ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
30 DE JUNHO DE 2006
CENÁRIO
No primeiro semestre de 2006, a atividade industrial apresentou sinais de crescimento, incentivada pela queda da taxa básica de
juros, de 18,00% em dezembro para 15,25% a.a. em junho.
O dólar encerrou o período cotado a R$ 2,16, com uma queda de 7,5% no semestre, contribuindo para a redução de custo dos
produtos e, conseqüente, expansão dos negócios.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
O PAR - Plano de Aplicação de Recursos da empresa atingiu no final do período R$ 102,7 milhões, assim distribuídos:
· R$ 21,6 milhões em desenvolvimento de tecnologia;
· R$ 10,8 milhões em modernização das plantas industriais e equipamentos de TI; e,
· R$ 70,3 milhões em locação de equipamentos para clientes.
AQUISIÇÃO DA TALLARD TECHNOLOGIES
Em 30 de junho de 2006 foi firmado contrato de compra da totalidade das ações representativas do capital social da Tallard
Technologies, Inc. ("Tallard"), sociedade anônima de capital fechado com sede em Miami, Flórida.
A Tallard atua nos mercados da América do Norte e da América Latina na distribuição de produtos e serviços de Tecnologia da
Informação. A empresa, que comercializa produtos das marcas IBM, Apple e Avaya, possui ativos totais no valor de US$ 30
milhões e obteve uma receita bruta em 2005 superior a US$ 100 milhões.
Essa operação representará um aumento significativo da presença da Itautec no mercado Internacional, incorporando ainda
linhas de negócio com grande potencial de crescimento, além da grande integração operacional e complementação da rede de
distribuição da Itautec na América Latina.
O preço a ser pago poderá atingir US$ 16 milhões, sendo: US$ 10,5 milhões pagos em 13.07.2006 e o saldo, até março de 2009,
através de pagamentos anuais condicionados à apresentação de resultados futuros.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços da companhia no primeiro semestre atingiu R$ 667,5 milhões.
A receita bruta proveniente das operações remanescentes, após a reestruturação ocorrida em 2005, apresentou crescimento de
25,4% em relação ao primeiro semestre de 2005, com a seguinte distribuição:

O lucro bruto foi R$ 134,4 milhões, resultando em uma margem bruta de 22,7%.
As despesas operacionais atingiram R$ 113,8 milhões, 19,8% inferiores em relação ao mesmo período do ano anterior.
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O lucro líquido atingiu R$ 13,9 milhões, apresentando rentabilidade anualizada de 8,9% sobre o Patrimônio Líquido médio do
semestre.
O retorno sobre o capital próprio e de terceiros (ROIC) do semestre foi de 7,4%.
O EBITDA atingiu R$ 39,0 milhões, resultando numa margem EBITDA de 6,6%, e a geração operacional de caixa acumulada foi
R$ 7,7 milhões.
O aumento no volume de operações exigiu maiores investimentos em capital circulante e, também, no imobilizado de locação, o
que elevou o nível de endividamento líquido da companhia para R$ 75,6 milhões, equivalente a US$ 34,9 milhões.
OPERAÇÕES
A receita bruta da empresa de R$ 667,5 milhões foi composta por R$ 609,1 milhões decorrente das operações no mercado
interno e R$ 58,4 milhões no mercado externo.
OPERAÇÕES NACIONAIS
No primeiro semestre de 2006 a Itautec apresentou expressivos índices de crescimento do número de unidades comercializadas
em todos os segmentos de atuação.
A expedição de equipamentos de automação bancária apresentou crescimento de 166% em relação ao primeiro semestre de
2005. O número de ATMs expedidos apresentou crescimento de 63% no mesmo período.
No segmento de Auto-Atendimento foi registrado um aumento de 66% no volume expedido. Destacamos a instalação do primeiro
SelfCheckout para o mercado brasileiro, numa rede varejista, evidenciando assim o pioneirismo e constante inovação para os
segmentos varejo e financeiro.
A Itautec esteve presente nas principais Feiras e Eventos destinados aos mercados de Automação, destacando-se a CIAB
FEBRABAN 2006 e a Feira Internacional de Negócios em Supermercados ? APAS 2006, evento voltado para o mercado de
varejo.
Na área de Informática os lançamentos de produtos que aliam alta performance e preços competitivos tiveram excelente
receptividade pelo consumidor. As expedições de microcomputadores, notebooks e servidores apresentaram crescimento de
145%,108% e 31%, respectivamente.
A receita bruta da área de Serviços atingiu R$ 147,9 milhões, 10,2% superior ao mesmo período 2005, destacando-se:
· execução de serviço de implantação em mais de 7.700 pontos de comunicação e infraestrutura em um grande projeto no
setor bancário; e,
· implantação de equipamentos de informática em mais de 1.000 escolas para um grande projeto educacional.
Itec
Na Itec Brasil destacamos a venda de dois importantes projetos de simplificação de infra-estrutura de TI permitindo aos clientes
redução de custo e maior eficiência na gestão de seus recursos de tecnologia.
OPERAÇÕES INTERNACIONAIS
O faturamento bruto das operações no mercado externo atingiu no semestre US$ 27,0 milhões, 88,5% superior em relação ao
primeiro semestre de 2005.
A exemplo do mercado interno, a Itautec também participou de Feiras e Eventos no exterior, apresentando equipamentos de
Automação Bancária e Auto-Atendimento, bem como organizando Fóruns de discussão onde foram apresentadas as últimas
tendências em tecnologia aplicada aos negócios.
RECURSOS HUMANOS
A empresa encerrou o primeiro semestre de 2006 com 4.931 funcionários diretos.
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A remuneração aos funcionários, acrescida dos encargos sociais obrigatórios, totalizou R$ 100,0 milhões. Foram destinados R$
8,0 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$ 195,6 milhões, dos quais R$ 62,4 milhões foram destinados aos governos federal,
estaduais e municipais a título de impostos e contribuições.
DIVIDENDOS
Por proposta do Conselho de Administração, foi provisionado o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio a título de dividendo
no valor bruto de R$ 5,2 milhões, equivalente a R$ 30,00 por lote de 1000 ações.
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.
São Paulo, agosto de 2006.
A Administração.

3

