
No começo deste ano, os pla-
nos da Itautec incluíam a entra-
da no mercado americano para
venda de terminais bancários.
O objetivo era incrementar a re-
ceita vinda de fora do país, que
hoje é de cerca de 5%, e atingir
o percentual de 20% em cinco
anos. A crise econômica, no en-
tanto, fez a empresa desacele-
rar a expansão para fora do
país. “Hoje tenho cautela em
cravar um objetivo rígido. A en-
trada no mercado americano se
mostrou mais difícil do que pre-

víamos”, diz o presidente da
empresa, Mário Anseloni.

Antes da crise, a previsão da
Itautec era de que os bancos dos
Estados Unidos iriam trocar 150
mil dos 450 mil terminais exis-
tentes no país até 2014, e era
neste potencial que a fabricante
estava de olho. Com a atual tur-
bulência econômica, o número
se tornou incerto.

Mesmo com a crise, Anselo-
ni afirma que acaba de fechar
contrato com um grande ban-
co mexicano, que não revela
qual é. Outros mercados em
que a empresa atua fora do Bra-
sil atualmente são Argentina,
Espanha e Portugal. “Tecnolo-
gias como o caixa eletrônico
em três dimensões chamam a

Para fugir do mercado de con-
correntes como a Positivo, que
está de olho no consumidor fi-
nal, a Itautec lançou ontem um
tablet com foco no mercado
corporativo. O objetivo da com-
panhia é vender, além do hard-
ware, aplicativos desenvolvi-
dos especificamente para seg-
mentos como o de saúde, edu-
cação, bancário e varejo.“Todo
mundo está dando atenção ao
consumidor final. Queremos
vender tablets para o mercado
corporativo como parte de pro-
jetos maiores”, diz o presiden-
te da empresa, Mario Anseloni.

Segundo ele, o dispositivo já
está sendo produzido na fábri-
ca da empresa em Jundiaí, inte-
rior de São Paulo, com os in-
centivos fiscais previstos pelo
Processo Produtivo Básico
(PPB) para tablets, criado pelo
governo em junho deste ano.
O preço varia entre R$ 1,1 mil e
R$ 1,6 mil, segundo Anseloni.

A empresa chega ao merca-
do dominado pela Apple de-
pois de concorrentes como
Samsung, Motorola e Positivo
já iniciarem a fabricação local,
mas acredita que poderá levar
vantagem nas vendas para em-
presas. Uma das aplicações
que estão sendo analisadas é o
uso do tablet para pré-atendi-
mento dos clientes na fila do
banco, por exemplo.

Segundo José Roberto Cam-
pos, vice-presidente da área de
computação, as negociações já
estão acontecendo e será possí-
vel ver essa aplicação em fun-
cionamento no ano que vem.
Como a Itautec é do mesmo gru-
po do Itaú, tudo leva a crer que
este seja o cliente nesta área.

O lançamento do tablet faz
parte da estratégia que vem
sendo conduzida por Anseloni
desde fevereiro de 2010, quan-
do deixou o comando da HP pa-
ra assumir a Itautec. O executi-
vo foi o primeiro presidente
vindo do mercado, já que to-

dos os anteriores haviam feito
carreira no Grupo Itaú.

Desde sua entrada, Anseloni
tem apostado no aumento do
portfólio e da área de atuação
da empresa, para que não seja
tão dependente do segmento
bancário, que foi a razão do nas-
cimento da Itautec, há 32 anos.
“Meu objetivo é descentralizar
o negócio”, diz o executivo.

O fato do tablet ser voltado
para o mercado corporativo não
quer dizer, porém, que o consu-
midor final não esteja no foco
da “nova Itautec”, nas palavras
de Anseloni. Na reestruturação
iniciada por ele, Campos foi con-
tratado com a meta de ampliar
o portfólio de computadores e
aumentar as vendas fora do mer-
cado corporativo. Desde então,
60% da equipe da área foi modi-
ficada e a fatia de vendas para o
consumidor final passou de cer-
ca de 10% para 40%.

