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CENÁRIO
A atividade econômica brasileira apresentou sinais de recuperação a partir de abril de 2009, principalmente em relação às
principais economias mundiais. As medidas tomadas pelo governo brasileiro para restabelecimento do crédito, como a redução
na taxa básica de juros, e a desoneração tributária para alguns setores produtivos, contribuíram para uma menor queda na
atividade econômica interna. Com a redução das taxas de juros dos países desenvolvidos com a finalidade de retomar a
produção, recursos de investidores desses países foram destinados aos países emergentes, sendo o Brasil um dos principais
destinos dos investimentos, cenário que contribuiu para a valorização do real frente ao dólar, que fechou junho cotado a R$ 1,95,
patamar similar ao do início da crise em setembro de 2008.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
De acordo com o planejamento estratégico da empresa, foram investidos no período R$ 43,8 milhões, sendo R$ 30,1 milhões em
desenvolvimento de tecnologia e R$ 13,7 milhões em imobilizado operacional.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços acumulada do 1º semestre de 2009 atingiu R$ 928,4 milhões, superior em 5,8% à obtida no
mesmo período de 2008.
O lucro bruto foi R$ 154,9 milhões, superior em 4,3% ao obtido no 1º semestre de 2008, resultando em uma margem bruta de
18,5%.
As despesas operacionais atingiram R$ 125,1 milhões, com um crescimento de 7,6% em relação ao 1º semestre de 2008, em
função de reajustes salariais coletivos e do efeito cambial sobre os valores das empresas no Exterior.
O EBITDA do período atingiu R$ 34,1 milhões, e a geração operacional de caixa foi R$ 86,8 milhões, superior em 75,2% à
registrada no 1º semestre do ano anterior.
O lucro líquido do semestre foi R$ 14,1 milhões, inferior 49,6% quando comparado ao do mesmo período de 2008, e superior em
12,5% ao apresentado no 2º semestre de 2008, período de maior instabilidade na economia mundial.
O total do ativo ao final de junho foi R$ 1.110,3 milhões, e o endividamento líquido atingiu R$ 133,5 milhões.
O patrimônio líquido ficou em R$ 463,7 milhões e o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE) foi de 6,2%.
VALOR ADICIONADO
A Itautec gerou um valor adicionado de R$ 208,0 milhões, sendo que R$ 48,7 milhões foram destinados aos governos federal,
estaduais e municipais, a título de impostos e contribuições.
DIVIDENDOS
Por proposta do Conselho de Administração, foi aprovado o pagamento de dividendo no valor bruto de R$ 3,5 milhões,
equivalente a R$ 0,30 por ação. O pagamento ocorrerá até 30 de abril de 2.010.
OPERAÇÕES ITAUTEC
AUTOMAÇÕES
A receita bruta da área de Automações atingiu R$ 307,0 milhões, inferior em 2,4% à obtida no 1º semestre de 2008.
Automação Bancária e Comercial
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A receita com a comercialização de equipamentos de automações bancária e comercial no Brasil, somada com as operações
das subsidiárias Itautec no exterior, atingiu R$ 103,4 milhões, inferior em 12,9% à obtida no 1º semestre de 2008, resultado da
queda da demanda verificada no período, principalmente nos equipamentos de automação comercial no mercado interno.
Na edição 2009 do CIAB Febraban, a Itautec apresentou novas soluções tecnológicas para a gestão de documentos na área
financeira, exibiu toda a linha de ATMs Adattis, e apresentou produtos focados em segurança e eficiência operacional.
No mercado externo, a Itautec realizou a substituição do teclado operador por monitores touch screen em 360 PDV´s em um dos
maiores clientes da Itautec em Portugal. Neste mesmo cliente, foi inaugurado um hipermercado com 7 Selfcheckouts duplos, ou
seja, 14 linhas de atendimento. É a maior instalação de Selfcheckouts em um hipermercado em Portugal.
Já no mercado mexicano, aumentamos nossa participação em instituições financeiras, com o fornecimento de estações de autoatendimento e ATM's.
