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ENTREVISTA COM PAULO RENATO FERNANDES, 
DIRETOR DE OPERAÇÕES DA LE NOVO 

 
Por Claudio Fristchak e André Soares 

 
QUEM É A LENOVO 
 
A Lenovo é uma das maiores fabricantes de computadores do mundo. Formada 
pela aquisição da antiga IBM Personal Computing Division pelo Lenovo Group, a 
companhia é uma das empresas líderes em seu segmento com operações em 
mais de 60 países oferecendo seus produtos em mais de 160 países. 
 
A Lenovo possui núcleos operacionais em Pequim; Raleigh, Carolina do Norte; 
Cingapura e Paris, um núcleo de marketing em Bangalore, Índia e importantes 
centros de pesquisa em Yamato, Japão, Pequim, Xangai e Shenzhen, na China e 
em Raleigh. A companhia tem agora mais de 23.000 funcionários no mundo 
inteiro, representando uma ampla variedade de nacionalidades e idiomas, e conta 
com uma receita anual de mais de US$ 16 bilhões. 
 
 
CF: Gostaríamos de iniciar a entrevista abordando o histórico da Lenovo. 
Você poderia descrever, em breves palavras, os principais marcos na 
trajetória da empresa? 
 
PR: A Lenovo foi fundada em 1984, na China, com o nome de Legend. A empresa 
tinha foco no desenvolvimento de computadores mas, ao longo dos anos, foi 
diversificando seu portfólio e englobando outros produtos deste mercado, como 
notebooks, tablets e, mais recentemente, telefones celulares.  
 
Inicialmente, a Legend optou por explorar o mercado interno chinês. Apenas em 
2005, a empresa decidiu investir em seu processo de internacionalização ao 
adquirir uma divisão de computadores da IBM, a linha “Thinkpad”. Esse passo 
marcou uma grande mudança. De um dia para o outro, nos tornamos uma 
empresa global, com atuação em diversos mercados. Foi nesse momento que 
adotamos o nome Lenovo. “Le” vem de “Legend” e o “novo” é do latim de 
novidade e inovação. A mudança da marca estava relacionada à uma nova 
estratégia corporativa focada em desenvolvimento tecnológico e qualidade de 
produtos e serviços. 
 
Em 2009, a Lenovo criou uma divisão chamada Lenovo Mobile, com o intuito de 
ampliar e diversificar o conjunto de produtos até então focado em computadores e 



 

 2 

notebooks. Neste ano, passamos a contar também com uma divisão dedicada à 
telefonia e aos smartphones. 
 
Outro marco importante aconteceu em 2010, quando a Lenovo adquiriu a NEC, 
empresa japonesa de computadores, possibilitando à companhia o acesso a um 
dos principais mercados do mundo para computadores. Já a aquisição mais 
recente, realizada em 2011, da empresa europeia Medion, nos abriu portas para o 
mercado de consumo e varejo na Europa. 
 
CF: Interessante, pois isso demonstra um perfil de expansão com base em 
aquisições. É de se esperar que esse tipo de estratégia conduza a conquista 
de market-share nesses mercados – ao adquirir as empresas, suas redes de 
revendas, provavelmente, foram incorporadas à Lenovo. Como a empresa 
se posiciona, hoje, em seus principais segmentos de atuação? 
 
PR: De acordo com os últimos dados de que dispomos, relativos ao terceiro 
trimestre de 2011, a Lenovo é a segunda maior fabricante de computadores no 
mundo, com 13,5% de market share. Saímos do quarto para o segundo lugar em 
dois trimestres, ultrapassando inicialmente a Acer e em seguida a Dell.  
 
CF: Entrando agora no caso específico do Brasil. Por acaso, o ingresso da 
Lenovo no país está relacionado à compra da IBM? Em outras palavras, já 
existia uma operação da IBM no Brasil e esta tornou-se, após a compra, uma 
operação Lenovo? Ou o ingresso no Brasil está relacionado a objetivos 
anteriores de expansão da empresa? 
 
PR: A Lenovo-Brasil foi criada em 2005, fruto da aquisição de computadores da 
IBM no Brasil. Apesar de incorporamos uma estrutura já existente, a Lenovo-
Brasil nasceu como uma empresa independente. 
 
Nossa operação aqui teve início neste mesmo ano. Em um primeiro momento, em 
função do portfólio herdado da IBM, atuamos fortemente no segmento 
corporativo. Temos três linhas de atuação: desktops, notebooks e tablets. No 
mercado de grandes empresas, temos mais de mil funcionários no Brasil, 
fornecemos para empresas nacionais e multinacionais e para o setor público. Este 
é o mercado em que temos uma participação muito forte, oscilando entre a 
primeira e a segunda posição. 
 
