
Negócios

N
o início, a Itautec levava um
ano para conseguir 150 conta-
tos de potenciais clientes par-
ticipando de feiras no exterior.

Agora, esse mesmo número é conquis-
tado em apenas um dia de participa-
ção nesses eventos. O interesse do
mercado reflete o fato de que a Itautec
está se transformando na grande em-
presa brasileira de tecnologia no ex-
terior. Nos últimos anos, diversas fa-
bricantes de software começaram a
buscar a criação de uma marca inter-
nacional no setor de TI. Mas é a Itau-
tec que sustenta boa parte dos negó-
cios em hardware, além de serviços e
software, que hoje tem a primazia da

maior operação internacional no seg-
mento. Recentemente, o faturamento
da empresa encolheu sem operações
importantes, com a venda da Philco
(TVs) e o fim da divisão de semicon-
dutores. Foi de R$ 1,7 bilhão em 2005
e deverá ficar a algumas centenas de
milhões de reais desse patamar este
ano. A estimativa, feita no mercado
por diferentes analistas, baseia-se na
receita que fechou o primeiro semes-
tre com R$ 667 milhões E a empresa
ainda se ressente das dores de uma
reestruturação profunda. O lucro lí-
quido da companhia nesse primeiro
semestre caiu para R$ 13,9 milhões,
ante R$ 23,6 milhões registrados no
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A Itautec consolida-se
como a principal marca
brasileira de tecnologia
a atuar no mercado
internacional e estima
faturar R$ 260 milhões
este ano no exterior
l Por Rogério Godinho

Paulo Setúbal, presidente da
empresa, acredita no crescimento
das operações internacionais



primeiro semestre de 2005. No segun-
do trimestre, caiu quase 50% em com-
paração ao ano anterior, para R$ 6,6
milhões. No mesmo período, a recei-
ta líquida recuou 19,6%, para R$ 316
milhões, e o resultado diminuiu 22%,
para R$ 73,6 milhões.

Mas a nova Itautec está crescendo
sim. As operações que restaram, agora
com foco explícito em tecnologia da
informação e automação — bancária e
comercial —, cresceram 25,4%, ante
os R$ 532 milhões arrecadados no pri-
meiro semestre do ano passado.

No primeiro semestre, a área de
soluções e automação cresceu 48,3%,
garantindo 17% da receita bruta total.
A venda de equipamentos de auto-
mação bancária avançou 166%, com
um aumento de 63% no número de

terminais de auto-atendimento ban-
cário (ATM) vendidos. Na área de in-
formática, que representa mais de
50% da receita, o crescimento foi de
20,6% em relação ao primeiro semes-
tre do ano passado. As vendas de
computadores de mesa aumentaram
145%; de notebooks, 108%; e de ser-
vidores, 31%. Por fim, a tendência do
crescimento de serviços também se
repete na Itautec. A receita bruta nes-
sa área atingiu R$ 147,9 milhões,
10,2% superior à de 2005.

Em meio a essa expansão anuncia-
da, uma das áreas tende a se destacar.
As operações internacionais devem
crescer 185%, dos R$ 91 milhões de
faturamento de 2005 para R$ 260 mi-
lhões este ano. É a estimativa do pre-
sidente Paulo Setúbal, após a compra

da distribuidora americana Tallard,
que fatura mais de US$ 100 milhões
e foi adquirida por US$ 16 milhões
em julho. O movimento deu à Itautec
o posto de principal revendedora de
produtos IBM na América Latina.
Agora, com 250 pessoas trabalhando
para a empresa no exterior ante qua-
se 5 mil no Brasil, Setúbal aposta que
a empresa que dirige há quase dez
anos deve finalmente se projetar in-
ternacionalmente.

"É um passo importante para a in-
dústria nacional", afirma o diretor da
Dom Strategy Partners, Daniel Dome-
neghetti. "O caminho do crescimento
orgânico é muito delicado porque o
mercado internacional é muito com-
petitivo". A compra foi a saída natural.