Perda de lucratividade

Anseloni, no entanto, admite
que o mercado de PCs vem per-
dendo lucratividade, mas des-
carta a possibilidade de um dia
se desfazer da divisão. Os resul-
tados do último trimestre, divul-
gados na semana passada, mos-
tram as dificuldades que a em-
presa vem tendo para manter
rentável a área de notebooks.

Apesar do volume de vendas
de PCs portáteis ter crescido
38% nos nove primeiros meses
neste ano em relação ao mes-
mo período de 2010, os preços
caíram mais de 20% por conta
da concorrência acirrada. “As
margens estão cada vez meno-
res no mercado de notebooks.
A disputa por participação de
mercado baixou os preços vio-
lentamente. Essa guerra de pre-
ços talvez não seja sustentá-
vel”, diz o presidente.

Segundo Campos, a Itautec
tem hoje cerca de 5% do mercado
brasileiro de PCs. Quem lidera o
segmento é a rival Positivo, com
cerca de 13,5% de participação de
acordo números da consultoria
IDC do segundo trimestre. ■

Carolina Pereira

cpereira@brasileconomico.com.br

Itautec chega por
último e lança
tablet nacional

Expansão é freada
Ao contrário da meta do início do
ano, percentual da receita vindo
do mercado internacional,
que hoje é de 5%, não deve
aumentar no ano que vem

Para concorrer com Apple, Samsung e outras fabricantes,

companhia foca em produtos para saúde, educação e bancos

Apesar de ter
aumentado as vendas
de notebooks em 38%
este ano, empresa
teve de diminuir
a lucratividade
do produto para
acompanhar os
preços cobrados
pelo mercado

MárioAnseloni,

presidenteda

Itautec:
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Divisão da receita da Itautec 
entre os segmentos de negócios

Fonte: empresa     *Número referente 

ao período de janeiro a setembro/2011

R$ 1,07 bilhão 
RECEITA TOTAL*

(QUEDA DE 7% EM RELAÇÃO AO MESMO 
PERÍODO DE 2010)

Serviços
tecnológicos

Automação
comercial

e bancária

PCs
47% 30%

23%
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atenção de instituições finan-
ceiras de outros países. Mas es-
tamos passando por uma situa-
ção que ninguém sabe o que
vai acontecer”, diz Anseloni,
se referindo a contenção de
gastos dos bancos do mundo to-
do por conta da crise.

O freio nos investimentos das
instituições financeiras atingiu
também o mercado brasileiro.
Em seu último balanço, que mos-
tram os números alcançados no
ano até setembro, a Itautec apre-
sentou queda de 7% na receita,
que teve total de R$ 1,07 bilhão,
influenciada pela diminuição
das vendas para a área bancá-
ria. O lucro também foi inferior
em 10,9% no período e atingiu
R$ 30,1 milhões. ■ C.P.

A Huawei Technologies , fabri-
cante chinesa de equipamento
de telecomunicações e apare-
lhos pessoais, quer competir
com a General Electric e só in-
gressar em negócios nos quais
possa ser uma das líderes.

Segunda maior fabricante
mundial de equipamento para te-
lecomunicações, a Huawei, cujo
valor de mercado é de US$ 30 bi-
lhões, quer avançar no ranking
dos fabricantes de aparelhos ce-
lulares e tablets no setor empre-
sarial e vender seus roteadores e
comutadores a uma gama mais
ampla de companhias.

“Quando Jack Welch dirigia a
GE, ele sempre optava entre com-
promisso pleno para com uma
área ou abandoná-la de todo. A
Huawei tem objetivos semelhan-
tes”, disse Guo Ping, vice-presi-
dente do conselho da companhia.

A Huawei antecipa que as
vendas de seus aparelhos pes-
soais cresçam em cerca de um
terço, para US$ 6 bilhões a
US$ 7 bilhões este ano, à medi-
da que a empresa estende seu
alcance ao crescente mercado
de aparelhos móveis, com os
novos smartphones Vision e ta-
blets MediaPad.

