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RESUMO 

 

O número de empreendedores pelo mundo cresce esporadicamente, um estudo do programa  

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), apontou um aumento entre os brasileiros de 61,8%, 

o maior exemplo para os novos empreendedores veem do país chinês, o empresário Lei Jun, 

um dos fundadores e SIO da empresa de tecnologia XIAOMI. Neste artigo tem como objetivo 

destrinchar um pouco da vida do empresário e das suas empresas, mostrar para leitores 

diversos, como pode ser difícil, mas satisfatória, a vida de um empreendedor de sucesso ou 

não. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso? O ideal é que a resposta seja positiva. Mas, na 

prática, nem sempre é assim. Muita gente pensa que quem tem um negócio próprio, literalmente, nada 

no dinheiro - e toda pessoa que resolve e tem a coragem de empreender quer e merece, de fato, ter 

prosperidade. No entanto, ser empreendedor não é, literalmente, ter esta garantia.  

“Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência entre 

criatividade e imaginação.” 

Há vários empreendedores de sucesso pelo mundo e este artigo, traz ao leitor de forma resumida a 

vida acadêmica e empresarial de Lei Jun, um dos empresários mais bem-sucedidos no ramo de 

tecnologia. 

 

A VIDA ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

Lei Jun nasceu em Xiantao, Hubei, na China, em 16 de dezembro de 1969, formou-se em ciência da 

computação pela Wuhan University, uma das mais prestigiadas instituições de ensino chinesas. Lei, 

que se juntou à Kingsoft em 1992, compartilhou as ambições de Kau.Como empresário serial 

iconoclasta nas indústrias de software e Internet da China, Lei iniciou sua carreira e fez nome na 

Kingsoft. Ele ajudou Kau a construir a filial da empresa em Pequim e atuou como CEO da Kingsoft 

de 1998 a 2007. No entanto, em meados dos anos 90, a Kingsoft enfrentou forte concorrência 

estrangeira e pirataria doméstica desenfreada, quase entrou em falência. Desde então, a empresa 

diversificou seu portfólio de produtos para incluir software de tradução, antivírus e jogos de 

computador, enquanto continua sua linha de software de processamento de texto. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xiantao
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência_da_computação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência_da_computação


O COMEÇO NA KINGSOFT 

NA Kingsoft começou como desenvolvedor de software de escritório, lançando seu primeiro WPS de 

processador de texto Kingsoft em 1989. Tornou-se rapidamente o líder do setor e o produto de 

escritório mais utilizado na China. O fundador da empresa Kau Pak Kwan expressou abertamente 

suas ambições de que a Kingsoft queria se tornar o rei na indústria de software. 

Quando ele era CEO da Kingsoft na década de 1990, o presidente da Tencent, Ma Huateng, e o 

presidente da NetEase, William Ding, eram apenas webmasters. Agora, o valor de mercado da Tencent 

atingiu US $ 52,4 bilhões (US $ 409 bilhões), o mais alto entre todas as empresas de Internet na China, 

e o NetEase, listado pela Nasdaq, também é um enorme sucesso, com um valor de mercado de US 

$ 7,2 bilhões. Enquanto isso, o valor de mercado da Kingsoft é de meros US $ 478 milhões (US $ 3,73 

bilhões em HK) em comparação.Lei lutou para levar a empresa a abrir seu pedido de abertura de 

capital, tentando cinco vezes antes de finalmente alcançar esse objetivo em 2007. 

 Depois que a Kingsoft listou suas ações, Lei, sentindo-se "exausto e perdido", deixou a empresa e 

voltou-se para o investimento de anjo.Entre suas metas de investimento estão o Vancl.com, um dos 

principais varejistas de roupas on-line da China, e a UCweb, uma empresa líder em Internet móvel, 

ambas com valor estimado em mais de US $ 1 bilhão nas últimas rodadas de captação de recursos. 

 

Voltou a empresa em 2011. Desde 4 de outubro de 2011, as ações da Kingsoft tiveram um desempenho 

inferior ao mercado de ações de Hong Kong em 2,34%. Ele fechou em 3,18 HK dólares na quarta-

feira em Hong Kong, queda de 0,3% em relação ao pregão anterior.De acordo com estatísticas 

compiladas pela empresa de pesquisa Analysys International, com sede em Pequim, a participação de 

mercado da Kingsoft em jogos online diminuiu de 61% a 1,5% no quarto trimestre de 2010, ano a 

ano.Lei voltou à Kingsoft em julho de 2011. Lei recrutou Zhang Hongjiang, ex-chefe da Microsoft 

Research Asia, como novo CEO em outubro de 2011. 