Em 2009, a Lenovo começou a operar para o mercado de consumo final, com o 
lançamento da linha chamada “Idea”, voltada para pessoas físicas. Podemos 
dizer que a Lenovo é muito nova no Brasil, pois, apesar de atuarmos desde 2005, 
a marca só entrou em contato com o consumidor final em 2009. 
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Um dado interessante é que, em uma feira de tecnologia, realizada em 2012, a 
Lenovo anunciou sua nova estratégia para tornar-se a terceira empresa líder no 
mercado do que chamamos de “quatro telas”: notebooks, smart tvs, tablets e 
smartphones. Além disso, a empresa também se posiciona para ser tornar líder 
em pelo menos um desses quatros mercados. No Brasil, hoje, comercializamos 
desktops, notebooks e tablets corporativos, mas ainda não temos, por exemplo, 
uma divisão de smartphones ou de smart TV.  
 
CF: Quando você fala sobre essas três divisões (desktops, notebooks e 
tablets corporativos), significa que essas categorias de produtos são 
produzidas aqui?  
 
PR: Diria à você, com exceção de algum notebook de alta performance, para o 
qual não há demanda expressiva no país ,mais de 90% dos produtos que 
vendemos no Brasil, tanto desktops quanto notebooks, são fabricados localmente 
utilizando fábricas terceirizadas.  
 
Em termos de competitividades, torna-se praticamente inviável, no segmento de 
computadores, que a empresa não fabrique seus produtos no Brasil, em função 
das isenções de impostos e dos incentivos fiscais oferecidos. 
 
CF: Incluindo os tablets? 
 
PR: Existem dois tipos de tablets em nosso portifólio: os corporativos da família 
“Think” e os tablets de varejo, chamados “Ideas”. Comercializamos no Brasil 
apenas os tablets corporativos, que são atualmente importados. Ao longo desse 
ano, iniciaremos a produção local, mas ainda não temos um plano definido para a 
produção dos tablets de varejo no Brasil. 
 
CF: No caso do Brasil vocês ficam em qual posição em termos de market 
share? 
 
PR: Se pensarmos no mercado corporativo, incluindo o setor público, a Lenovo 
realmente alterna a liderança,com participação de 15% a 20% de market share. 
Quando entramos no mercado de pequenas e médias empresas, estamos entre a 
sexta e a sétima posição. Já no mercado de consumo, nossa participação vem 
crescendo bastante nos últimos dois anos e, hoje, dominamos cerca de 3% do 
market share. 
 
Se considerarmos todos os segmentos, a Lenovo possui hoje 4,5% de market 
share. Segundo os últimos relatórios, estamos na sétima posição. Contudo, o 
mercado brasileiro ainda é muito segmentado, não há uma consolidação 
relevante de um ou outro player.  
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CF: Por acaso você já fazia parte da IBM antes da aquisição pela Lenovo 
aqui no Brasil? Caso positivo, houve grandes mudanças na organização e 
como foi a experiência de trabalhar para uma empresa chinesa? 
 
PR: Entrei na empresa depois da aquisição da IBM, obviamente já sabendo que 
se tratava de uma companhia chinesa. Contudo, a atuação global a torna 
diferente de outras empresas de seu país. Naquele momento, o Brasil fazia parte 
de uma estrutura de Américas e tínhamos muito mais contato com as equipes dos 
Estados Unidos e do restante da America Latina. Não tínhamos nenhum chinês 
trabalhando no Brasil, por isso não nos sentíamos em uma empresa chinesa, mas 
sim em uma multinacional. 
 
Há dois anos, um executivo chinês tornou-se presidente da empresa no Brasil. 
Antes de assumir o cargo, ele era gerente geral da operação na China e, por isso, 
conhecia extremamente bem a empresa. Deste momento em diante, começamos 
a entender como era trabalhar nesse mercado para uma empresa chinesa.  O 
objetivo de sua vinda foi aproximar as operações aqui da matriz na China, 
aumentando o entendimento dos chineses sobre o Brasil e facilitando o fluxo de 
informações para o país asiático.  
No ano passado, ocorreu outra mudança importante: tanto o Brasil quanto o 
restante da América Latina passaram compor a divisão geográfica de países 
emergentes, cuja estrutura está baseada na China e em Hong Kong. Houve 
mudança não apenas na estrutura, mas na forma de organizar o negócio e no 
nível de detalhamento exigido.  
 
CF: Então, entre 2009 e 2010, vocês saíram de uma “zona de influência de 
gestão” mais americana para uma mais chinesa? Você comentou que houve 
uma mudança grande, você poderia descrevê-la?  
 
PR: A grande mudança foi a saída de uma estrutura de mercado madura, mais 
estável e com taxas de crescimento menores, como a do mercado americano. 
Diria que realmente faz mais sentido que o Brasil e os países da América Latina 
estejam nessa outra estrutura, considerando taxas de crescimento mais 
aceleradas e semelhantes com as de nosso mercado. 
 
O que está acontecendo hoje no Brasil, que possibilita à classe C a compra de 
seu primeiro computador, também ocorreu na China há oito anos. Essa 
experiência que eles possuem lá, tem nos ajudado muito a entender como atuar 
num mercado com taxas de crescimento tão altas. Nos EUA isso não ocorre.Há 
um mercado mais maduro com taxas de crescimento bem diferentes.  
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CF: A Lenovo, no mundo, tende a explorar mais o mercado do interior ou 
aqueles mercados chamados de periféricos. Isso se aplica ao Brasil? Como 
foi a expansão da empresa no país? 
 
