
 

                                                                                                              

 

MERCADO PROFISSIONAL 

JP.DI E LENOVO REFORÇAM PARCERIA 

PORTO, 19 de setembro de 2018 

A jp.di chegou a acordo com a Lenovo assegurando o contrato de Distribuição 

Direta do segmento Lenovo PCG (Lenovo Professional).  

A Unidade de Negócio Distribuição da JP Sá Couto torna-se assim Distribuidora 

Oficial do portefólio da Lenovo orientado para o mercado profissional, um 

segmento de mercado onde a jp.di tem crescido de forma sustentada graças ao 

aumento das soluções empresariais que vão desde o hardware aos serviços, onde 

se inclui a cibersegurança. 

Para Ricardo Ferreira, Diretor Geral da jp.di, “com este novo contrato de distribuição 

direta, a jp.di consegue dar ao seu cliente Lenovo um serviço mais próximo e 

personalizado, com conhecimento mais profundo do negócio, aproximando a cadeia 

de valor fabricante – distribuidor – cliente. Além disso, complementamos o nosso 

portfolio com um fabricante de referência no panorama nacional e internacional, 

podendo assim apresentar um leque maior de soluções aos nossos parceiros”. 

Com o estatuto Distribuidor Oficial Lenovo, a jp.di fica mais capacitada para 

atender, de forma mais ágil, as solicitações do mercado profissional, e segundo 

Ricardo Ferreira, “criar mais valor para todos os parceiros”. 

Miguel Coelho, Country Manager da Lenovo Portugal afirma que “o estabelecimento 

desta parceria com uma empresa como a JP Sá Couto vai ser fundamental para 

alcançarmos os nossos objetivos de crescimento no mercado nacional. A marca quer 

continuar a apostar em Portugal e é por esse motivo que estamos hoje posicionados, 

cada vez mais, como uma empresa de IT capaz de fornecer aos nossos clientes soluções 

adaptadas às suas necessidades”. 

Esta aposta no segmento empresarial vai permitir à Lenovo responder de forma 

eficaz às exigências de mercado e solidificar a aproximação às empresas que 

procuram, cada vez mais, soluções seguras, completas e inovadoras. Neste 

sentido, a Lenovo tem introduzido inovação, segurança e conectividade em grande 

parte dos seus equipamentos, e têm desenvolvido parcerias de negócio 

estratégicas de forma a disponibilizar os seus produtos e serviços a um maior 

número de clientes. 
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Sobre a jp.di 

Fundada em 1989, a jp.di conta com quase três décadas de experiência na distribuição das mais 

prestigiadas marcas de informática e eletrónica. Inserida no jp.group, a jp.di tem-se afirmado como 

o parceiro de negócio preferencial, através de uma relação de proximidade, de um atendimento 

especializado e personalizado, de um portefólio alargado de soluções e de um nível de serviço de 

excelência.  

 

Sobre a Lenovo 

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa Fortune Global 500 de 45 mil milhões de dólares, 

líder global de tecnologia que impulsiona a transformação Inteligente através de dispositivos e 

infraestruturas inteligentes que criam a melhor experiência de utilização. A Lenovo possui um dos 

maiores portefólios de produtos conectados do mundo, incluindo smartphones (Motorola), tablets, 

PCs (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion) e estações de trabalho, dispositivos de AR/VR e soluções para 

casas/escritórios inteligentes. As soluções de data center da Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) estão 

a criar a capacidade e o poder de computação para as ligações que estão a mudar os negócios e a 

sociedade. A Lenovo trabalha para promover a diferença e para construir um futuro mais inteligente, 

em que todos prosperem. Siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, e acompanhe 

as últimas notícias através do nosso Storyhub ou visite o nosso site em http://www.lenovo.com/ 
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