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Resultado da Lenovo supera expectativas
A empresa anunciou alta de 25% no lucro referente ao terceiro
trimestre fiscal, o melhor resultado apurado em mais de dois anos.
Entretanto, a desaceleração no mercado doméstico chinês pode
prejudicar o desempenho deste ano. A incerteza econômica
em mercados desenvolvidos como os Estados Unidos e a Europa
também pode ofuscar os benefícios que a Lenovo vem obtendo com
o avanço da moeda chinesa e a redução do preço de componentes.

Doug Kanter/Bloomberg

Consumidor
final também
está no alvo
De 2010 para 2011 os modelos
de computadores disponíveis
da Itautec para pessoas físicas
passou de três para onze

Além de passar a oferecer servi-
ços e atuar também na área de
automação para pequenas e mé-
dias empresas, a Itautec tem
mais uma missão no seu proces-
so de reformulação: vender mais
computadores para o consumi-
dor final. O encarregado da ta-
refa foi José Roberto Campos,
ex-Samsung, contratado em ju-
lho do ano passado para a vice-
presidência de computação.

O primeiro passo do executi-
vo foi ampliar o portfólio de
apenas três computadores para
11, que incluem notebooks,
netbooks, PCs de mesa e “tudo
em um”. A empresa também
lançará seu tablet, ainda no pri-
meiro semestre. Segundo Cam-
pos, o produto será “competiti-
vo, mas não necessariamente
mais barato” que concorrentes
como o iPad e o Samsung Galaxy
Tab. Uma das apostas do executivo
para se diferenciar é o pós-com-
pra, já que a Itautec tem presença
em 3,7 mil cidades do Brasil.

Com o portfólio reestrutura-
do, Campos agora trabalha nas
parcerias com grandes varejis-
tas para vender os produtos. Se-
gundo ele, já é possível encon-
trar os computadores da Itautec
em lojas como Fnac e Fast Shop
e, ainda no primeiro semestre,
eles estarão disponíveis nas
principais redes do Brasil.

Renovação da imagem
Paralelamente, o diretor de
marketing Romilson Bastos Fi-
lho afirma estar conduzindo um
estudo para uma reformulação
da marca. Segundo pesquisa
feita pela Interbrands, os con-
sumidores finais não conhecem
a Itautec, mas também não re-
jeitam a marca. Bastos Filho, no
entanto, não dá detalhes dos
projetos nos quais está traba-
lhando para conquistar o con-
sumidor final, mas afirma que
algumas mudanças já acontece-
ram. “Mudamos toda a lingua-
gem do site para torná-la sim-
ples e aproximar a empresa da
pessoa física”, diz Bastos Filho.

A criação de uma nova marca
voltada para o consumidor está
descartada: “temos uma marca
forte, não temos por que jogar
isso fora. Temos que modernizá-

la”, afirma o diretor. Para Bento
Costa Filho, especialista em
marketing e gestão de marcas e
professor do Ibmec de Brasília, “a
Itautec precisa começar a dizer
‘eu existo’ para a pessoa física”.

Além disso, para o especia-
lista, a empresa também precisa
ter seu público alvo mais defini-
do com relação a pessoa física.
“Nos anos 70 só o importado era
considerado um produto bom,
hoje já não é mais assim. A Itau-
tec pode competir de igual para
igual com as multinacionais”,
avalia o professor. ■ C.P.

“É como se eu
estivesse montando
uma nova empresa.
No segundo trimestre
vamos começar
a colher os frutos

José Roberto Campos,
vice-presidente de

computação da Itautec

Marcela Beltrão

e instalou 2,9 mil equipamentos de
automação bancária (ATMs) e 1,6
mil terminais de autoatendimento,
entre outros dispositivos, para
grandes instituições financeiras

em diversas regiões do país.
Segundo a Itautec, as novas
oportunidades de negócio do
período foram resultado do
aumento da busca pelos bancos

de novas tecnologias
relacionadas à modernização
das agências, com foco em
conveniência e melhoria dos
processos operacionais. C.P.
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