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Com a venda da divisão mundial de computadores pessoais (PCs) da IBM para a chinesa Lenovo, 
a subsidiária IBM Brasil já ensaia sua volta ao mercado consumidor, Soho (Small Office-Home 
Office) e pequena empresa. A IBM deixou de ter um produto específico para esse mercado 
consumidor em 2000, quando desativou a produção da linha Aptiva – desenvolvida em 1994 – 
para focar-se no segmento corporativo. "Com a Lenovo, que vai estrear no mercado brasileiro, 
voltaremos a oferecer produtos a preços mais competitivos", informa o diretor da divisão de PCs 
da IBM Brasil, Flávio Haddad.  
 
Essa retomada, inclusive, está prevista para ter início a partir do começo da operação da nova 
empresa que está sendo criada com a transferência da divisão de PCs para a Lenovo, ou seja, no 
segundo trimestre de 2005. Os contratos de terceirização da produção de PCs, hoje com a 
Solectron, serão mantidos e os prazos serão respeitados, informa Haddad, que será o executivo 
responsável pela operação da nova empresa no Brasil. "Na região da AL, os executivos serão 
mantidos", diz Haddad, que leva com ele seus 40 funcionários diretos e planeja novas 
contratações.  
 
A nova Lenovo, com sede em Nova York, nasce com um faturamento de US$ 12 bilhões (base da 
receita de 2003), dos quais US$ 9 bilhões oriundos da divisão de PCs da IBM. A aquisição tornará 
a empresa chinesa a terceira maior fabricante mundial de PCs e lhe proporcionará uma marca 
mundialmente conhecida. "Essa parceria também cria uma nova forma de a IBM atuar no 
mercado, transferindo a operação para uma empresa mais focada no negócio de PCs", diz 
Haddad.  
 
A Lenovo aceitou pagar US$ 1,25 bilhão pela divisão de computadores pessoais da IBM. A 
empresa chinesa pagará US$ 650 milhões em dinheiro e US$ 600 milhões em ações pela 
transação, disse Yang Yuanqing. Segundo ele, a empresa também assumirá uma dívida de US$ 
500 milhões da divisão da IBM. Stephen Ward, diretor da unidade de PCs da IBM, se tornará o 
principal executivo da Lenovo após a aquisição, que dará à IBM uma participação de 18,9% na 
empresa chinesa, líder na China com 27% do mercado.  
 
A compra elevará a Lenovo, com sede em Pequim, da oitava para a terceira posição no ranking do 
setor. A empresa passará a ter cerca de 7% do mercado de PCs, que movimenta US$ 183 bilhões 
mundialmente e é dominado por fabricantes norte-americanas como a Dell e a Hewlett-Packard 
(HP).  
 
A Lenovo "tem uma base de custos muito mais adequada para lidar com esse tipo de negócio" do 
que a IBM, disse Tim Leung, que auxilia na administração de US$ 370 milhões em papéis do 
mercado asiático na IG Investment Management. "Isso dará a eles a oportunidade de explorar os 
mercados norte-americano e europeu."  
 
O negócio será concluído no segundo trimestre de 2005 e é a maior aquisição de uma empresa 
norte-americana já realizada por uma concorrente da China continental, de acordo com dados 
compilados pela Bloomberg. A Lenovo comprou as marcas de produtos como ThinkPad e os 
direitos para utilizar a marca da IBM em desktops, monitores e periféricos por cinco anos. A nova 
divisão de PCs da Lenovo também terá distribuição mundial, além de uma rede com 30 mil 
vendedores.  
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