 

Durante sua pausa na Kingsoft, Lei pensou seriamente a coisa mais importante que ele aprendeu foi 

que, se um indivíduo deseja alcançar um grande sucesso, ele sempre deve seguir as tendências. 

 

“Quando estava na Kingsoft, estava sob pressão e trabalhei duro, mas os resultados não foram 

satisfatórios”, lembrou Lei em discurso público em abril de 2012. 

 

 Ao mesmo tempo, algumas empresas de Internet rapidamente se tornaram gigantes da indústria e 

fizeram fortunas. Gradualmente, Lei concluiu que fazer a coisa certa no momento certo pode ser mais 

importante do que qualquer outra coisa ao iniciar um novo empreendimento. 

 

"As coisas ficam muito mais fáceis se alguém pisa na onda das tendências existentes", disse Lei em 

seu SinaWeibo, em setembro de 2011. 

 

 "Um porco pode voar se se encontrar nos olhos de uma tempestade". Zhang em 2011. 

 

 Zhang e Lei tiveram conversas sérias e estabeleceram uma estratégia para a Kingsoft transformar 

todos os negócios amadurecidos e levar a onda da Internet móvel ao crescimento. Agora, a Internet 

móvel é a próxima grande tendência e eles estão determinados a não perder. 

 



"Avançamos os aplicativos de Internet móvel em todos os nossos negócios maduros, incluindo jogos 

online, antivírus e software de escritório", disse Zhang. "Também estamos buscando ativamente o 

desenvolvimento de jogos na Web e jogos para celular, a fim de criar novos catalisadores de 

crescimento". 

 

Além disso, Zhang disse que a empresa continuará investindo em soluções de segurança baseadas na 

nuvem da Kingsoft e expandindo o investimento em segurança móvel. 

 

JOYO.COM  

Foi uma livraria virtual on line vendida por US$ 75 milhões em 2004. 

 

NASCE UMA GRANDE EMPRESA  

 

A Xiaomi Tech, fundada por Lei em 2010, tornou-se rapidamente a marca de smartphone mais popular 

do país. Os investidores em sua última rodada de captação de recursos em junho avaliaram a Xiaomi 

em US $ 4 bilhões.Enquanto isso, a Kingsoft estava sofrendo com a queda de receita e lutando para 

manter sua participação no mercado de jogos online. Em 2010, a Kingsoft registrou uma receita total 

de 971 milhões de yuans chineses (US $ 153 milhões), uma queda de 5% em relação ao ano anterior. 

As vendas de aplicativos diminuíram 2% em relação ao ano anterior. 

 

Com a crescente na popularização de smartphones e com um design criativo a Xiaomi. Com mais 7 

sócios, em 6 de abril daquele ano (de 2010),viria a se tornar a quarta maior fabricante de smartphones 

do mundo apenas 8 anos depois - um período relativamente curto para um mercado tão competitivo. 

Mais não foi atoa que a Xiaomi se tornou uma das maiores empresas no ramo de tecnologia, a maioria 

de seus colaboradores tinham uma bagagem enorme de conhecimento por terem trabalhado em 

gigantes como na Google, Microsoft, Motorola e outras gigantes. Com isso, teve experiência e capital 

suficiente para empreender no mercado Chinês, que abre cerca de 10 mil novas empresas por dia, 

cerca de sete startups por minuto. 

 

Mais mesmo com todo o conhecimento faltava um diferencial, para entrar no mercado de cabeça, 

mais nos primeiros anos os colabores acharam um modo de baratear produtos com um design bom e 

preço atrativo, e com um bom desempenho. Em 2011 a Xiaomi lança o seu priemeiro Smartphone, o 

Xiaomi Mi 1, vendido pelo preço de 18 dólares na época, em 2012 e lançadoo  Mi 2, smartphone com 

Snapdragon S4, 2GB de RAM, armazenamento de 32GB. Nesse ano a empresa começa a se 

diferenciar de outras marcas, mostrar que não é apenas uma fabricante de produtos baratos ela ganha 

espaço e confiança no mercado Chinês. 