Serviços
O segmento de Serviços registrou receitas de R$ 203,6 milhões no semestre, valor 4,0% superior ao registrado no mesmo
período do ano anterior. A área apresentou aumento de contribuição operacional, proporcionado principalmente pela venda de
serviços de maior valor agregado nos setores de automação bancária e comercial.
Destacamos ainda a adoção de sistemas automatizados para as equipes de campo, composta por mais de 2.000 técnicos, com
introdução de PDA's integrados aos sistemas de controles operacionais, o que permitiu maior eficiência nos apontamentos das
ocorrências e ordens de serviços e consequente incremento de nossa performance nas soluções ofertadas aos clientes.
INFORMÁTICA
A receita bruta da área de Informática atingiu R$ 353,0 milhões, valor 1,8% superior em relação ao 1º semestre de 2008,
representando 38,0% da receita total consolidada.
Foram comercializados no período 185,5 mil microcomputadores, volume 9,7% inferior ao mesmo período de 2008.
As vendas de notebooks atingiram 89,6 mil unidades, apresentando crescimento de 5,6% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
As novas linhas de notebooks, que tiveram o início de comercialização durante este período apresentaram boa aceitação pelo
mercado, representando 63% das vendas no semestre. Esses lançamentos permitiram maior avanço junto às redes de varejo do
país e a distribuidores voltados ao SMB (Small & Medium Business), garantindo maior capilaridade às vendas.
OPERAÇÕES TALLARD
As operações das subsidiárias Tallard foram as mais afetadas pelos efeitos da crise internacional. A receita em dólares
apresentou uma redução de 7,5% no 1º semestre de 2009, quando comparada com a registrada no mesmo período do ano
anterior, apesar de em reais apresentarem um crescimento de 24,2%, sendo essa distorção provocada pela variação das taxas
de cambio entre os dois períodos.
Merecem destaque a operação da Tallard Brasil, que obteve uma receita de R$ 42,0 milhões, com crescimento de 113,9% em
relação ao mesmo período do ano anterior e as operações das subsidiárias Tallard no Chile e no Equador, que apresentaram
crescimento da receita em dólares de 12,7% e 35,3%, respectivamente.
SUSTENTABILIDADE
Responsabilidade Socioambiental e Governança Corporativa
Em abril, a Itautec lançou sua nova linha de servidores alinhados com as demandas ambientais e de TI verde. A redução no
consumo de energia, aliada às políticas sustentáveis, oferecem ao mercado a mais completa linha de equipamentos livres de
substâncias nocivas ao meio ambiente.
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Em maio, a Itautec divulgou ao mercado seu Relatório Anual e de Sustentabilidade de 2008, elaborado pelo segundo ano
consecutivo de acordo com as diretrizes internacionais da Global Reporting Initiative - GRI, alinhando seu conteúdo às melhores
práticas de Governança Corporativa.
Ações Socioeducacionais
A Itautec manteve o Programa de Visita à Fábrica cujo objetivo é apresentar o processo produtivo da empresa e a área de
Gestão Ambiental aos alunos de escolas, universidades e cursos técnicos, para que possam consolidar e vivenciar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Em maio, a Fundação Abrinq renovou a certificação de Empresa Amiga da Criança da Itautec, por ter assumido os
compromissos pela infância e adolescência brasileira, com ações voltadas ao combate do trabalho infantil, educação, saúde,
direitos civis e investimento social. A Itautec é certificada desde 2004.
A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia concedeu à Itautec um certificado de Empresa Cidadã, devido ao
trabalho social de inserção de pessoas com deficiência e jovens aprendizes no mercado de trabalho.
RECURSOS HUMANOS
A Empresa encerrou o semestre com 5.814 funcionários diretos, sendo 404 alocados nas subsidiárias no exterior. A
remuneração aos funcionários, acrescida dos encargos sociais obrigatórios, totalizou R$ 126,0 milhões. Foram destinados R$
12,4 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, 10 de agosto de 2009.
A Administração.
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