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ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2012
DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de março de 2012, às 14:30 horas, na Av. Paulista, 1938,
5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.
QUORUM: A maioria dos membros efetivos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
1)

eleito Diretor GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado,
administrador, RG-SSP/SP 32.483.439-1, CPF 286.131.968-29, domiciliado em São
Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938 – 18º andar, que atende às condições de elegibilidade
previstas nos Artigos 146, “caput”, e 147 da Lei 6.404/76 e que será empossado no
cargo nesta data, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos na reunião
deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2012. O novo diretor será
responsável pelas áreas financeira e administrativa da Companhia, com as funções de
CFO (Chief Financial Officer);

2)

alterado os Regimentos Internos dos Comitês de Estratégia e de Pessoas e
Governança, conforme Anexos I e II, de modo a permitir que os comitês possam ser
compostos, além de Conselheiros, por profissionais de comprovado conhecimento nas
áreas de atuação dos comitês;

3)

designado Coordenador do Comitê de Estratégia REINALDO RUBBI, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, RG-SSP/SP 3.430.051, CPF 206.972.448-49,
domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Paulista, 1938 - 5º andar, passando referido
comitê a assim se compor: Coordenador Reinaldo Rubbi e Membros Luiz Antonio de
Moraes Carvalho, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino; o Presidente do
Conselho Ricardo Egydio Setubal e o Diretor Presidente Mário Anseloni Neto poderão
participar das reuniões.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos
assinada. São Paulo (SP), 21 de março de 2012. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente;
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Luiz Antonio de Moraes Carvalho,
Mário Anseloni Neto, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

MÁRIO ANSELONI NETO
Diretor de Relações com Investidores
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ESTRATÉGIA

(Aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 21 de março de 2012)

1.

O Comitê de Estratégia Itautec (“CEI”), instituído pelo Conselho de Administração da
Itautec S.A. – Grupo Itautec, terá o seu funcionamento e atuação regidos segundo as
disposições estabelecidas neste Regimento Interno.

2.

O CEI reportar-se-á e atuará sob orientação do Conselho de Administração.

3.

O CEI tem por escopo apoiar o CEO da Itautec na elaboração dos Planos Estratégicos
de Negócio e fornecer subsídios ao Conselho de Administração para sua análise e
aprovação definitiva.

4.

É de competência do Conselho de Administração a definição das Macro-estratégias
Corporativas (missão, visão, valores, código de conduta, estrutura de capital etc). O
Comitê de Estratégia, se solicitado, poderá colaborar nesse processo.

5.

Os planos estratégicos deverão ser elaborados por Unidades de Negócio, a partir de
condições de contorno determinadas pelos acionistas controladores e pelo Conselho
de Administração, e deverão envolver basicamente os seguintes pontos:
a. diagnóstico atual da Unidade;
b. tendências tecnológicas: nacional e internacional;
c. mercado potencial: nacional e internacional;
d. concorrentes nacionais e internacionais (analise SWOT);
e. produtos: evolução dos atuais, novos desenvolvimentos, potencial de compra de
tecnologias ( analise SWOT);
f. estratégias de marketing;
g. clientes estratégicos;
h. canais de distribuição;
i. serviços;
j. fabricação;
k. riscos;
l. oportunidades de aquisições, associações etc;
m. necessidades de capital;
n. metas de performance por produto.

6.

Para a consecução de suas atividades o CEI, dentre outras ações, obterá informações
e fomentará ou elaborará estudos ou análises visando:
a. a certificação do atual estágio do desenvolvimento tecnológico da empresa,
identificando os pontos fortes e aqueles para os quais se recomenda seu
fortalecimento;
b. a identificação das principais tendências tecnológicas no que se refere a produtos e
processos tecnológicos que tenham afinidade aos propósitos e objetivos da Itautec;
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c. a identificação de oportunidades de aquisições, associações, parcerias e outras
ações empresarias a que venham a alavancar os negócios da Itautec;
d. o aperfeiçoamento das ações, das metodologias e dos instrumentos de suporte ao
planejamento estratégico contínuo da empresa de forma compatível com as
políticas e diretrizes definidas pelo Conselho de Administração.
7.

O CEI será composto por, no mínimo, 3 (três) membros eleitos, anualmente, pelo
Conselho de Administração entre seus membros e profissionais de comprovado
conhecimento nas áreas técnica ou de gestão. O Presidente do Conselho e o CEO,
sempre que possível, participarão das reuniões do Comitê de Estratégia.

8.

Poderão ser convocados a participar das reuniões do CEI outros profissionais internos
ou externos à empresa, que possam contribuir para as matérias em debate no Comitê,
sem, contudo, possuírem direito a voto.

9.

Se necessário, poderá ser sugerida ao Conselho de Administração a contratação de
empresas de consultoria para colaborar nos processos de planejamento estratégico.

10.

O CEI se reunirá mensalmente e sempre que necessário, mediante convocação de
seu coordenador. O Diretor de Planejamento será o secretário do comitê e responsável
pela coleta e distribuição dos materiais e das informações solicitadas pelo CEI e
preparará as respectivas atas.

