ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
31 DE MARÇO DE 2007
CENÁRIO
O 1º trimestre foi marcado pelo lançamento do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, pelo governo federal. O
Programa visa ampliar os investimentos em infra-estrutura, redução dos gastos públicos e maior incentivo ao investimento
privado. Para o setor de tecnologia o programa ampliou o limite de isenção de impostos para a compra de computadores de
mesa e notebooks.
A atividade econômica brasileira apresentou sinais de recuperação no período, impulsionada pelo maior consumo interno,
resultado da estabilidade econômica, juros baixos e prazos longos de financiamento. O dólar apresentou desvalorização no
trimestre de 4,1%, encerrando o período cotado a R$ 2,05.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
De acordo com o planejamento estratégico da empresa, foram investidos no período R$ 25,5 milhões, sendo R$ 12,1 milhões em
desenvolvimento de tecnologia, R$ 8,4 milhões em imobilizado operacional, com destaque para a ampliação e adequação da
nova Unidade Industrial em Jundiaí, e, R$ 5,0 milhões em locação de equipamentos para Clientes.
Em 02/02/2007 a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. (CCDI) realizou Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações, momento em que a Itautec alienou 50% de sua participação, correspondente a 2.999.999 ações, apurando
o valor líquido de R$ 41,3 milhões.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta consolidada de vendas e serviços da Itautec no 1º trimestre de 2007 atingiu R$ 393,5 milhões, apresentando
crescimento de 23,6%, em relação a igual período de 2006, com a seguinte distribuição:

O aumento da receita bruta consolidada no 1º trimestre de 2007, em relação ao ano anterior, está ligado à aquisição da empresa
Tallard Technologies, em abril de 2006, data em que passou a ter seus resultados consolidados no Grupo Itautec.
O lucro bruto atingiu R$ 68,2 milhões, resultando em uma margem bruta de 19,2%, inferior em 2,8 p.p. ao obtido no ano anterior.
As despesas com vendas somaram R$ 29,9 milhões, 43,0% superiores em relação a mesmo período de 2006, representando
8,4% da receita líquida, impactadas pela consolidação das operações da Tallard, que no período atingiram R$ 5,8 milhões.
As despesas gerais e administrativas atingiram R$ 11,1 milhões, representando 3,1%, da receita líquida contra, 4,9% no 1º
trimestre de 2006.
O lucro operacional foi R$ 20,9 milhões, superior em 75,4% ao período anterior.
O resultado não operacional foi de R$ 48,2 milhões, devido, basicamente, à venda de 50% de ações da CCDI, e o resultado
apurado na venda do imóvel situado no bairro do Tatuapé, em São Paulo.
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O lucro líquido foi R$ 51,6 milhões e o retorno sobre o capital próprio e de terceiros (ROIC) do trimestre, anualizado, foi de
13,8%.
O EBITDA foi R$ 29,9 milhões, superior em 51,9% ao mesmo período de 2006, resultando numa margem EBITDA de 8,4%, e a
geração operacional de caixa acumulada atingiu R$ 76,0 milhões.
As disponibilidades e aplicações financeiras atingiram ao final do período R$ 131,2 milhões, superior em R$ 11,4 milhões ao
endividamento financeiro de curto e longo prazo, que atingiu um valor total de R$ 119,8 milhões.
OPERAÇÕES
ITAUTEC BRASIL
A receita bruta proveniente das operações da Itautec Brasil foi de R$ 280,8 milhões, 4,1% inferior em relação ao mesmo período
de 2006.
A receita bruta da área de Soluções e Automações apresentou crescimento de 15,5% em relação ao mesmo período de 2006.
A receita bruta da área de Informática apresentou uma redução de 16,0%, apesar de o volume de expedição ter crescido 3,4%
em relação ao 1º trimestre de 2006. Isso se deveu ao mix de produtos, com a maior participação do mercado de varejo, resultado
dos juros baixos e dos longos prazos de financiamento.
A receita bruta da área de Serviços atingiu no 1º trimestre de 2007 R$ 82,3 milhões, 9,8% superior ao mesmo período do ano
anterior, com destaque para o crescimento das receitas com assistência técnica, decorrente do aumento do parque instalado.
ITAUTEC EXTERIOR
A receita bruta das operações das subsidiárias da Itautec no exterior, somada às receitas das exportações do Brasil, atingiu R$
8,7 milhões no 1º trimestre de 2007.
A empresa esteve presente pela quinta vez consecutiva na Cebit, principal feira do setor que ocorre em Hannover, na Alemanha,
para o lançamento mundial da nova linha "Adattis" de ATMs, equipamento que tem como características, além do design
moderno, a total observância aos padrões das normas NBR 15250 e ADA (Americans with Disabilities Act), e à diretiva ROHS,
norma em vigor na Comunidade Européia, que visa reduzir a níveis mínimos o uso de substâncias nocivas ao Meio Ambiente.
As operações das subsidiárias Itec e Tallard, por sua vez, atingiram a Receita Bruta de R$ 104,0 milhões, representando 26,4%
do total do faturamento consolidado da Itautec.
Contando com um efetivo de 320 pessoas no exterior, a Itautec opera por intermédio de 13 empresas sendo: sete na América
Latina, duas nos Estados Unidos e quatro na Europa.
RECURSOS HUMANOS
A empresa encerrou o período com 5.007 funcionários diretos. A remuneração aos funcionários, acrescida dos encargos sociais
obrigatórios, totalizou R$ 54,6 milhões. Foram destinados R$ 4,4 milhões para assistência médica e odontológica, alimentação,
transporte e treinamento para desenvolvimento técnico e capacitação profissional, aos funcionários e seus dependentes.
VALOR ADICIONADO
A Empresa gerou um valor adicionado de R$ 157,0 milhões, dos quais R$ 42,8 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
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Agradecemos aos nossos funcionários pelo comprometimento e dedicação e aos acionistas, clientes e fornecedores pela
confiança nos planos empreendidos pela Itautec.
São Paulo, 3 de maio de 2007.
A Administração.
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