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Há um ano, a Itautec começava a
dar sinais de que queria mudar.
O indício foi a contratação do
então presidente da HP, Mário
Anseloni, para comandar a com-
panhia do grupo Itaúsa, que
também tem o controle da Ele-
queiroz, do setor químico, da
Duratex, de madeira, e do Itaú. O
movimento seria normal não
fosse por um motivo: Anseloni
foi o primeiro executivo externo
ao grupo a assumir o comando
da Itautec em seus 30 anos de
existência. A contratação mar-
cou o início de uma série de mu-
danças que a Itautec iria sofrer.

Para desenvolver o plano es-
tratégico para os próximos anos,
Anseloni chamou Denise Damia-
ni, executiva que há quinze anos
trabalhava na consultoria Accen-
ture e que chegou à Itautec em
dezembro do ano passado. Como
vice-presidente de estratégia e
novos negócios, a executiva tra-
çou as próximas metas da com-
panhia, que incluem dobrar a re-
ceita em cinco anos. Em 2009, o
faturamento foi de R$ 1,8 bilhão e
nos nove meses de 2010 o valor
alcançou R$ 1,3 bilhão.

Para que isso aconteça, a em-
presa precisa se desvincular da
imagem de fornecedora de hard-
ware para o setor bancário e co-
meçar a ser vista como uma for-
necedora de produtos e serviços
de tecnologia. Denise vem traba-
lhando na estruturação da com-
panhia para que ela esteja prepa-
rada para ampliação.

Um dos objetivos da executiva
é fazer com que a empresa atinja o
mercado americano. “Na área de
automação bancária, eles estão
atrasados em relação ao Brasil.
Temos produtos competitivos”,
afirma. Segundo Denise, nos pró-
ximos três anos serão renovados
150 mil dos 450 mil ATMs exis-
tentes no país, e é neste potencial
que a Itautec está de olho.

Por enquanto as máquinas
vendidas no exterior virão da fá-
brica da Itautec em Jundiaí, in-

terior de São Paulo. “Depois va-
mos decidir se ampliamos a fá-
brica, abrimos outra aqui ou fora
do país”, afirma Denise. Atual-
mente, a empresa já atua em al-
guns países como Portugal e Es-
panha, mas a receita vinda do
exterior não chega a 5% do total.
Com a entrada no mercado ame-
ricano, a expectativa é que esta
porcentagem fique entre 20% e
30% em cinco anos.

Outra meta da empresa com o
novo posicionamento é, além de
máquinas, vender serviços. Até
hoje, esta área estava baseada em
manutenção, mas o objetivo ago-
ra é oferecer consultoria e inte-
gração de equipamentos de dife-
rentes fabricantes. Segundo De-
nise, os clientes querem tratar de
seus projetos com apenas uma
empresa e a Itautec quer centrali-
zar esta função. Um exemplo dis-
to, segundo a vice-presidente, é o
projeto de implementação de bio-
metria (identificação por meio de
características biológicas, como
digitais, mãos, olhos) nos termi-
nais de atendimento do Itaú, que
tem software de terceiros.

Pequenas e médias
Devido à atuação da Itautec no
mercado de automação bancá-
ria, a empresa foi sendo reco-
nhecida ao longo dos anos como
uma fornecedora de grandes
empresas, imagem que a fabri-
cante está disposta a mudar. Par
a isso, vai oferecer serviços de
automação para pequenos e mé-
dios varejistas. O canal para
atingir estes empresários será a
Redecard, responsável pela cap-
tura e transmissão de transações
dos cartões de crédito e débito.

Embora a oferta ainda não
esteja totalmente pronta, a
ideia é oferecer “pacotes” com
equipamentos e serviços de au-
tomação e o aluguel dos termi-
nais POS, utilizados para passar
os cartões. O próprio banco Itaú
também deve ser usado como
canal para chegar aos peque-
nos, de acordo com Denise. A
oferta será disponibilizada ao
mercado até o fim do ano. ■

Um ano após Mário Anseloni, ex-HP, assumir a presidência,
companhia se reestrutura com meta de faturar R$ 3,5 bilhões

Um dos objetivos
da empresa é passar
de menos de 5% para
entre 20% e 30% o
percentual da receita
vindo de vendas
no exterior no prazo
de cinco anos
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Bancos e varejo garantem 60% da receita

Denise Damiani, vice-presidente
de estratégia e novos
negócios da Itautec: avaliações
incluem a possibilidade de
uma fábrica no exterior

Itautec muda para
dobrar receita
e chegar aos EUA

Atualmente, 60% da receita da
Itautec é resultado de vendas
para as áreas de finanças e varejo,
sendo que, segundo Denise
Damiani, vice-presidente de

automação, “varejo equivale a 10%
do total do faturamento do setor
de finanças”. Durante o terceiro
trimestre do ano passado,
por exemplo, a empresa fabricou
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