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O Grupo Itancia continua o seu 
crescimento com a aquisição da empresa 
italiana SINTEL IT
Paris, 25 de Janeiro 2023

A Itancia começou o ano de 2023 com a aquisição da empresa SINTEL IT, 
distribuidora italiana especializada em soluções de cibersegurança e TIC 
(Tecnologias de Informação e Comunicação).

Concluída ontem, esta aquisição reflete a estratégia de desenvolvimento liderada pelo 
nosso Grupo, especializado em tecnologias de comunicação, colaboração, redes e 
segurança empresarial, permitindo: 

• Expandir a nossa oferta em cibersegurança;
• Desenvolver os negócios a nível internacional;
• Continuar o crescimento com o objetivo de atingir 890 colaboradores e 350M €

de faturação em 2025.

«Depois da aquisição da empresa de serviços técnicos e logísticos em 2021(1), a mais 
recente aquisição é uma nova etapa no desenvolvimento da nossa subsidiária italiana, 
tornando possível enfrentar os desafios tecnológicos de cibersegurança dos nossos clientes.» 
Thierry Le Goff, CEO do Grupo Itancia

Um plano de crescimento acelerado
Fundada em 1991, a Itancia continua o seu crescimento há mais de 30 anos. O Grupo 
conta com 550 colaboradores, 6 filiais internacionais e um volume de negócios de 220 
milhões de euros com um crescimento constante (+50% nos últimos 5 anos).

Metas ambiciosas
Entre os objetivos traçados, a Itancia deseja continuar a política de crescimento interno 
e externo com o objetivo de atingir os 890 colaboradores e 350 milhões de euros em 
faturação até 2025.
A aquisição da SINTEL IT, distribuidora italiana especializada em cibersegurança e 
soluções de TIC, faz parte desta ambiciosa estratégia de desenvolvimento.

«A estrutura e a solidez financeira da Itancia permitirão o crescimento exponencial da 
Unidade de Negócios de Cibersegurança. Com a integração da SINTEL IT na nossa 
organização, adquirimos fortes competências e maior oferta nas marcas mais reconhecidas 
do mercado.» Thomas LAMMENS, Diretor do Sul da Europa no Grupo Itancia.

A equipa da SINTEL Itália junta-se ao grupo Itancia, que reforça assim as suas raízes em 
Itália e no sul da Europa, expandindo o seu leque de ofertas de cibersegurança(2).
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«A ITANCIA é o parceiro ideal para dar continuidade ao que criamos há 15 anos no 
mercado italiano. A dimensão e a abordagem centrada no valor acrescentado e nos serviços 
enquadram-se na perfeição na nossa visão.» Richard ANDREELLI, Owner da SINTEL IT.

Desenvolvimento constante
Além desta aquisição, a Itancia está a planear a implementação de novos projetos e 
ferramentas destinadas a atender os desafios económicos, tecnológicos e ecológicos 
dos seus clientes, com destaque na nossa loja online e-B2B.

Com lançamento previsto para o próximo verão, a nossa nova loja online irá permitir aos 
clientes do Grupo encomendar todos os produtos novos ou recondicionados do 
catálogo Itancia e também fornecer conteúdos pertinentes às suas próprias plataformas 
web, em tempo real.

Este ano, a Itancia também pretende continuar e fortalecer ainda mais a sua presença 
junto dos seus clientes através de um apoio justo, responsável e global que vai desde a 
escolha de soluções tecnológicas novas ou recondicionadas, à gestão do ciclo de vida do 
equipamento, desde a implementação, manutenção e utilização, através dos 3 pilares de 
negócio.

No horizonte da Itancia:

• Continuar o seu desenvolvimento nos mercados de distribuição de soluções
tecnológicas, nomeadamente em colaboração, comunicações unificadas,
cibersegurança e dados;

• Fortalecer o desenvolvimento das suas ofertas de descarbonização através da Itancia
Again e do portfólio de produtos IT recondicionados;

• Continuar a ser o protagonista da economia circular, cumprindo todos os objetivos de
compromisso ambiental, através de ações concretas e fiéis às convicções históricas
do Grupo.

(1)  A Itancia adquiriu a empresa TEKNEMA, em Abril de 2021
(2)  O portfólio de soluções da SINTEL IT inclui: Hornet Security, Altaro, Stormshield, Vipre, Sangoma, 
AudioCodes, US Robotics, Netwrix, Dialogic, G. Data, Kaspersk
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Sobre o Grupo Itancia
Como grupo eco-responsável especializado em tecnologias de comunicação, colaboração, 
redes e segurança corporativa, as soluções da Itancia centram-se em 3 pilares de atividades 
complementares que combinados oferecem vantagens únicas no mercado:

• Itancia Again: atividade com a missão ecológica do grupo, a Itancia Again gere e renova o
ciclo de vida dos produtos, apoiando as empresas na redução do seu impacto ambiental.
• Itancia Technology: atividade de distribuição do grupo, a Itancia Technology seleciona e
propõe soluções tecnológicas inovadoras com mais de 70 marcas de referência nos seus
mercados.
• Itancia Factory: atividade de serviços e consultoria do grupo, a Itancia Factory oferece
serviços à medida com base no know-how técnico, logístico e industrial em todas as fases
dos projetos tecnológicos.

Itancia is committed to helping its customers with each project, through virtuous 
solutions combining innovation and conservation.

Certificações:  ISO 9001, 14001, 45001, 50001, RSE ISO 26000, Qualiopi & medalha 
de ouro Ecovadis 2021. 

Prémios: Medalha de ouro em 2021 do SEC Sommet des Entreprises de Croissance.

Acerca da SINTEL IT
A Sintel IT é uma empresa distribuidora de valor acrescentado no mercado italiano há 
mais de 30 anos, com parceiros tecnológicos líderes de mercado na área de 
telecomunicações VoIP, comunicação unificada, segurança informática, optimização e 
gestão de redes. Diariamente, a Sintel testa, seleciona e comercializa produtos e 
soluções que atendam às necessidades dos seus clientes, sob critérios rigorosos de 
qualidade e preço.
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