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Resultados do primeiro semestre

200 maiores grupos

A Itaúsa registrou lucro líquido recorrente de
R$ 2.439 milhões no primeiro semestre, com crescimento
de 1,4% em relação ao valor obtido no mesmo período
do ano anterior. A rentabilidade recorrente anualizada
sobre o patrimônio líquido médio foi de 16,3%.

Na edição de 2012 da revista Exame
Melhores & Maiores, divulgada em julho,
a Itaúsa figurou na sexta posição em
vendas líquidas entre os 200 maiores
grupos empresariais do País, com
receitas totais de R$ 56 bilhões.

O lucro líquido total atingiu R$ 2.292 milhões, com
decréscimo de 3,5% em relação ao mesmo período do
ano anterior e rentabilidade anualizada de 15,3%.

Reuniões Apimec
A Itaúsa irá realizar em São Paulo, no dia 25 de
setembro, a sua 12ª reunião anual consecutiva
da Apimec (Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado
de Capitais), no Buffet Rosa Rosarum. Mais
informações podem ser obtidas na agenda
do site da Itaúsa ( www.itausa.com.br/ri).
Você, acionista, está convidado.
Participe.

Rentabilidade acumulada das ações
Em dez anos, o investimento em ações da Itaúsa superou a
rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e
a evolução do Ibovespa. No período encerrado em 30 de junho
de 2012, a evolução foi de 26,65% na hipótese de reinvestimento
de dividendos e de 21,01%, sem reinvestimento. No mesmo
intervalo, a variação do Ibovespa foi de 17,18% e do CDI, de 14,28%.
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Itaú Unibanco
Pelo quarto ano consecutivo, o Itaú Unibanco foi eleito o Banco
Sustentável do Ano – Américas pelo jornal britânico Financial Times e
pelo International Finance Corporation (IFC). No primeiro semestre de
2012, o lucro líquido recorrente atingiu 6,8 bilhões, com crescimento
de 2,8% em relação ao mesmo período de 2011, e rentabilidade
recorrente anualizada de17,9% sobre o patrimônio líquido médio. Em
10 de julho, foi celebrado acordo com o Banco BMG para operações
de crédito consignado em todo o País. No mesmo mês, o Itaú captou
R$ 340 milhões no IFC, operação inédita e a de maior volume de
uma instituição latino-americana em organismo multilateral.
Duratex
As Divisões Deca e Madeira apresentaram evolução da
receita líquida, em desempenho amparado por baixa taxa de
desemprego, expansão da renda e disponibilidade de crédito.
Madeira bateu recordes de volumes e receitas. Deca apresentou
expansão de 7,2% da receita. Duas aquisições contribuirão para
o melhor posicionamento estratégico da empresa quando
concluídas: de 37% do capital da Tablemac, líder do mercado
colombiano de painéis de madeira, e da Metalúrgica Ipê – Mipel,
em Jacareí (SP), que garante o ingresso no segmento de válvulas
industriais e o rápido aumento da produção de válvulas Deca.
Elekeiroz
As expedições de produtos aumentaram 14,2% no primeiro
semestre de 2012, totalizando 234 mil toneladas. No mercado
interno, que concentrou 90,3% do volume, o incremento foi
de 11,2%. No mercado externo, foi de 52,0%. Os investimentos
somaram R$ 21 milhões no período, com destaque para a
ampliação da unidade de resinas de poliéster insaturado em Várzea
Paulista (SP), cujo término está previsto para o terceiro trimestre.
No acumulado de seis meses, a receita líquida alcançou R$ 422
milhões, 14,4% superior ao mesmo período de 2011, com elevação
de 9,2% no mercado interno e de 51,0% nas vendas ao exterior.
Itautec
A receita líquida consolidada no primeiro semestre de 2012 foi de
R$ 802 milhões, 16,2% superior à registrada de janeiro a junho de
2011. A Itautec teve redução de rentabilidade bruta comparada
ao primeiro semestre de 2011 em razão da pressão por ajustes de
preços e do aumento dos custos reais, especialmente atrelados
ao dólar. Para manter-se competitiva, vem implementando
diversas ações na busca de maior eficiência, maior produtividade
e redução de custos e despesas, incluindo a adequação do
quadro de pessoal. Nesse cenário, o resultado líquido do
primeiro semestre de 2012 foi um prejuízo de R$ 7 milhões.
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