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CENÁRIO
No trimestre, a inflação manteve-se em patamares reduzidos, com o IPCA fechando em 1,44%. O dólar encerrou o período
cotado a R$ 2,17, com uma queda de 7,19% no trimestre. A atividade industrial apresentou sinais de crescimento, motivada pela
queda da taxa básica de juros, iniciada em setembro de 2005.
No mercado de informática, as medidas adotadas pelo governo de combate ao contrabando e de redução do PIS/COFINS,
promulgada pela MP 252, somadas à taxa de câmbio, que se manteve favorável à importação de componentes, e à melhoria das
condições de crédito, resultaram no crescimento das vendas do mercado legal, tendo em fevereiro superado pela primeira vez o
mercado cinza.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
O PAR - Plano de Aplicação de Recursos da empresa atingiu no final do período R$ 22,4 milhões, assim distribuídos:
R$ 10,5 milhões em desenvolvimento de tecnologia;
R$ 2,6 milhões em modernização das plantas industriais e equipamentos de TI; e,
R$ 9,3 milhões em locação de equipamentos para clientes, com crescimento de 148,3% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços da companhia no primeiro trimestre atingiu R$ 318,4 milhões.
A empresa realizou em 2005 uma profunda reestruturação tendo desativado ou vendido alguns negócios. A receita bruta
proveniente das operações remanescentes apresentou crescimento de 19,9% em relação ao primeiro trimestre de 2005, com a
seguinte distribuição:

O lucro bruto foi R$ 60,7 milhões, resultando em uma margem bruta de 22,0%.
As despesas operacionais atingiram R$ 48,9 milhões, 29,5% inferiores em relação ao mesmo período do anterior, resultado da
reestruturação societária iniciada em 2005.
O lucro líquido atingiu R$ 7,3 milhões, apresentando rentabilidade anualizada de 9,3% sobre o Patrimônio Líquido médio do
trimestre.
O retorno sobre o capital próprio e de terceiros (ROIC) do trimestre foi de 8,7%.
O EBITDA atingiu R$ 18,6 milhões, resultando numa margem EBITDA de 6,7%, e a geração operacional de caixa acumulada foi
R$ 17 milhões.
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A empresa encerrou o período com um total de disponibilidades e aplicações financeiras de R$ 108,9 milhões e com um total de
financiamentos de curto e longo prazo de R$ 101,1 milhões.
OPERAÇÕES
A receita bruta da empresa de R$ 318,4 milhões foi composta por R$ 300,0 milhões decorrente das operações no mercado
interno e R$ 18,4 milhões no mercado externo.
OPERAÇÕES NACIONAIS
Destacam-se nesse trimestre o crescimento de 144% no volume de equipamentos de automação bancária expedidos.
No segmento de Auto-Atendimento foi registrado um aumento de 171% no volume expedido, destacando-se o SIGA (Sistema
Integrado de Gestão do Atendimento), que se mostrou uma solução efetiva para a adequação às novas normas que regulam o
atendimento ao público nas agências bancárias em todo o país.
Na área de Informática as expedições de microcomputadores, notebooks e servidores cresceram respectivamente 140%,109% e
178%.
A receita bruta da área de Serviços atingiu R$ 75,0 milhões, 16,8% superior a 2005, destacando-se:
- Início de novo projeto de correspondente bancário em uma grande instituição financeira nacional;
- Novo contrato de Assistência Técnica (Field Service), com abrangência nacional, em um cliente do segmento de
telecomunicações;
- Execução de um grande projeto de biometria em âmbito Nacional.
OPERAÇÕES INTERNACIONAIS
O faturamento bruto das operações no mercado externo atingiu no trimestre US$ 8,5 milhões.
Em março, a Itautec participou pela quarta vez da Cebit, a maior feira de tecnologia do mundo, em Hannover, na Alemanha. A
Itautec mostrou além de ATMs bancários, o ATM CX3, equipamento já presente em cassinos, que além de fazer operações de
câmbio, pode dispensar moedas e aceita dinheiro virtual, função bastante utilizada nesses estabelecimentos.
RECURSOS HUMANOS
A empresa encerrou o primeiro trimestre de 2006 com 4.532 funcionários diretos.
A remuneração aos funcionários, acrescida dos encargos sociais obrigatórios,
totalizou R$ 46,8 milhões. Foram destinados R$ 3,9 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$ 94,3 milhões, dos quais R$ 31,9 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
Agradecemos aos nossos funcionários pela dedicação e entusiasmo e aos acionistas, clientes e fornecedores pela confiança nos
planos empreendidos pela Itautec.
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São Paulo, abril de 2006.
Administração.
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