Mas o caminho da Itautec rumo ao
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exterior é anterior à Tallard. A empre-
sa de Setúbal já possuía escritórios em
seis países, distribuídos pela Europa,
EUA e América Latina. Em 2004, com-
prou uma empresa de software na Es-
panha, a Riva Informática. E vinha
crescendo de maneira acelerada, como
comprova o último balanço trimestral.
O faturamento bruto das operações no
mercado externo atingiu R$ 58,35 mi-
lhões, 73,6% superior ao registrado no

em 2004. A conclusão foi que a Itautec
precisava se concentrar nos nichos
onde poderia ser competitiva no mer-
cado internacional.

As áreas escolhidas foram computa-
dores, automação comercial e bancária.
A Mckinsey avaliou, por exemplo, que
o mercado brasileiro de ATMs - que
tem um dos maiores índices de utiliza-
ção do mundo - não teria crescimento
expressivo. Mas em regiões como o les-
te europeu há países carentes em má-

ceria com a Hitachi que custava US$ 4
milhões por ano para desenvolver tec-
nologias próprias em alta definição e
até uma TV de plasma brasileira. "-
Eram produtos 100% nacionais", re-
lembra o executivo.

Esse histórico foi deixado de lado e
Setúbal acatou a análise fria da
Mckinsey, que mandava investir em
habilidades naturais da empresa, ven-
das longas. "Somos mesmo melhores
onde é necessário uma venda demo-
rada, de seis meses, por exemplo",
concede Setúbal.

Esse é justamente o perfil que jus-
tifica hoje ações como o abandono
total das vendas de computadores no
varejo. A decisão foi resultado do
crescimento do mercado cinza, que
em 2003 atingia 70% das vendas no
País. Na época, Setúbal, acompanha-
do dos líderes das dez principais em-
presas fabricantes de PCs, reuniu-se

A venda de equipamentos de automação bancária cresceu 166%,
com aumento de 63% no número de terminais ATM vendidos

primeiro semestre de 2005. Nas feiras
no exterior, avança velozmente. A aqui-
sição recente da Tallard consolidou a
empresa na América Latina, onde ago-
ra é possível comprar produtos Itautec
e IBM pelas mãos da empresa brasilei-
ra por meio de parceiros em qualquer
país latino-americano.

A Itautec desenhada por Setúbal é
resultado de um trabalho de quase
uma década, desde 97, quando o exe-
cutivo assumiu a empresa em meio a
uma profunda crise. A Philco ia mal e
piorava o desempenho; teve um pre-
juízo de R$ 100 milhões naquele ano.
Após uma profunda reestruturação, a
Itautec deixou de dar prejuízo e co-
meçou a entrar nos eixos. Mas a con-
corrência asiática em semicondutores
e televisores levou a empresa a procu-
rar auxílio da consultoria Mckinsey

quinas eletrônicas que poderiam ser fo-
co da Itautec. Era hora também de in-
vestir definitivamente em operações co-
mo a portuguesa, onde a Itautec tem ex-
celente marca na automação comercial
no segmento de varejo e as cinco maio-
res redes de supermercado usam soft-
ware desenvolvido pela empresa. Mes-
mo assim, a operação era deficitária
quando a atuação européia era apenas
mais uma entre as diversas atividades
da Itautec. Agora, Setúbal acredita que
desenvolver a marca nesses mercados
se tornou tarefa prioritária.

Com a mudança, uma reviravolta se
fez na companhia. Deixar de lado as
operações em TV e semicondutores,
movimento amplamente noticiado, foi
um ato doloroso para Setúbal. Afinal,
ainda hoje ele se orgulha em contar co-
mo a Philco deixou de lado uma par-

com o presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Os executivos espanta-
ram-se ao perceber que o próprio lí-
der da nação usava um computador
fabricado fora do País. Mas o tempo
passou e, com a MP do Bem, lançada
no ano passado, todos os fabricantes
passaram a ter vendas melhores. Mes-
mo a Itautec passou dos 10 mil com-
putadores vendidos por ano para
quase 27 mil PCs anuais. Desses, ape-
nas 4 mil no varejo, quase todos por
meio do telemarketing. É a prova de
que a Itautec desistiu de ser uma mar-
ca de varejo e está focada em suas no-
vas metas. Resta esperar que no pró-
ximo balanço fiscal, as feridas da
reestruturação estejam curadas. E
que a mais forte marca brasileira in-
ternacional em tecnologia comece a
colher os melhores frutos.
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 6, n.138, p. 36-38, 23 ago. 2006.