No ano passado, essas opera-
ções registraram faturamento
de 30,75 bilhões de yuans
(US$ 4,8 bilhões ), responden-
do por cerca de 17% das ven-
das totais da Huawei, sediada
em Shenzhen, uma cidade no
sul da China. A maior parte do
faturamento restante deriva
da venda de equipamento para
telecomunicações.

“Nosso objetivo é nos torna-
mos um dos maiores fabrican-
tes mundiais de celulares den-
tro de dois anos, não só no hard-
ware como em termos de inova-
ção”, disse Guo Ping.

A Huawei entrou no mercado
ao consumidor em 2004 e desde
então lançou uma série de celu-
lares e tablets.

No terceiro trimestre, ela em-
barcou 10,7 milhões de celula-
res, o nono maior total mun-
dial, o que lhe dá fatia de mer-
cado de 2,4 %, de acordo com
o grupo de pesquisa Gartner.
Em comparação, a Apple, que
detém a quarta posição no mer-
cado, vendeu 17,3 milhões de
unidades. ■ Reuters

Fabiana Monte

fmonte@brasileconomico.com.br

Por outro lado, especialistas
afirmam que smartphones ainda
serão grande vedete deste
fim de ano nas prateleiras

O benefício fiscal que reduz
preços de tablets fabricados
no Brasil em até 30% deve re-
petir nesses produtos o que
ocorreu com computadores, a
partir de 2005, quando a Lei
do Bem diminuiu a carga tribu-
tária sobre esses aparelhos em
cerca de 15%. No entanto, a As-
sociação Brasileira da Indús-
tria Elétrica e Eletrônica (Abi-
nee), ainda não tem dados que
demonstrem o impacto, em
vendas ou preços, da medida,
que tornou-se decreto presi-
dencial em setembro.

“A fabricação local com in-
centivos é bastante recente. O
fornecimento está começando
agora”, diz Hugo Valério, dire-
tor da área de informática da
Abinee. “Mas o que vimos ocor-
rer com PCs certamente deve-
se repetir com tablets”, afirma.

Valério acredita que, já no Na-
tal, os consumidores começa-
rão a ver tablets com preços me-
nores do que os cobrados até
agora. Pelos cálculos da consul-
toria Informa Telecoms & Me-
dia, este ano serão vendidos cer-
ca de 670 mil tablets no país. A
estimativa, que prevê 541,8%
de alta nas vendas no Brasil até
2015, não considera os efeitos
dos benefícios fiscais. Mas, mes-
mo assim, Marceli Passoni, ana-
lista da consultoria para a Amé-
rica Latina, mantém a previsão.
“Os preços de tablets ainda são
muito altos, não dá para falar
em uma queda brusca agora. Os
efeitos serão sentidos a partir
de 2012”, acredita.

Preços menores

A Motorola Mobility informa já
ter repassado os benefícios tri-
butários para o preço final de
seu tablet. A empresa lançou o
Xoom (diz-se Zoom) em abril
no Brasil, sem contar com a van-
tagem fiscal. Na época, o produ-
to custava R$ 2.299. Passou para
R$ 1.999 após as medidas e ago-
ra tem preço de R$ 1.699, totali-
zando queda de 26%. “Estamos
vendo nossas vendas aumenta-
rem todos os meses de forma sig-
nificativa”, diz Rodrigo Vidigal,
diretor de marketing da fabri-
cante americana, comprada pe-
lo Google em agosto.

Ele diz que a demanda por ta-
blets é uma realidade no Brasil e
que, para atendê-la, é preciso
oferecer produtos mais acessí-
veis, bem como planos de servi-
ços mais baratos. “Não acho
que o tablet será o produto do
Natal. Eles vão crescer, mas es-
tão em seu primeiro ano no Bra-
sil. Para mim, este Natal será o
do smartphone, que já tem seis
anos no país”, opina. A resposta
do mercado fez a empresa colo-
car em seus planos a possibilida-
de de trazer novos tablets para
o mercado nacional, mas Vidi-
gal não dá mais detalhes .

