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Lucro líquido tem evolução de 9,2%

Aumento de capital

O lucro líquido no primeiro semestre do ano totalizou R$ 2.376 milhões, evoluindo 9,2% em relação ao mesmo período de 2010. O patrimônio líquido atingiu
R$ 27.776 milhões em 30 de junho de 2011, e a rentabilidade anualizada sobre o
patrimônio líquido médio foi de 17,7%.

Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 30 de junho de 2011 homologou aumento de R$ 412 milhões do
capital social da Companhia.

Rentabilidade acumulada das ações

200 maiores grupos

O investimento em ações da Itaúsa superou a rentabilidade do Certificado de
Depósito Bancário (CDI) e a evolução do Ibovespa nas perspectivas tanto de
médio como de longo prazo. Em 12 meses, encerrados em 30 de junho de 2011,
a evolução é de 15,56% na hipótese de reinvestimento de dividendos e de 11,48%,
sem reinvestimento. No mesmo período, a variação do Ibovespa foi de 2,41% e
do CDI , de 11,0%.
No horizonte de dez anos, R$ 100 aplicados em papéis da Itaúsa proporcionaram
rentabilidade de 29,11% ao ano, no caso de reinvestimento de dividendos, e de
23,04% ao ano, sem reinvestimento, em comparação às evoluções de 15,67% ao
ano do Ibovespa e 14,89% ao ano do CDI.

Valorização das ações preferenciais – ITSA4
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Na edição de 2011 da Exame Melhores
& Maiores, divulgada em julho, a Itaúsa
é a sexta colocada em faturamento
entre os 200 maiores grupos empresariais do país, com receitas totais de
R$ 48 bilhões.
Com a adoção do IFRS, as empresas
com controle compartilhado passaram a ser consolidadas proporcionalmente à participação detida, o que
levou a Itaúsa a reconhecer a sua participação em ativos, passivos, receitas
e despesas do Itaú Unibanco Holding
S.A. utilizando esse critério.
Caso fosse mantida a consolidação
integral do Itaú Unibanco, o total de
receitas da Itaúsa somaria aproximadamente R$ 120 bilhões, o que levaria
a companhia a manter o primeiro lugar. O atual primeiro colocado apresentou receitas totais de R$ 88 bilhões
no exercício de 2010.

2007

(2) Sem reinvestimento de dividendos

2008
(3) IBovespa

2009

2010

2011

(4) Certificado de Depósito Interbancário

O Relatório Anual de Sustentabilidade
2010 da Itaúsa conquistou a declaração de exame que confirma o Nível B
de aplicação das diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI).
Como parte do objetivo de disseminar
as melhores práticas entre as empresas do Conglomerado Itaúsa, também
foram obtidas declarações da GRI
para os relatórios anuais de Duratex,
Elekeiroz, Itautec, Itaú Unibanco e de
sua controlada Redecard.
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Foi lançada em junho a pedra fundamental da primeira das duas novas linhas
de painéis de madeira MDF (Medium Density Fiberboard) em Itapetininga
(SP), que adicionarão capacidade de 1,2 milhão de m3 anuais. No semestre,
destacou-se ainda a entrada em operação de novo equipamento de galvanoplastia (metais sanitários) e de forno para mais 800 mil peças anuais de
louças, em Cabo de Santo Agostinho (PE), e de novas linhas de revestimento
em Baixa Pressão (BP) e de pisos, em Agudos (SP). O resultado operacional
(EBITDA) atingiu R$ 408 milhões no período, com margem de 30,1%.

Principais indicadores do período – IFRS

Os investimentos somaram R$ 22 milhões no primeiro semestre, destacando-se projeto de ampliação de capacidade de ácido 2-etil hexanóico. A expedição
física totalizou 204,9 mil toneladas, redução de 7,9% sobre o mesmo período
de 2010. O desempenho foi influenciado pela interrupção no fornecimento
de energia no Polo de Camaçari, no primeiro trimestre, e pela continuidade da
valorização do real diante do dólar, estimulando fortemente as importações.
O lucro líquido foi de R$ 19 milhões, alta de 8,4% sobre os seis primeiros meses
de 2010, e o EBITDA somou R$ 32 milhões (- 13,1%), com margem de 8,6%.

Principais indicadores do período – IFRS

Em Soluções de Automação, foi celebrado contrato para fornecer ATMs a
uma grande instituição financeira mexicana. Em Soluções de Computação, a
nova linha de notebooks proporcionou aumento significativo da cobertura no
varejo. A Itautec recebeu três prêmios na World Finance Technology Awards
2011 por iniciativas, soluções e melhores práticas no ambiente financeiro e
empresarial. Foi reconhecida como uma das 50 Empresas do Bem da revista
IstoÉ Dinheiro, pelo programa de logística reversa. No semestre, o lucro líquido
atingiu R$ 21 milhões, 19,5% inferior ao mesmo período de 2010.

Principais indicadores do período – IFRS

O Itaú Unibanco foi eleito o Banco Mais Sustentável do Mundo, no prêmio
2011 FT/IFC Sustainable Finance Awards concedido pelo jornal britânico
Financial Times e pelo International Finance Corporation (IFC), braço financeiro
do Banco Mundial. Avaliada em R$ 24,3 bilhões, a marca Itaú foi reconhecida
como a mais valiosa no Brasil pela consultoria Interbrand e figurou, pela
primeira vez, no ranking BrandZ, que aponta as 100 marcas mais valiosas
do mundo, ocupando a 90ª posição. No semestre, o lucro líquido atingiu
R$ 6.795 milhões, com rentabilidade de 20,0% sobre o patrimônio líquido médio.

Principais indicadores do período – IFRS
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