ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
30 DE SETEMBRO DE 2008
CENÁRIO
A atividade econômica brasileira apresentou sinais de desaceleração durante o 3º trimestre de 2008, resultado da redução da
oferta de crédito ao consumidor e do aumento da taxa básica de juros, que teve como objetivo manter a inflação nos níveis
esperados. No mês de setembro, com o agravamento da crise financeira internacional, o dólar apresentou valorização de 17,1%
frente ao real. Essa valorização trará impactos no custo dos equipamentos para o próximo trimestre, já que parcela significativa
dos componentes incorporados é importada.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
De acordo com o planejamento estratégico da empresa, foram investidos no período R$ 70,0 milhões, sendo R$ 45,5 milhões em
desenvolvimento de tecnologia, R$ 17,7 milhões em imobilizado operacional e R$ 6,8 milhões em locação de equipamentos para
clientes.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços acumulada atingiu R$ 1.366,6 milhões, apresentando crescimento de 15,2% em relação ao
mesmo período de 2007.
O lucro bruto atingiu R$ 232,6 milhões, representando uma margem bruta de 18,9%, inferior em 1,7 p.p. à registrada no mesmo
período de 2007, conseqüência de reduções de preços decorrentes do aumento de oferta verificada no setor.
O EBITDA do período foi de R$ 77,5 milhões, resultando numa margem EBITDA de 6,3%, e a geração operacional de caixa
acumulada atingiu R$ 27,2 milhões.
O lucro líquido acumulado até setembro foi R$ 34,2 milhões.
Em março deste ano, foi recebida a parcela final referente à venda do último imóvel da empresa em Manaus, tendo sido apurado
um lucro líquido de R$ 3,8 milhões, resultando para o período um lucro líquido recorrente de R$ 30,4 milhões.
Em 2007 o lucro líquido recorrente foi R$ 38,5 milhões, conforme detalhado abaixo:

O total do ativo ao final de setembro foi R$ 1.135,3 milhões, e o endividamento líquido atingiu R$ 160,6 milhões, em função do
aumento nos investimentos em capital circulante, necessários para suportar o aumento no volume de operações.
O patrimônio líquido ficou em R$ 449,5 milhões e o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE), anualizado, foi de 10,5%.
OPERAÇÕES ITAUTEC BRASIL
Informática
A receita bruta da área de informática atingiu R$ 517,1 milhões, resultado 18,4% superior ao registrado no mesmo período de
2007.
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Foram comercializados até setembro 313,8 mil microcomputadores, volume 41,1% superior em relação ao mesmo período do
ano anterior.
O volume de desktops atingiu 184,7 mil unidades, com crescimento de 4,4%, e o de notebooks 129,1 mil unidades, com
crescimento de 184,7%.
Serviços
A receita bruta da área de Serviços acumulada até setembro foi de R$ 295,2 milhões, 10,6% superior à obtida no mesmo período
do ano anterior e equivalente a 30,7% do total do faturamento da empresa no Brasil.
Automações
A receita bruta da área de Automações atingiu R$ 148,6 milhões, 9,1% inferior em relação ao mesmo período de 2007.
OPERAÇÕES ITAUTEC EXTERIOR + EXPORTAÇÕES
A receita bruta das operações das subsidiárias da Itautec no exterior, somada às receitas das exportações do Brasil, atingiu R$
39,9 milhões no acumulado até setembro de 2008.
No México, a Itautec participou do XXIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - Celaes 2008, aonde foram
apresentados os recentes lançamentos voltados para o mercado bancário, entre eles os novos ATMs CX3, primeiro ATM
fabricado no Brasil livre de substâncias nocivas ao meio ambiente.
OPERAÇÕES TALLARD
A receita bruta das operações de distribuição das subsidiárias Tallard atingiu R$ 365,8 milhões, com crescimento de 26,4% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
A receita bruta da operação da Tallard no Brasil atingiu R$ 39,6 milhões no acumulado até setembro, crescimento de 157,2% em
relação ao mesmo período de 2007.
SUSTENTABILIDADE
Programa Kaizen
A Itautec lançou em setembro o Programa Kaizen, que visa incentivar seus colaboradores a apresentarem propostas de
melhorias, por meio de um sistema formal de sugestões. As propostas devem ser direcionadas à aspectos administrativos que
possam agregar valor para a agilidade administrativa, eliminação de retrabalho, racionalização de custos e processos,
sustentabilidade, clima organizacional ou segurança.
