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CENÁRIO
A atividade econômica brasileira continuou sua trajetória de crescimento no 1º semestre de 2008, impulsionada pelo aumento da
demanda no mercado interno, com

aumento no volume de vendas no segmento de varejo no início do ano. A pressão

inflacionária externa e interna está levando a um aumento na taxa de juros que vem provocando uma desaceleração no setor.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
De acordo com o planejamento estratégico da empresa, foram investidos no período R$ 46,2 milhões, sendo R$ 27,3 milhões em
desenvolvimento de tecnologia, R$ 13,9 milhões em imobilizado operacional, e, R$ 5,0 milhões em locação de equipamentos
para clientes.
Foi concluída a mudança da fábrica para o site de Jundiaí, com ganhos de sinergia e produtividade, que devem se consolidar
ainda mais com o treinamento e integração das equipes.
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 junho foram liberados R$ 131,7 milhões, representando 92,4% do total.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços do 1º semestre de 2008 atingiu R$ 881,9 milhões, apresentando crescimento de 13,4% em
relação ao mesmo período de 2007, resultado do crescimento das vendas de produtos de informática e de revenda das
subsidiárias Tallard, e também, da expansão da receita da área de Serviços.
O lucro bruto atingiu R$ 151,4 milhões, representando uma margem bruta de 19,1%, inferior à registrada no 1º semestre de
2007, conseqüência de reduções de preços decorrentes do aumento de oferta verificada no setor e da valorização do real frente
ao dólar.
O EBITDA foi de R$ 56,4 milhões, resultando numa margem EBITDA de 7,1%, e a geração operacional de caixa acumulada
atingiu R$ 54,6 milhões.
O lucro líquido do período foi de R$ 28,0 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 semestre um lucro
líquido recorrente de R$ 24,2 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:
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O total do ativo ao final do semestre foi R$ 1.046,9 milhões, e o endividamento líquido atingiu R$ 110,3 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$ 443,3 milhões e o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE), anualizado, foi de 13,2%.
OPERAÇÕES ITAUTEC BRASIL
Informática
A receita bruta da área de informática atingiu R$ 351,4 milhões, resultado 23,2% superior ao registrado no 1º semestre de 2007.
Foram comercializados no período 205,3 mil microcomputadores e servidores, volume 49,1% superior em relação ao mesmo
período do ano anterior, com destaque para as vendas de notebooks, que apresentaram crescimento de 283% no semestre,
atingindo 84,8 mil unidades.
As vendas de notebooks representaram 41,4% do número de unidades comercializadas de PCs no 1º semestre, com forte
expansão nas vendas para o varejo, segmento responsável por 79,3% das unidades comercializadas. Essa expansão é o
resultado combinado da maior demanda por mobilidade por parte dos consumidores e da queda do dólar, que possibilitou a
oferta dos equipamentos com preços acessíveis.
Serviços
A receita bruta da área de Serviços foi R$ 195,8 milhões, 12,5% superior à obtida no mesmo período do ano anterior e,
equivalente a 30,4% do total do faturamento da empresa no Brasil.
Automações
A receita bruta da área de Automações atingiu R$ 96,9 milhões, 13,5% inferior em relação ao 1º semestre de 2007, em função
da redução do número de equipamentos comercializados.
Em junho, a Itautec participou da Ciab Febraban 2008, maior evento de tecnologia bancária da América Latina, onde o enfoque
foi em Sustentabilidade, Segurança e Gestão de processos.
A Itautec foi contemplada com o Prêmio Excelência em P&D ? Anuário Informática Hoje 2008, na categoria Automação Bancária,
com o projeto MobiCash: Mobilidade com Segurança. O Projeto consiste na aplicação de alta tecnologia que inova no uso de
dispositivos móveis para a realização de transações financeiras, atendendo a demanda do setor financeiro por soluções que
apresentem alta segurança e praticidade.
OPERAÇÕES ITAUTEC EXTERIOR + EXPORTAÇÕES
A receita bruta das operações das subsidiárias da Itautec no exterior, somada às receitas das exportações do Brasil, atingiu R$
21,8 milhões no 1º semestre de 2008.
No período ocorreu a consolidação das exportações de ATMs Adattis para uma grande instituição financeira de Moçambique,
num processo iniciado em 2005.
Foi realizada também, a primeira exportação relevante para Angola, tendo sido comercializados 80 unidades entre as ATMs
Cash e TTW - Through The Wall para uma grande instituição financeira daquele país.
Destacamos a comercialização do teminal de auto-atendimento Selfcheckout para uma grande rede de Supermercados na Itália.
OPERAÇÕES TALLARD
A receita bruta das operações de distribuição das subsidiárias Tallard atingiu R$ 216,0 milhões, representando 24,5% do total do
faturamento consolidado com um crescimento de 14,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em fevereiro, houve o início das operações na Colômbia, tendo a receita bruta atingido no período R$ 5,3 milhões.
SUSTENTABILIDADE
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Até o final de junho de 2008, 93,7% de funcionários lotados no Brasil, e 33,9% 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.
A Itautec realizou, em São Paulo, evento com o intuito de discutir o papel da área de TI no desenvolvimento sustentável. O
objetivo do encontro foi promover um diálogo para estimular a busca de alternativas e soluções que permitam aos gestores de TI
atenderem às suas demandas usuais, incorporando às suas rotinas, práticas e conceitos alinhados com o tema sustentabilidade.
RoHS e Weee
Na fabricação de seus produtos, a Itautec segue as diretrizes internacionais Restriction of Harzardous Substances (RoHS), da
Comunidade Européia, que estabelece quantidades máximas de substâncias químicas nocivas ao meio ambiente, e Waste
Electrical and Electronic Equipment (Weee), que prevê que resíduos resultantes do descarte de equipamentos eletrônicos terão
destinação adequada após a sua vida útil. Todas as placas básicas de desktops e notebooks são produzidas com o sistema lead
free e, até o final de 2008, todos os produtos fabricados pela empresa serão isentos de chumbo.
A Itautec envia placas eletrônicas para reciclagem em Cingapura e na Alemanha.
RECURSOS HUMANOS
A Empresa encerrou o trimestre com 5.771 funcionários diretos, sendo 412 alocados nas subsidiárias da empresa no exterior. A
remuneração aos funcionários, acrescida dos encargos sociais obrigatórios, totalizou R$ 129,2 milhões. Foram destinados R$
11,5 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$ 242,0 milhões, dos quais R$ 146,1 milhões foram distribuídos como remuneração do
trabalho, 15,5% superior em relação ao distribuído no ano anterior, e R$ 63,5 milhões foram destinados aos governos federal,
estaduais e municipais a título de impostos e contribuições.
DIVIDENDOS
Foi provisionado no período a título de dividendo mínimo obrigatório o valor bruto de R$ 7,8 milhões, equivalente a R$ 0,67 por
ação, correspondente a R$ 0,57 por ação líquido de imposto de renda.
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, 7 de agosto de 2008.
A Administração.
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