PR: Boa pergunta. Vou fazer menção à operação da Lenovo na China. Em todos 
os países nos quais a Lenovo atua, realizamos esse tipo de rota através de 
nossos parceiros de negócios, ou seja, de nossos canais de venda. No Brasil isso 
não é diferente. 
 
Como comentei, para o mercado de consumo final, a Lenovo passou a ser mais 
conhecida há apenas dois anos e o caminho para chegar a esse mercado passa 
pelos grandes varejistas. Hoje, a Lenovo tem relacionamento com 
aproximadamente 40 grandes linhas de varejo, não apenas redes de operação a 
nível nacional, mas, principalmente, redes regionais. No Brasil, não há uma única 
rede que atenda todo o país, por isso foi necessário desenvolver um 
relacionamento com diferentes redes de varejo, a fim de cobrir todo o território. 
 
Isso remete a uma das prioridades da empresa: além de investimentos em 
tecnologia, a Lenovo considera muito importante desenvolver um relacionamento 
forte com seu canal de distribuição. Tive a oportunidade, no ano passado, de 
participar de um programa de desenvolvimento de executivos na China e, 
inclusive, pude gerenciar alguns canais da Lenovo na China. O que mais me 
impressionou foi o nível de comprometimento que os canais têm com a empresa, 
que, por sua vez, os trata como uma extensão de seus funcionários.  
 
No Brasil, estamos atuando da mesma forma. Esse relacionamento é muito 
importante, especialmente nos mercados de pequenas e médias empresas, nos 
quais a Lenovo não atua diretamente, e sim por meio de seus canais. 
Entendemos que dessa forma, com o aumento de nosso portfólio de produtos e o 
constante estreitamento desse tipo de relacionamento, elevaremos nossa 
cobertura e receita. 
 
Esse é o nosso foco: esperamos que os revendedores façam negócios de longo 
prazo com a Lenovo, a partir da criação de relacionamentos mais sólidos. Eu diria 
que uma característica importante dos chineses é a capacidade de desenhar 
estratégias de longo prazo. Para eles, o relacionamento com seus parceiros de 
negócios e também com seus funcionários é necessariamente de longo prazo. 
Por isso, eles investem tanto e são tão preocupados quando tomam uma decisão.  
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CF: Vocês realizam atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no 
Brasil?  Estabelecem, por exemplo, parcerias com as instituições 
acadêmicas aqui? Ou o P&D da Lenovo ainda continua sendo realizado na 
China e em outros países?  
 
PR: Não temos um centro da Lenovo especificamente para P&D no Brasil. 
Contudo, vale ressaltar que uma das contrapartidas para recebimento do 
beneficio da Lei de Incentivo Fiscal consiste no investimento de 3% de nosso 
faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Como operamos por meio de 
fábricas terceirizadas, estabelecemos parcerias com as empresas que produzem 
para nós, como por exemplo a Flextronics, e seus institutos de pesquisa. 
 
Dois modelos de desktops fabricados aqui no Brasil, que fazem parte de um 
projeto mundial de desenvolvimento da Lenovo, se encaixam neste caso. Ambos 
os projetos foram desenvolvidos por nós em parceria com as fábricas 
terceirizadas e seus institutos de pesquisa no Brasil, e foram, então, exportados 
para outros países onde possuímos operações. 
 
Outro projeto mundial da Lenovo em vigor no Brasil busca desenvolver um 
software de diagnóstico para correção de problemas. Esse desenvolvimento está 
sendo realizado no Brasil, com verba da Lenovo daqui. Uma vez finalizado, o 
software fará parte de todas as máquinas da Lenovo no mundo. 
Fora do Brasil, a Lenovo possui sete centros de desenvolvimento ao redor do 
mundo, como por exemplo, na China, no Japão e nos EUA.  
 
CF: Por fim, gostaria de saber sua opinião sobre o atual momento da relação 
Brasil-China? 
 
PR: Considero que a “onda” da China está presente no mundo inteiro. Já tivemos 
outras no passado, como o Japão e depois as grandes empresas coreanas. Diria 
que agora está chegando a vez da China, muito em função do aumento do 
consumo interno que assistiremos nos próximos anos. 
 
Agora falando um pouco da Lenovo, é interessante perceber que, apesar de ser 
uma empresa chinesa, ela tem uma mescla cultural muito grande, mesmo em seu 
grupo de liderança. É uma empresa que tem uma preocupação enorme em 
tornar-se cada vez mais global.  
 
O Brasil já é o terceiro maior mercado de computadores do mundo, sendo 
superado apenas por EUA e China. Assim, alcançar seu objetivo de tornar-se a 
maior empresa de computadores do mundo, passa por eleger o Brasil como um 
importante parceiro. Os investimentos já realizados e aqueles planejados para o 
futuro são uma oportunidade fantástica para a empresa e os consumidores 
brasileiros.  