Benjamin Sicsú, vice-presi-
dente de novos negócios da
Samsung, pioneira a lançar ta-
blets no país no ano passado,
diz que a expectativa para o Na-
tal é “boa”, mas ressalta que a
época mais aquecida do varejo
valerá para observar o compor-
tamento do consumidor. Desde
julho a empresa fabrica tablets
com benefício fiscal e o varejo
já está abastecido com as enco-
mendas para o Natal, que foram

em linha com a expectativa da
sul-coreana. “Todo produto no-
vo gera um anseio, mas, ao mes-
mo tempo, o tablet não tem o
preço de um celular popular e
agora é que começam a surgir
os primeiros pacotes de opera-
doras para os aparelhos. Há
uma série de coisas acontecen-
do ao mesmo tempo”.

Sicsú acrescenta que não é
possível medir isoladamente os
efeitos da Medida Provisória
(MP 534), já sancionada. Outra
MP, a 540, tramita na Câmara e
altera o tamanho dos tablets
que podem receber o benefício
fiscal, além de conceder crédito
extra de 1% para dispositivos
produzidos na Zona Franca de
Manaus. “O complexo de regras
não está fechado, por isso ainda
há um pouco de insegurança pa-
ra aplicar todos os benefícios”,
diz. Ele espera que ainda esta se-
mana a MP 540 seja votada.

Operadoras

Ricardo Cesar de Oliveira, dire-
tor de operações e vendas con-
sumo da Claro, espera que a co-
mercialização de tablets no últi-
mo trimestre do ano cresça
140% frente aos três primeiros
meses de 2011. Esse dispositivo
tem registrado um incremento
trimestral médio de 53%. Para
ele, o desempenho deve-se a di-
versos fatores, como desonera-
ção, aumento da oferta de mo-
delos e demanda pelo produto.
Há também o efeito do subsídio
praticado pela Claro - na contra-
mão do mercado-, o que permi-
te à operadora vender celulares
e tablets com preços menores.
Hoje, a Claro vende 10 modelos
de tablets, contra apenas um
modelo que era oferecido no iní-
cio do ano. Os preços começam
em R$ 949, no caso do modelo
Galaxy Tab, da Samsung, de 7
polegadas. “No começo do ano,
estávamos beirando os R$ 2
mil”, compara Oliveira.

Na Tim, o tablet mais barato,
da ZTE, custa R$ 792 - seu pre-
ço era R$ 996 ao ser lançado em
março. O Galaxy Tab de 7 pole-
gadas custava R$ 2.280 quando
chegou ao mercado, em novem-
bro de 2010 e hoje custa R$
1.692. “Estamos com muito fo-
co neste Natal, mas acredito
que o smartphone ainda será a
grande vedete deste ano. O ta-
blet é atraente, mas para um pú-
blico de mais alta renda e que es-
tá comprando de forma mais de-
cidida”, diz Roger Solé, diretor
de marketing da Tim. ■

Henrique Manreza

Concorrência derruba
preços no Natal

Bombardier vai abrir fábrica no Marrocos

pela crise

Companhia chinesa segue
exemplo da GE e quer
dedicar-se apenas a segmentos
nos quais possa ser líder

Norm Betts/Bloomberg

MERCADO

Estratégia
da Huawei é
a liderança

A canadense Bombardier Aerospace anunciou que abrirá uma

fábrica no Marrocos, que exigirá investimento de US$ 200 milhões

nos próximos oito anos na compra de equipamentos, imóveis

e custos de início de operação. A nova fábrica será implantada

em fases, começando a produzir em 2013, informou a

companhia, negando qualquer impacto sobre o atual

quadro de funcionários em outras unidades de produção.

BENEFÍCIO FISCAL PODE 

REPETIR O FENÔMENO DE PCs

Em 2005, medida provisória 
diminuiu carga tributária sobre 
computadores no Brasil

Computadores produzidos no Brasil

4 milhões de unidades

nas mãos do mercado ilegal

Medida provisória reduziu preços de PCs 
em até 15% num primeiro momento. 
Economia de escala, fortalecimento do 
real e aumento da demanda estimularam 
redução maior nos anos seguintes

73%

Fonte: Abinee

2004

PCs fabricados no país

12 milhões de unidades

da produção é feita por empresas formais
70%

2010
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