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Depois de encerrar uma profunda reestruturação em 2005, que levou à venda da 
divisão de televisores Philco para a Gradiente e ao fim do negócio de 
semicondutores, a Itautec começa a colocar em prática um plano para voltar a 
crescer sob novo foco, direcionado a áreas de maior lucratividade e com alcance 
internacional. O primeiro passo nessa nova rota é a compra da Tallard, uma 
companhia concentrada na distribuição de equipamentos da IBM na América Latina 
e cuja sede fica em Miami.  
 
O negócio levou um ano para ser fechado e custou US$ 10 milhões. O valor, porém, 
pode chegar a US$ 16 milhões se a equipe que fundou a empresa - e continuará na 
direção do negócio -, atingir metas pré-estabelecidas.  
 
Com a Tallard, a Itautec acrescenta US$ 100 milhões em vendas anuais a seu 
próprio faturamento, de cerca de US$ 700 milhões. A equipe no exterior quase 
dobra, para 270 pessoas, incluindo o time de 122 profissionais da Tallard e a 
equipe de 150 da Itautec. O número total de funcionários da empresa é de 4,4 mil. 
"A aquisição complementa de forma espetacular nossas operações no exterior", diz 
Paulo Setubal, presidente da empresa. A Itautec já atuava na Argentina e no 
Equador, além obviamente do Brasil. A compra da Tallard garante presença em 
outros dois mercados: Venezuela e Chile, onde a Itautec ainda não tinha chegado. 
No México e nos Estados Unidos, onde ambas tinham operações, os escritórios 
serão unificados. Em todos esses países, à exceção do Brasil, a companhia vai 
operar sob o nome Itautec Tallard.  
 
A Itautec encerrou o ano passado com US$ 10 milhões em receita internacional e 
previa chegar a US$ 17 milhões em 2006. Com a Tallard, as contas ainda não 
foram refeitas, mas podem ser o dobro do previsto.  
 
Junto com a aquisição, a Itautec tomou outra medida estratégica: vai transferir 
suas três unidades industriais de São Paulo - de onde saem os equipamentos para 
automação comercial e bancária, além de computadores de mesa e portáteis - para 
a fábrica de Jundiaí. A unidade no interior do Estado ficou desocupada com o fim da 
produção de placas e semicondutores, no ano passado.  
 
Com a manufatura concentrada em um único lugar, a meta é reduzir custos e 
aumentar a produtividade. "Vamos ter menos gente carregando material de um 
lado para o outro", diz Setubal. A previsão é de que a transferência seja 
completada até o fim do primeiro semestre de 2007, estima Guilherme Archer de 
Castilho, diretor geral da Itautec.  
 
A planejada transferência das unidades industriais - que compartilham espaço no 
complexo do bairro do Tatuapé -, levou a Itautec à decisão de encontrar uma nova 
sede em São Paulo. "O local ficou muito grande e pensamos em mudar para um 
lugar menor", afirma Setubal.  
 
O principal negócio da Tallard é vender equipamentos de médio porte da IBM para 
empresas, além de prestar assistência de primeiro nível, o estágio inicial de 
atendimento do usuário em caso de problemas. Mas além de aumentar os negócios 
com IBM, com a qual já tinha uma parceria, a Itautec quer explorar outras 
oportunidades.  
 
A Tallard também distribui produtos da Avaya, que fabrica equipamentos para rede 
dirigidos principalmente a call centers, um segmento que passa por uma rápida 
expansão. Passar a produzir esses dispositivos no Brasil é uma possibilidade em 



estudo. "Podemos fazer a montagem final no país, usando o PPB, mas ainda não 
sabemos se faremos isso", diz Setubal. O PPB estabelece benefícios fiscais para a 
produção local.  
 
A reestruturação da Itautec foi resultado de um extenso trabalho feito pela 
consultoria McKinsey para a holding Itaúsa, no valor de US$ 500 mil. Em linhas 
gerais, a recomendação foi de a empresa concentrar-se em áreas de crescimento 
mais consistente e desfazer-se dos demais negócios. "Queríamos dar foco", resume 
Setubal. Foi isso que levou à decisão de vender o negócio de TVs e direcionar a 
venda de computadores para empresas, onde a concorrência do mercado cinza - de 
micros feitos com peças contrabandeadas - é menor que no de PCs para uso em 
casa.  
 
Em vez disso, a Itautec quer reforçar a venda de inovações como um caixa de 
supermercado que é operado pelo próprio consumidor e terminais para cassinos 
que emitem cartões com crédito para os jogos. Ambos estão sendo vendidos no 
exterior. Os serviços, que representam 25% da receita, são outro foco. O plano é 
retomar o crescimento com cuidado. "Este ano não será brilhante, mas será bom 
considerando a reestruturação", diz Setubal. "Estamos retomando o ritmo, focados 
no crescimento."  
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