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CENÁRIO
A atividade da economia brasileira apresentou retração no primeiro trimestre de 2009, em função da forte crise na economia
mundial. As medidas tomadas pelo governo para restabelecimento do crédito, como o corte de 2,5 pontos percentuais na taxa
básica de juros, e a desoneração tributária para alguns setores produtivos, contribuíram para uma menor queda na atividade
econômica interna.
No período, a cotação do dólar se manteve estável em relação ao real, com desvalorização de 0,9%.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
De acordo com o planejamento estratégico da empresa, foram investidos no período R$ 16,2 milhões, sendo R$ 13,3 milhões em
desenvolvimento de tecnologia e R$ 2,9 milhões em imobilizado operacional.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços acumulada do 1º trimestre de 2009 atingiu R$ 472,0 milhões, superior em 7,6% em relação
ao mesmo período de 2008.
O lucro bruto foi R$ 78,6 milhões, superior em 4,9% em relação ao mesmo período de 2008, resultando em uma margem bruta
de 18,3%.
O EBITDA do período atingiu R$ 18,8 milhões, resultando numa margem EBITDA de 4,4%, e a geração operacional de caixa foi
R$ 21,8 milhões.
O lucro líquido do trimestre foi R$ 5,5 milhões.
O total do ativo ao final de março foi R$ 1.186,1 milhões, e o endividamento líquido atingiu R$ 189,0 milhões.
O patrimônio líquido ficou em R$ 457,2 milhões e o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE) foi de 4,9%.
VALOR ADICIONADO
A Itautec gerou um valor adicionado de R$ 110,2 milhões, sendo que R$ 29,7 milhões foram destinados aos governos federal,
estaduais e municipais, a título de impostos e contribuições.
OPERAÇÕES ITAUTEC
AUTOMAÇÕES
A área de Automações da Itautec inclui a fabricação e comercialização de produtos de automação bancária e comercial, no
Brasil e no exterior, e os serviços de outsourcing, assistência técnica, infra-estrutura e instalações.
A receita bruta da área de Automações atingiu R$ 142,7 milhões, superior em 6,2% em relação ao 1º trimestre de 2008.
Automação Bancária e Comercial
Visando expandir sua presença no mercado externo, a Itautec participou de importantes eventos ligados ao setor, dos quais se
destacam:
• Feira N.G.A. Annual Concept Show, da Associação Nacional de Varejistas dos EUA, que aconteceu em Las Vegas. A Itautec
se destacou como a única empresa brasileira a participar do evento.
• CeBIT, em Hannover, na Alemanha. Foram apresentadas as novas linhas de automação bancária e comercial, incluindo
produtos que combinam flexibilidade, robustez e preços competitivos. Entre os principais produtos apresentados estavam a
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linha de ATMs Adattis e o Prizis, nova estação de atendimento com dupla tecla touchscreen, primeiro produto da nova linha
de automação comercial desenvolvida pela Itautec.
• 72ª Convenção Nacional Bancária, no México. Esta foi a 3ª vez consecutiva que a Empresa marcou presença nesta
convenção, considerada a mais importante do setor financeiro mexicano.
Em março, a Itautec Portugal completou 20 anos. Reconhecida por sua atuação no segmento de automação e pelo
desenvolvimento de software e hardware, conquistou importantes clientes no segmento de varejo do País. Atualmente com sede
na cidade de Lisboa, e escritórios em Algarve e na cidade do Porto, a Itautec Portugal conta com a colaboração de
aproximadamente 50 funcionários.
Para o mercado mexicano foram realizados importantes embarques de ATMS para empresas financeiras, aumentando assim o
market share da Itautec nesse país, tendo também conquistado novos contratos de serviços e renovado outros contratos
existentes.
Serviços
Neste trimestre, a Itautec foi escolhida como prestadora de serviços de help desk e field service para uma das maiores redes
varejistas do Brasil do segmento eletroeletrônico e moveleiro.
No segmento de infra-estrutura, a companhia fechou um contrato para um dos maiores projetos de cabling (cabeamento
estruturado) do país. A execução deste projeto levará mais de um ano, com a instalação de aproximadamente 15 mil pontos de
rede lógica.
INFORMÁTICA
A receita bruta da área de Informática atingiu R$ 194,3 milhões, representando 41,2% do total consolidado.
Foram comercializados no período 100,5 mil microcomputadores, queda de 7,1% sobre o mesmo período de 2008, a mesma
redução verificada no mercado mundial, segundo a empresa de pesquisas IDC. As vendas para o segmento governo
representaram 38% do total das expedições do período, totalizando 37,9 mil unidades.
As vendas de notebooks atingiram 43,2 mil unidades, apresentando crescimento de 7,9% em relação ao mesmo período do ano
anterior. A nova linha de notebooks, a W7650, apresentou excelente aceitação pelo mercado, tendo sido comercializadas 11,7
mil unidades em apenas dois meses de comercialização, sendo 9,7 mil unidades para o segmento varejo.
OPERAÇÕES TALLARD
A receita bruta das subsidiárias Tallard atingiu R$ 135,0 milhões, superior em 24,5% em relação ao 1° trimestre de 2008, sendo
R$ 21,8 milhões provenientes das operações no Brasil, que apresentou crescimento de 206,7% em relação ao mesmo período
do ano anterior. Destaque também para as operações no Chile e Equador, que apresentaram crescimento na receita bruta de
87,4% e 120,4%, respectivamente.
SUSTENTABILIDADE
Responsabilidade Socioambiental e Governança Corporativa
A Empresa está engajada em campanhas e ações que visam a sustentabilidade. Com o objetivo de conscientizar e mobilizar os
colaboradores lançou o "Boletim da Reciclagem", um veículo semanal que aborda dicas, informações e curiosidades sobre a
coleta seletiva.
Em janeiro, a Unidade Jundiaí recebeu a recomendação da Equipe Auditora da Fundação Vanzolini para a manutenção da
norma ISO 14001.

