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ESTRATÉGIAS
● Lançamentos
Só no passado, na área de com-
putação, a Itautec lançou 16
produtos: cinco notebooks, cinco
desktops, um All in One (compu-
tador com CPU integrado ao mo-
nitor) e quatro servidores, além
do TabWay, o tablet da marca.

● Varejo e porta a porta
Com a reestruturação, a Itautec
voltou para o grande varejo – 1,1
mil lojas vendem agora os com-
putadores da marca. Desde o
início do ano, a companhia
também começou a vender os
produtos no porta a porta,

● Serviços
Para prestar serviços inicialmen-
te às agências Itaú, a Itautec
criou uma das maiores redes de
assistência do País. São 2,1 mil
técnicos de campo, 33 filiais, 10
laboratórios e uma cobertura
que abrange 3,5 mil cidades

Cátia Luz

Em um sábado, dia 30 de julho
do ano passado, às 19 horas, um
cronômetro marcava o início de
uma operação de guerra para a
Itautec, empresa de automação,
computação e serviços do grupo
Itaúsa. A companhia tinha, a par-
tir daquele instante, exatas 37 ho-
ras para converter o sistema de
informática de 456 lojas Ponto
Frio espalhadas pelo País para o
mesmo usado nas unidades das
Casas Bahia. A integração acon-
tecia um ano e meio após a fusão
das duas redes, que deu origem à
Via Varejo.

O prazo – do fim do expedien-
te, no sábado, até as oito da ma-
nhã da segunda, quando as lojas
reabririam – era a janela de tem-
po que o exército de 1,5 mil técni-
cos da Itautec teria para tirar as
antigas máquinas, instalar 10 mil
novos equipamentos, carregar
os computadores com informa-
ções e treinar os funcionários.

“Montamos uma sala de con-
trole em São Caetano, com moni-
tores para acompanhar o proces-
so online nas lojas e uma central
de telefônica para dúvidas”, ex-
plica Jorge Herzog, vice-presi-
dente administrativo da Via Va-
rejo. “Os mais otimistas diziam
que a gente não ia conseguir”,
brinca o executivo. “Mas deu tu-
do certo”. Segundo ele, o proces-
so de transição mobilizou 3 mil
pessoas, entre as equipes da pró-
pria varejista, da Itautec e de ou-
tros parceiros.

A operação de guerra ilustra
bem o caminho que a Itautec es-
colheu para crescer. A exemplo
do que a IBM fez há alguns anos,
a rede brasileira reconhecida pe-
la fabricação de equipamentos

de computação e automação, es-
tá apostando nos serviços para
se fortalecer. “Aos poucos, que-
remos transformar a Itautec em
uma empresa de serviços com
hardware”, afirma Mário Anselo-
ni, presidente da companhia.

Reestruturação. A mudança
de estratégia é resultado da rees-
truturação pela qual a empresa
passou há dois anos, justamente
quando Anseloni, ex-presidente
da HP no Brasil, assumiu o co-
mando, levando com ele um ti-
me de pelo menos 20 executivos
do mercado. Assim que chegou,
Anseloni vendeu a Tallard, em-
presa de distribuição da Itautec,
e dividiu a companhia em três
áreas de negócios –computação,
automação e serviços –, criando
estruturas e estratégias específi-
cas para cada uma delas. “A em-
presa tinha bons contratos, era
sólida financeiramente, mas ti-
nha sérios problemas operacio-
nais”, detalha Anseloni.

Em automação, área em que a
empresa é forte no segmento
bancário, ela decidiu ampliar o
número de clientes comerciais e
as vendas ao mercado externo.

Na computação, a decisão foi
aumentar a linha de produtos –
hoje a empresa tem de desktops
a tablets – e voltar ao grande vare-
jo. “A Itautec não tinha pedidos
regulares de nenhuma grande re-
de”, explica José Roberto Ferraz
de Campos, vice-presidente de
Computação da Itautec, que dei-
xou a Samsung para assumir a
função. “Hoje estamos em 25 re-
des e o varejo saiu de 15% para
40% do faturamento da área de
computadores”, diz Campos.
No início do ano, a empresa es-
treou na venda de computado-

res no porta a porta. O objetivo
principal não é ganhar escala,
mas usar o canal para testar no-
vos produtos e também dar mais
opções para o consumidor. “Já
temos cerca de mil representan-
tes. Em geral, são estudantes de
escolas de computação que que-
rem ter uma renda a mais”, expli-
ca o executivo.

Destaque. Mas é a área de servi-
ços que tem recebido a maior
atenção. “Apesar de termos a
mais ampla rede de assistência
técnica do País, com 2,1 mil técni-
cos em 3,5 mil cidades, apenas
7% dos nossos clientes recebiam
o nível de serviços acordado pe-
las partes”, admite Anseloni.
“Por isso, metade do meu tempo
no primeiro ano de trabalho foi

dedicado a esse setor.”
Para diminuir a rotatividade

entre os técnicos, a Itautec criou
um plano de carreira para a cate-
goria, elaborou um sistema de re-
muneração variável e mudou a
cultura de trabalho desses profis-
sionais. Em vez de ganhar pelo
número de chamados, os técni-
cos passaram a receber de acor-
do com o funcionamento ade-
quado das máquinas: quanto
mais tempo os equipamentos fi-
cam sem ter problemas, mais ga-
nha o técnico. Cada profissional
passou a ter ainda um carro da
companhia, para ganhar eficiên-
cia. “Hoje, mais de 90% dos clien-
tes recebem o nível de serviços
acordado”, garante Anseloni.

Além de prestar assistência pa-
ra os próprios equipamentos, a

empresa ampliou ainda os con-
tratos de instalação e manuten-
ção para terceiros. Como resulta-
do das ações, enquanto sua recei-
ta ficou praticamente estável em
2011, na comparação com 2010,
o faturamento da divisão de ser-
viços avançou 15%.

Desafios. Para Anderson Fi-
gueiredo, gerente de pesquisa
da consultoria IDC, a Itautec es-
tá correta em mudar de perfil
de forma paulatina. “Hoje, é a
área de computação que paga
as contas da empresa, já que res-
ponde por metade das recei-
tas”, afirma. “Por isso, a diversi-
ficação precisa ser feita aos pou-
cos”. A favor da companhia, se-
gundo o analista, está a capilari-
dade da rede de assistência téc-
nica da empresa, que se consoli-
dou para atender agências do
Itaú e do Banco do Brasil por
todo o País.

Fernando Belfort, analista de
mercado da consultoria Frost &
Sullivan, diz que um dos maiores
desafios da Itautec é trabalhar a
marca no varejo, território domi-
nado por empresas globais, co-
mo HP e Dell, e onde a brasileira
Positivo tem presença forte. “É
uma briga pesada e de margens
apertadas”, afirma o analista.
Nos serviços, ele alerta que a dis-
puta deve também se acirrar.
“Com as perdas de receitas nos
serviços de voz, as empresas de
telefonia estão treinando mão
de obra para avançar nos servi-
ços de tecnologia”, complemen-
ta Belfort.

A Itautec
depois de
reformar
a casa

Perfil.
Anseloni,
presidente
da Itautec:
‘Vamos ser
uma
empresa de
serviços
com
hardware’

Dois anos após se reestruturar, empresa
aumenta aposta em serviços, volta ao varejo e
passa a vender computador no porta a porta
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Divisão de serviços responde por quase 30% da receita total da companhia
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2012, Negócios, p. N3.