 

Em 2014, ela se tornou-se a terceira maior fabricante de smartphones do planeta, com valor estimado 

de U$46 milhões e mais de 61 milhões de smartphones vendidos. Na época a empresa já era uma 

gigante e tinha fama de ser a Apple da China. Em novembro de 2014, teve um dia que, em 24h, ela 

chegou a vender 1.16 milhão de smartphones. 

 

As vendas caíram em 2016, levando a empresa do primeiro para o quinto lugar entre os fabricantes 



de smartphones da China.Lei Jun, chegou a declarar que o fato de a empresa ter crescido rápido 

demais teria sido um dos principais problemas na época. A diminuição nas vendas, com diversos 

outros problemas, também levaram a empresa a sair de países como Indonésia e Brasil. 

O número de vendas aqui no Brasil ficaram bem abaixo do esperado, a Istoé Dinheiro apurou que 

foram vendidos aproximadamente 40 mil smartphones em 2015, até abril de 2016 os telefones 

vendidos não chegavam a 10 mil unidades enquanto a Asus já vendia cerca de 100 mil aparelhos 

por mês. 

Outro problema foi a Xiaomi ter focado quase todos os seus esforços em vendas online, sobretudo 

na China, deixando o mercado presencial livre para as competidoras Oppo e Vivo. Para voltar a 

vender mais, foi feito um replanejamento de negócios, aumentando o foco em serviços oferecidos 

nas interfaces na TV e nos smartphones, além de uma nova postura de expansão mundial. 

Outro passo tomado foi o de investir em startups que conseguissem fabricar novos dispositivos 

conectados para levar consumidores para a loja.Em vez de ela mesmo fabricar alguns desses 

produtos inteligentes diversos, a Xiaomi fez investimentos em pequenas empresas de tecnologia, em 

troca, a companhia ofereceu todo apoio de cadeia de suprimentos, acesso aos profissionais da 

empresa e também uma participação de 10 a 20% no lucro desses produtos. 

Em 2017 a Xioami da Adeus ao mercados emergentes incluindo o Brasil, que voltará anos depois, 

mais por uma estrategia de negocio, ela resolve fechar todas as suas assistências técnicas e foca só 

na venda de produtos, em mercados com crescimento expressivo. Em 2018 Xiaomi anuncia que vai 

limitar seus lucros com hardwares em 5%. Isso significa que mesmo que a empresa cresça mais e 

aumente seus lucros, ela vai continuar faturando a mesma quantia com a venda direta de seus 

smartphones. A ideia é ter uma política mais agressiva de preços, fazer com que os smartphones da 

empresa cheguem no máximo de pessoas possíveis e a marca consiga se expandir. Isso reforça ainda 

mais o modelo de negócio dela e mostra como o foco está também na venda de serviços pós-venda. 

 Em 2019 a Xiaomi anunciou que a linha Redmi se tornaria uma submarca, focando em aparelhos 

com MIUI de baixo custo. Fora os smartphones, nesse ano, devemos acompanhar diversos 

lançamentos da marca também de dispositivos inteligentes e quem sabe uma participação maior no 

mercado de internet das coisas. Ela mesmo chegou a anunciar, no fim do ano passado, que está 

criando parcerias para entrar no mercado de casas conectadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse artigo tentei demostrar toda a trajetória de um dos homens como maior influencia 

mundial nos dias de hoje, infelizmente não a dados sobre a empresa Joyo.com, devido a sua    

venda para Amazon, não foi demonstrado nesse artigo a sua toda a sua trajetória de trabalho 

antes da venda da empresa, mais acho que consegui demostrar ao leitor, como foi a sua vida 

empresarial nas duas outras empresas, notamos que mesmo com uma empresa consolidada 

como a Xiaomi, houve tempos de crises, e como e importante um time com conhecimento 

diverso para gerir uma empresa. 

 

 

 

https://mundoconectado.com.br/noticias/v/7942/linha-redmi-da-xiaomi-vira-submarca-e-da-pista-sobre-suposto-novo-aparelho-com-camera-48mp
http://blog.mi.com/en/2018/11/28/news-xiaomi-and-ikea-partner-to-bring-smart-connected-homes-to-more-users
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