-
vamente modesta que a Leno-
vo está pagando – um total de

US$ 1,75 bilhão em dinheiro
vivo, ações e dívidas.

O negócio aponta para as
crescentes aspirações globais
da China corporativa no mo-
mento em que o país luta para
se transformar num fornecedor
confiável de empresas e consu-
midores ocidentais. É também
um sinal incontestável das mu-
danças naquele país, ainda cha-
mado de comunista, talvez
mais por força do hábito.

Criada inicialmente com o
nome de Legend Computer, a
Lenovo encabeça há um longo
tempo a lista das empresas chi-
nesas com potencial para se
tornarem marcas globais.
Idéia que começou a vir à tona
em 1984, quando a adoção de
determinadas políticas de mer-
cado pela China iniciou a cria-
ção de oportunidades para em-
preendedores locais. Quando

começou a funcionar, a Leno-
vo era nada mais que uma dis-
tribuidora de computadores
pessoais comprados de empre-
sas conhecidas de países dis-
tantes. Hoje, é a terceira maior
do setor no mundo.

LUCRATIVIDADE
A venda também sinaliza o re-
conhecimento, por parte da
IBM – uma marca que tornou-
se uma legenda dentro do mun-
do capitalista e o protótipo da
multinacional norte-america-
na –, de que seu futuro está
num degrau mais elevado da
escada econômica, nos servi-
ços e consultoria de tecnolo-
gia, em softwares e em compu-
tadores maiores que operam as
redes empresariais e a inter-
net. Tudo isso são negócios
muito mais lucrativos para a
IBM do que sua unidade de

computadores pessoais.
Mas a medida também assi-

nala o reconhecimento pela
IBM de que seu futuro na Chi-
na talvez seja melhor com
uma parceria mais próxima
com um líder do mercado lo-
cal – particularmente com um

líder de propriedade parcial do
governo chinês, como é o caso
da Lenovo. O diretor-presiden-
te da Lenovo será Stephen M.
Ward Jr., atual vice-presidente
sênior encarregado da divisão
de PCs. O atual diretor-presi-
dente da Lenovo, Yang Yuan-

qing, ocupará a presidência do
conselho da empresa.

As empresas americanas,
um setor após o outro, estão
se esforçando para tirar provei-
to do vasto potencial do merca-
do chinês. Já as empresas chi-
nesas, como é o caso da Leno-
vo, cada vez mais estão procu-
rando ter acesso aos merca-
dos, experiência administrati-
va e capacitação tecnológica
estrangeiras.

“Este é um sinal animador
dos laços trans-Pacíficos cada
vez mais sofisticados entre os
Estados Unidos e a China”, dis-
se Timothy F. Bresnahan, eco-
nomista da Stanford Universi-
ty. “Ver os chineses buscando
esse tipo de elos econômicos
só pode ser uma boa coisa.”

A complexa transação tem
por finalidade servir como
uma ponte entre empresas mui-

to diferentes de culturas dife-
rentes, buscando garantir a par-
ticipação da IBM no sucesso
da empresa chinesa. Seja nos
Estados Unidos, na China ou
em qualquer outra parte do
mundo, tal participação estará
dentro dos interesses da IBM,
porque uma retirada atropela-
da do setor de computadores
pessoais poderia despertar a
desconfiança dos clientes da
empresas, azedando os outros
negócios da IBM e maculando
sua marca estelar.

A IBM comprometeu-se a
manter sua participação acio-
nária na Lenovo durante três
anos, disseram as empresas,
com opção de prorrogação. O
compromisso financeiro da
IBM com a Lenovo poderá aju-
dar a abrir portas para suas ten-
tativas de conquistar outros ne-
gócios na China.●

7,7%
É a participação que terá a nova
empresa no mercado mundial, de
acordo com o Gartner Group. Ela
ficará em o terceiro lugar, que já
era ocupado pela IBM.

16,7%
É o que tem a primeira colocada,
a americana Dell. Em segundo,
está a HP, com 15%.

18,9%
É a fatia que a IBM assumirá na
Lenovo depois de concluída a
aquisição. Ela receberá US$ 600
milhões em ações e US$ 650 mi-
lhões em dinheiro, e irá transferir
US$ 500 milhões em dívidas.

10,1%
É quanto deve crescer o merca-
do mundial de computadores pes-
soais em 2005, segundo o IDC.

SALTO – Presidente da Lenovo, Liu Chuanzhi (esq.) cumprimenta John Joyce, vice-presidente da IBM. Compra leva a Lenovo ao 3.º lugar no ranking mundial de vendas de PCs

Renato Cruz

Até o fim do primeiro semestre
de 2005, a divisão de computação
pessoal da IBM Brasil deve se
transformar em uma empresa se-
parada, seguindo oacordo deven-
da das operações para a chinesa
Lenovo. Segundo o diretor da di-
visão no País, Flávio Haddad, as
mudanças devem tornar a linha
de produtos, que continuará rece-
bendo a marca IBM por até cinco
anos, mais forte para competir
com o chamado mercado cinza,
pequenos montadores de micros
que sonegam impostos, usam
componentes contrabandeados e
devem chegar ao fim do ano com
cerca de 75% do mercado.

“Com a entrada dos produtos
da Lenovo, teremos PCs mais
baratos, para atender a pequenas
empresas e a consumidores”,
afirmou Haddad, referindo-se à
faixa de mercado onde as máqui-
nas cinza estão mais presente.
Na China, a Lenovo lidera o

mercado de computadores
pessoais. Seu principal motor
de crescimento foram máqui-
nas de baixo custo.

