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CENÁRIO
No 1º trimestre de 2008, o mercado interno foi favorecido pelo aumento da renda média real, que associado à melhora nas
condições de crédito da economia, contribuiu para a expansão da produção de bens duráveis, incluindo o segmento de
informática. O dólar continuou em queda, fechando o trimestre com desvalorização de 1,3% frente ao real.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
De acordo com o planejamento estratégico da empresa, foram investidos no período R$ 22,5 milhões, sendo R$ 14,5 milhões em
desenvolvimento de tecnologia, R$ 5,0 milhões em imobilizado operacional, e, R$ 3,0 milhões em locação de equipamentos para
clientes.
Em março, ocorreu a liberação pelo BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de R$ 24,5 milhões,
valor referente à parcela do contrato de financiamento assinado em julho de 2007, que prevê um valor total já aprovado de R$
142,6 milhões. Até o final de março haviam sido liberados R$ 131,7 milhões, representando 92,4% do total.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços apresentou crescimento de 12,6%, atingindo no período R$ 443,1 milhões, resultado do
crescimento das vendas de produtos de informática, e da expansão da receita da área de Serviços. As vendas no mercado
externo somadas às exportações do Brasil representaram 26,6% do total consolidado.
O lucro bruto atingiu R$ 77,0 milhões, com crescimento de 12,9% em relação ao 1º trimestre de 2007, resultando em uma
margem bruta de 19,1%.
O EBITDA foi de R$ 21,0 milhões, resultando numa margem EBITDA de 5,2%, e a geração operacional de caixa acumulada
atingiu R$ 6,1 milhões.
O lucro líquido do 1º trimestre de 2008 foi de R$ 12,1 milhões. Em março 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 trimestre um lucro
líquido recorrente de R$ 8,3 milhões. Em 2007 também ocorreu um resultado não recorrente em função da alienação pela Itautec
de 50% de sua participação na Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário (CCDI) e da venda do imóvel localizado no bairro
do Tatuapé, em São Paulo, apurando um resultado líquido não recorrente de R$ 38,7 milhões, como segue:

O total do ativo ao final do trimestre atingiu R$ 1.058,0 milhões, e o patrimônio líquido R$ 435,2 milhões. O retorno sobre o
patrimônio líquido médio (ROE), anualizado, foi de 12,2%
OPERAÇÕES ITAUTEC BRASIL
Informática
A receita bruta da área de informática atingiu R$ 200,3 milhões, resultado 41,5% superior ao registrado no 1º trimestre de 2007.
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Foram comercializados no período 108,1 mil microcomputadores e servidores, volume 57,0% superior em relação ao mesmo
período do ano anterior, com destaque para as vendas de notebooks, que apresentaram crescimento pelo 5º trimestre
consecutivo, atingindo 40,0 mil unidades.
Esse desempenho é resultado da estratégia da Empresa em oferecer produtos de maior valor agregado ao segmento de varejo,
o qual foi responsável por 70% das vendas de notebooks.
Os esforços da Itautec em oferecer produtos com avançada tecnologia foi reconhecido na última edição da revista PC World.
Dos modelos de notebooks testados, levando em consideração a mobilidade, o N8320 recebeu uma das notas mais altas na
avaliação final e no item características técnicas atingiu a nota máxima.
Serviços
A receita bruta da área de Serviços foi R$ 92,9 milhões, 12,8% superior à obtida no mesmo período do ano anterior e,
equivalente a 28,6% do total do faturamento da empresa no Brasil.
Este incremento na receita foi devido a projetos de implantação para clientes de diversos segmentos, que gerou um aumento de
R$ 10 milhões na receita de serviços.
A companhia fechou contrato de logística para distribuição de peças no Brasil para grande empresa multinacional de tecnologia,
com receitas de valor aproximado de R$ 1,5 milhão, por trimestre.
Automações
A receita bruta da área de Automações atingiu R$ 31,9 milhões, 43,9% inferior em relação ao 1º trimestre de 2007.
Neste ano, a Itautec apresentou na CeBIT 2008 a nova linha ADATTIS de ATMs, tendo como principais características a
intercambiabilidade de componentes e aumento dos dispositivos de segurança. Os produtos apresentados foram o ADATTIS
CX3, ideal para bancos, cassinos e operadoras de câmbio e o ADATTIS Full, com a adição da funcionalidade de depósito de
cheque, com leitura e tratamento de imagem, e de envelopes.
Outro produto apresentado foi o teclado operador Klavyt, para aplicação em supermercados, magazines e demais lojas de
varejo, foi premiado pelo IF International Forum Design pelo seu desenho moderno e inovador.
OPERAÇÕES ITAUTEC EXTERIOR + EXPORTAÇÕES
A receita bruta das operações das subsidiárias da Itautec no exterior, somada às receitas das exportações do Brasil, atingiu R$
9,5 milhões no 1º trimestre de 2008.
No período, destacamos a conquista de novos clientes na América Latina. Foram embarcadas as primeiras 40 ATMs para uma
das maiores instituições financeiras do
Equador, negócio bastante significativo, pois foi realizado através de concorrência.
Continuamos a expansão de vendas do Quickway Self Checkout para uma das maiores redes de varejo em Portugal. Esse
equipamento de auto-atendimento comercial possibilita ao cliente efetuar todos os passos de uma compra sem auxílio do
atendente.
OPERAÇÕES TALLARD
A receita bruta das operações de distribuição das subsidiárias Tallard atingiu R$ 108,4 milhões no 1º trimestre de 2008,
representando 24,5% do total do faturamento consolidado do Grupo Itautec.
A Tallard Miami obteve no péríodo R$ 35,3 milhões, com uma participação de 74% de vendas de produtos Apple para a América
Latina.
A receita bruta da Tallard México atingiu R$ 34,2 milhões, com destaque para uma transação com um dos maiores bancos do
País.
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A Itautec instalou na Colômbia mais uma subsidiária Tallard. A Empresa iniciou as vendas das linhas IBM, Awaya e soluções de
rede como NetApp e Extreme, e está em fase de preparação para início da operação de serviços Apple no 2º trimestre de 2008.
SUSTENTABILIDADE
Até o final de março de 2008, 91% de funcionários lotados no Brasil, e 39% no exterior haviam recebido treinamento sobre o
Código de Ética e Conduta. A implantação é realizada através de palestra, que destaca a abrangência e aplicabilidade do
Código.
RECURSOS HUMANOS
A Empresa encerrou o trimestre com 5.695 funcionários diretos, sendo 418 alocados nas subsidiárias da empresa no exterior. A
remuneração aos funcionários, acrescida dos encargos sociais obrigatórios, totalizou R$ 63,5 milhões. Foram destinados R$ 5,6
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$ 118,4 milhões, dos quais R$ 71,6 milhões foram distribuídos como remuneração do
trabalho, 16,5% superior em relação ao distribuído no ano anterior, e R$ 31,7 milhões foram destinados aos governos federal,
estaduais e municipais a título de impostos e contribuições.
INSTRUÇÃO CVM 381/03
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, 8 de maio de 2008.
A Administração.
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