11.

As atas, materiais e informações necessárias para o exercício das atividades do CEI
serão distribuídos e fornecidos aos seus membros pelo secretário, sempre com a
devida antecedência, de forma a permitir sua prévia análise e estudo.
___________________
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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE PESSOAS E GOVERNANÇA
(Aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 21 de março de 2012)

O Comitê de Pessoas e Governança (CPG) foi instituído para dar apoio ao Conselho de
Administração da Itautec S.A. – Grupo Itautec nos assuntos relativos aos Recursos
Humanos Estratégicos e à Governança Corporativa, e será regido pelas normas
estabelecidas neste documento.
O CPG reporta-se ao Conselho de Administração e atuará sob orientação do mesmo.
Objetivos:
O CPG tem como objetivos gerais suportar o Conselho de Administração nos seguintes
temas:
• Definição das Estratégias de Recursos Humanos;
• Recrutamento, Avaliação e Remuneração do Conselho e Diretoria Executiva;
• Estímulo à Diretoria no uso das Melhores Práticas de Gestão de Pessoas;
• Disseminação e apoio à implantação das Melhores Práticas de Governança
Corporativa,
agindo sempre com profissionalismo, independência e presteza.
De forma mais específica, os principais objetivos do CPG são:
1.

Obter a aprovação do Conselho para as macro-estratégias de RH que servirão como
orientação oficial para as ações da Diretoria;

2.

Orientar a revisão periódica do modelo de Estrutura Organizacional da empresa,
fazendo recomendações quando necessário, para compatibilizá-la com os objetivos
estratégicos, de crescimento e de resultados, observando os fatores chave de sucesso
dos negócios;

3.

Coordenar os processos de recrutamento e seleção de Conselheiros e do CEO,
participando ativamente de entrevistas com candidatos;
Apoiar o CEO nos processos de recrutamento e seleção de Diretores, participando das
entrevistas de candidato(s) finalista(s);

4.
5.

Manter atualizado um Plano de Sucessão para todos os Conselheiros e Diretores;

6.

Coordenar o processo de avaliação de desempenho e competências dos Conselheiros
e do CEO e revisar as avaliações, feitas pelo CEO, dos demais membros da Diretoria;

7.

Recomendar o pacote de remuneração e benefícios dos Conselheiros e Diretores, com
base nas melhores práticas do mercado bem como responsabilidades e desempenho
individuais e da empresa;

8.

Propor as Metas Financeiras e Não-financeiras do CEO, e revisar as metas propostas
por ele para os demais membros da Diretoria;
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Propor plano de outorga de opções de compra de ações pelos Conselheiros e
Diretores;
Estimular a Diretoria ao uso das Melhores Práticas de Gestão de Pessoas, revisando
os planos e projetos relevantes;

11.

Acompanhar e avaliar os programas de desenvolvimento de talentos das diversas
áreas da empresa;

12.

Acompanhar os resultados da monitoração do Clima da Organização feita pela
Diretoria, com o uso de métricas adequadas, fazendo sugestões de correção de rumo
quando cabíveis;

13.

Zelar para que o conjunto de valores oriundos das convicções dos acionistas e
colaboradores da empresa, e que moldam a Cultura da Organização, sejam
respeitados e norteiem todas as ações da Diretoria;

14.
15.

Interagir com o CEO e o Diretor de RH, sendo o elo entre o Conselho e a Diretoria;
Propor ao Conselho as Políticas e Práticas de Governança Corporativa com base nos
4 princípios básicos de Governança: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e
Responsabilidade Corporativa;

16.

Criar e continuamente propor o aperfeiçoamento dos instrumentos de suporte à
Governança, tais como: Estatuto Social, Regimentos do Conselho e dos Comitês,
Códigos de Conduta, Políticas de Responsabilidade Corporativa (social, ambiental e
cultural), Pautas e Atas de reuniões do Conselho, Comitês e Diretoria;

17.

Incentivar a educação continuada dos Conselheiros e Diretores.

Composição
O Comitê será composto por, no mínimo, 3 (três) membros eleitos, anualmente, pelo
Conselho de Administração entre seus membros e profissionais de comprovado
conhecimento nos assuntos relativos aos Recursos Humanos Estratégicos e à Governança
Corporativa.
O Presidente do Conselho, o CEO e o Diretor de Recursos Humanos geralmente participam
das reuniões. O Diretor de RH não tem direito a voto.
Quando necessário, o Comitê poderá solicitar ao Conselho de Administração a contratação
de especialistas para auxiliá-lo na elaboração de trabalhos específicos.
Reuniões
Os membros do comitê devem reunir-se 4 (quatro) vezes ao ano, no mínimo, ou quando
convocados pelo Coordenador, em datas fixadas no calendário anual, para tratar dos
assuntos relacionados aos seus objetivos.
Dentre os membros do comitê será designado o Coordenador, responsável pela pauta e
apresentação dos trabalhos ao Conselho de Administração. O Diretor de RH será o
secretário do comitê, e responsável pela coleta dos materiais e preparação das atas.
___________________