Responsabilidade Socioambiental e Governança Corporativa
Até setembro, 59,2% dos funcionários haviam sido treinados sobre os conceitos de sustentabilidade no Grupo Itautec. O
treinamento é realizado através de palestras, nas quais são esclarecidas as dimensões econômica, social e ambiental do
conceito de sustentabilidade, a importância do tema para a perenidade dos negócios da empresa e a importância da participação
dos funcionários. A palestra também é ministrada a todos os funcionários recém-admitidos, dentro do programa de integração.
Reconhecimento
Durante o período a Itautec recebeu diversos prêmios de reconhecimento pelo seu desempenho diferenciado, sendo destaques:
Melhor empresa na categoria Tecnologia-Software e Serviços do Prêmio as Melhores da Dinheiro, onde são considerados a
sustentabilidade financeira, responsabilidade social, recursos humanos, inovação e qualidade e governança corporativa.
Benchmarking Ambiental, com o projeto "Gestão Ambiental aplicada na cadeia de valor - case embalagens". O projeto
apresentado trata da modificação das embalagens dos microcomputadores, a qual além de reduzir o custo do frete no transporte,
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minimizou a quantidade de resíduos gerados pelas embalagens de papelão e por conseqüência, a redução dos impactos
ambientais.
10º Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual, na categoria companhias abertas com receita líquida igual ou superior a R$ 1
bilhão, alcançando a maior nota entre todas as edições do prêmio.
Esse importante reconhecimento demonstra o compromisso da Empresa com a transparência das informações, melhores
práticas de governança e sustentabilidade dos negócios.
RECURSOS HUMANOS
A Empresa encerrou o trimestre com 5.880 funcionários diretos, sendo 422 alocados nas subsidiárias da empresa no exterior. A
remuneração aos funcionários, acrescida dos encargos sociais obrigatórios, totalizou R$ 197,1 milhões. Foram destinados R$
17,9 milhões para assistência médica e odontológica, alimentação, transporte e treinamento para desenvolvimento técnico e
capacitação profissional, aos funcionários e seus dependentes.
VALOR ADICIONADO
A Itautec gerou um valor adicionado de R$ 362,3 milhões, sendo que R$ 90,4 milhões foram destinados aos governos federal,
estaduais e municipais a título de impostos e contribuições.
HOMENAGEM
Lembramos com profundo pesar o falecimento do Dr. Olavo Egydio Setúbal, Presidente do Conselho de Administração da Itautec
e demais empresas do Grupo Itaúsa, do qual foi um dos idealizadores e fundador, ocorrido em 27 de agosto deste ano.
Empreendedor, empresário e homem público de sucesso, Dr. Olavo, deixou como legado a holding Itaúsa, que congrega
operações industriais (Duratex, Itautec e Elekeiroz) e o Banco Itaú Holding Financeira (Itaú e Itaú BBA), além de sua imensa
contribuição para a cultura nacional. No campo empresarial, fundou a Deca, em 1947, juntamente com Renato Refinetti que mais
tarde foi incorporada a Duratex, atualmente a maior fabricante de painéis de madeira do Brasil. Na década de 50 ingressou no
Banco Federal de Crédito e, com Dr. Eudoro Villela, reestruturou a instituição transformando-a na base para a formação do
Banco Itaú Holding Financeira, que se tornou um dos principais conglomerados financeiros da América Latina. A Itautec foi
fundada na década de 80 sendo pioneira em Automação Bancária no Brasil e hoje ocupa a 8ª posição mundial como fabricante
de ATMs. Durante a década de 90 a Elekeiroz passou a ser administrada pelo Grupo Itaúsa, tornando-se a maior produtora de
Oxo-Álcoois e Plastificantes da América Latina.
Na vida pública, Dr. Olavo Setúbal foi membro do Conselho Monetário Nacional em 1974, esteve à frente da Prefeitura da
Cidade de São Paulo entre 1975 e 1979 e ocupou o cargo de chanceler no Ministério das Relações Exteriores de 1985 a 1986.
AUDITORES INDEPENDENTES
Nos termos da Instrução CVM 381/03, informamos que a empresa Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes não
realizou às empresas do Grupo Itautec quaisquer serviços além daqueles relativos aos de auditoria.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos nossos funcionários pelo comprometimento e dedicação e aos acionistas, clientes e fornecedores pela
confiança nos planos empreendidos pela Itautec.
São Paulo, 6 de novembro de 2008.
A Administração.
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