A IBM Brasil tem produção
local, terceirizada pela Solec-
tron, de toda a sua linha de
computadores de mesa e de
três dos quatro modelos de no-
tebook que vende por aqui. So-
mente um deles é importado.
Da China, em uma fábrica
transferida para a Lenovo. De
acordo com o diretor da IBM,
não há nenhuma previsão de
mudar a fabricação no País.

Mesmoapós a criaçãodano-
va empresa, a IBM continuará
a ser o canal de vendas dos
computadores da Lenovo, que
não tem hoje presença no Bra-
sil. A divisão de PCs emprega
40 pessoas no País, mas a nova
empresa deve absorver tam-
bém outros funcionários da
IBM, pois atividades como su-
porte são hoje compartilhadas
com outras divisões.●

IBM comprometeu-se
a manter participação
acionária na Lenovo
por três anos

TECNOLOGIA

PEQUIM

A IBM, ícone do capitalismo
norte-americano, confirmou on-
tem a venda de sua divisão de
computadores pessoais para a
Lenovo, maior grupo de equipa-
mentos de informática da ainda
comunista China, por US$ 1,75
bilhão. Trata-se da maior aquisi-
ção internacional já feita por
uma empresa chinesa, e marca o
esforço das grandes corpora-
ções do país para se firmarem
como nomes de destaque no ce-
nário mundial. Com a compra, a
Lenovo passa do oitavo lugar pa-
ra o terceiro na lista dos maiores
fabricantes de microcomputado-
res do mundo, lugar que a IBM
já ocupava. Em primeiro está a
Dell e em segundo a HP, de
acordo com o Gartner Group.

A venda tem implicações his-
tóricas, sob pelo menos dois
pontos de vistas. Em primeiro
lugar, marca a saída da IBM de
um mercado em que desempe-
nhou um papel central, com o
lançamento do PC em 1981. A
empresa americana decidiu con-
centrar esforços em mercados
mais rentáveis, como serviços e
software. Em segundo lugar, a
Lenovo passa a ter controle de
uma marca tradicional, o que
abre espaço para afastar a ima-
gem das empresas chinesas de
manufaturas de baixo custo para
companhias ocidentais.

As empresas chegaram a um
acordo depois de 13 meses de
negociações, e a venda deve ser
concluída no segundo trimestre
do próximo ano. A Lenovo pa-
gará à IBM US$ 650 milhões
em dinheiro e US$ 600 milhões
em ações, assumindo também
US$ 500 milhões em dívidas. A
IBM ficará com uma participa-
ção de 18,9% na Lenovo, que
deve mudar sua sede de Pequim
para Nova York e lançar ações
no mercado americano.

AVANÇO CHINÊS
O acordo coloca a Lenovo no pe-
queno mas crescente grupo de
fabricantes chineses que com-
praram marcas estrangeiras, co-
mo a TCL International Holdin-
gs, que controla as operações de
televisão da RCA em conjunto
com a francesa Thomson. “As
companhias chinesas querem
ter uma parte maior da cadeia
de valor”, afirmou o diretor de
Investimentos da Fortis Invest-
ments, William De Vijlder.

“O acordo permitirá que a Le-
novo passe a ser a número três
mundial nos computadores pes-
soais, com um volume de negó-
cios anual de US$ 10 bilhões”,
afirmou o presidente do grupo,
Liu Chuanzhi. A Lenovo será
dona da linha Think da IBM, in-
cluindo os portáteis ThinkPad e

os de mesa ThinkCenter. Os
produtos continuarão a receber
o logo da IBM por um período
de até cinco anos, antes de mu-
dar para a marca Lenovo. Al-
guns analistas, porém, manifes-
taram descrença de que a em-
presa conseguirá, sem a marca
IBM, manter a terceira posição
no mercado.

A empresa chinesa também
comprará a participação da
IBM em uma joint venture com
a Great Wall Technology, se-
gunda maior fabricante chinesa
de micros. A Lenovo vai absor-
ver 10 mil funcionários da
IBM, incluindo cerca de 2,3
mil nos Estados Unidos – a
maioria em projeto de produ-
tos, marketing e vendas. Os 7,7
mil restantes estão principal-
mente na joint venture com a
Great Wall, na China.

De acordo com a IBM, com a
venda, a empresa terá ganhos an-
tes de impostos de US$ 900 mi-

lhões a US$ 1,2 bilhão, me-
lhorando sua margem de lu-
cro bruto em 3 pontos porcen-
tuais. Stephen Ward, vice-
presidente sênior da IBM, se-
rá o diretor-presidente da Le-
novo. “O preço ficou um pou-
co abaixo do esperado”, afir-
mou Marty Shagrin, analista
da Victory Capital Manage-
ment, em Ohio. “Mas a obses-
são pelo preço não leva em
conta que a IBM por muito
tempo quis se converter mais
em uma companhia de servi-
ços e software.”

MERCADO
O mercado global de com-

putadores pessoais deve desa-
celerar em 2005, de acordo
com a empresa de pesquisa
IDC. Para este ano, o cresci-
mento projetado é de 14,5%,
para um total de 177,2 mi-
lhões de unidades. No ano
que vem, o avanço deve ficar
em 10,1%, com 195,1 mi-
lhões. “Apesar do mercado
de consumo relativamente
fraco, a demanda de empre-
sas e do setor de portáteis con-
tinuam a impulsionar o cresci-
mento”, afirmou a analista
Loren Loverde, do IDC.●
Reuters, AFP e AP

Acordo dá à empresa
chinesa direito ao
uso da marca IBM
por até 5 anos
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