2

A Itautec iniciou nas unidades da Avenida Paulista, em São Paulo, uma campanha de recolhimento de latas de alumínio para
reciclagem. A campanha visa conscientizar os colaboradores, sobre a importância da reciclagem e da preservação do meio
ambiente.
Ações Socioeducacionais
No trimestre, 80 alunos participaram do Programa de Visita à Fábrica da Itautec cujo objetivo é apresentar o processo produtivo
da empresa aos alunos de escolas, universidades ou cursos técnicos. Entre as escolas que participaram do programa
destacamos a ETEC Mauá e a FACAMP.
A Itautec, em parceria com o Sesi de Jundiaí, lançou o Programa Atletas do Futuro, que visa o desenvolvimento pessoal e social
de crianças e adolescentes, por meio do esporte. O Programa atenderá 800 crianças e adolescentes e é destinado aos filhos de
colaboradores da empresa e para a comunidade.
A Itautec realizou pelo quarto ano consecutivo a Campanha Páscoa Solidária e este ano, foram presenteadas com ovos de
Páscoa 1.719 crianças, distribuídas entre as 18 instituições indicadas por nossos funcionários nas cidades de São Paulo,
Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e Brasília.
Reconhecimento
Em sua 8a edição, a Pesquisa Info de Marcas, levantamento realizado pela revista Info Exame, destacou a Itautec como a
melhor entre as empresas de Automação Comercial e Bancária. A pesquisa, que considerou a opinião de 103 CIOs de grandes
empresas, considerou o grau de confiança atribuído a cada uma das companhias.
RECURSOS HUMANOS
A Empresa encerrou o trimestre com 5.741 funcionários diretos, sendo 419 alocados nas subsidiárias no exterior. A remuneração
aos funcionários, acrescida dos encargos sociais obrigatórios, totalizou R$ 62,1 milhões. Foram destinados R$ 6,3 milhões para
assistência médica e odontológica, alimentação, transporte e treinamento para desenvolvimento técnico e capacitação
profissional, aos funcionários e seus dependentes.
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. O relacionamento com a
Empresa é balizado pelos princípios internacionais da independência, pelos quais o auditor não deve auditar seu próprio
trabalho, não deve exercer funções gerenciais na Companhia, nem promover os interesses dela.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos nossos funcionários pelo comprometimento e dedicação e aos acionistas, clientes e fornecedores pela
confiança nos planos empreendidos pela Itautec.

São Paulo, 07 de maio de 2009.
A Administração.
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