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31 DE DEZEMBRO DE 2005
CENÁRIO
A economia brasileira apresentou baixo índice de crescimento em 2005, em conseqüência das altas taxas de juros praticadas,
tendo a taxa Selic encerrado o período em 18% ao ano.
O mercado brasileiro de informática apresentou um melhor desempenho nos últimos meses de 2005, em função da redução do
PIS/COFINS, promulgada pela MP 252, e pela taxa de câmbio, que continuou em queda, com o dólar fechando o exercício
cotado a R$ 2,34, com uma redução acumulada no ano de 11,8%.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Durante o ano de 2005, após diversos estudos, foram criados seis Comitês com a participação de executivos pertencentes às
empresas industriais do Grupo Itaúsa - Duratex, Itautec e Elekeiroz. Esses Comitês - Inteligência Corporativa, Riscos e Ética,
Governança Corporativa, Gestão de Talentos, Excelência Operacional e Excelência Comercial - têm por objetivo difundir as
melhores práticas adotadas entre as empresas industriais do Grupo, promovendo a captura de sinergias, reduzindo custos e
buscando gerar valor aos acionistas.
O PAR - Plano de Aplicação de Recursos da empresa atingiu no final do período R$ 111,0 milhões, assim distribuídos:
R$ 48,6 milhões em desenvolvimento de tecnologia;
R$ 31,1 milhões em promoção e propaganda;
R$ 11,4 milhões em modernização das plantas industriais e equipamentos de TI; e,
R$ 19,9 milhões em locação de equipamentos para clientes, com crescimento de 45,8% em relação a 2004.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços da companhia em 2005 atingiu R$ 1.691,4 milhões, inferior em 4% à obtida em 2004.
O lucro bruto foi R$ 338,7 milhões, resultando em uma margem bruta de 22,8%.
As despesas operacionais foram 13,1% inferiores em relação ao ano anterior.
O lucro líquido atingiu R$ 46,5 milhões, 106,4% superior a 2004, representando um retorno sobre o Patrimônio Líquido de 14,9%.
O retorno sobre o capital próprio e de terceiros (ROIC) foi de 15,6%.
O EBITDA atingiu R$ 117,1 milhões, resultando numa margem EBITDA de 7,9%, e a geração operacional de caixa acumulada
foi R$ 181,1 milhões.
A empresa encerrou o exercício com um total de disponibilidades e aplicações financeiras de R$ 152,3 milhões e com um total
de financiamentos de curto e longo prazo de R$ 141,5 milhões.
OPERAÇÕES
A receita bruta da empresa de R$ 1.691,4 milhões, foi composta por R$ 1.554,1 milhões decorrente das operações no mercado
interno e R$ 137,3 milhões no mercado externo, equivalente a US$ 58,6 milhões, com um crescimento de 64,8% em relação ao
ano anterior.
OPERAÇÕES NACIONAIS
ÁREA DE SOLUÇÕES E AUTOMAÇÕES
A receita bruta da área de Soluções e Automações atingiu no exercício R$ 163,2 milhões, inferior em 33% à obtida no ano
anterior.
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Automação Bancária
No segmento de Automação Bancária houve uma redução de volume de 53,9%, em relação a 2004.
A Itautec apresentou Soluções e Equipamentos para Gestão Pública na "Mostra de Soluções em Tecnologia da Informação e
Comunicação Aplicadas ao Setor Público", e no ?6º Fórum Internacional de Software Livre", com destaque para o Librix Sistema Operacional Linux, desenvolvido em parceria com centros de pesquisa no Brasil, alinhando-se com as melhores
distribuições deste tipo de produto.
Automação Comercial
No segmento de Automação Comercial o volume cresceu 46,5%, em especial no quarto trimestre, com destaque para as
Impressoras, Emissoras de Cupom Fiscal (ECF) com tecnologia de impressão térmica e registro fiscal em memória e de
Servidores para lojas de Grandes Redes de Varejo.
Durante a Feira Internacional de Negócios em Supermercados - APAS 2005, foi lançado o Quickway Self checkout, equipamento
para auto-serviço, onde o próprio cliente registra suas compras, paga com cartões ou dinheiro e recebe troco. Uma sofisticada
combinação de hardware e software que facilita o uso pelo cliente, gerencia a aplicação e supervisiona a segurança.
Auto-Atendimento
Nesse segmento foi registrado um aumento de volume de 26,2%, 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.
ÁREA DE INFORMÁTICA
A receita bruta da área de Informática atingiu R$ 508,8 milhões, 15,6% superior ao registrado em 2004.
Microcomputadores e Notebooks
Nesse segmento foi registrado um expressivo crescimento de volume em relação a 2004. Houve um aumento de 49,4% em
microcomputadores e de 22,6% em notebooks, merecendo destaque no período o lançamento da nova família de notebooks com
tecnologia móvel e telas em formato widescreen.
Servidores
A Itautec lançou uma nova linha de Servidores, com vários modelos, alinhados com a demanda do mercado brasileiro, e
baseados na tecnologia Intel Xeon e Itanium 2, com opções para empresas pequenas e médias. Os servidores Blade BX200 e
BX400 são os lançamentos para os ambientes de maior volume de transações. Com essa nova linha foi obtido um volume 57,3%
superior ao expedido no ano de 2004.
Itec
O faturamento bruto da Itec no Brasil atingiu R$ 40,3 milhões, com crescimento de 21,6%.
A Itec destacou-se no ano pela realização de projetos de simplificação de infraestrutura de TI em grandes clientes, através da
consolidação de servidores e da utilização de Sistemas Operacionais Linux, proporcionando redução de custo e maior eficiência
operacional.
Em 2005, a Itec recebeu o reconhecimento da IBM Brasil como o melhor provedor de Soluções de Infraestrutura de TI.

ÁREA DE SERVIÇOS
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A receita bruta da área de Serviços atingiu R$ 291,4 milhões, 18,6% superior a 2004.
O Incremento nas operações de outsourcing direcionadas para os segmentos de automação bancária, automação comercial e
auto-atendimento, aliado ao crescimento expressivo de operações de Tele-Suporte (Help-Desk) conjugadas com operações de
Assistência Técnica (Field Service), foram os fatores fundamentais para obtenção destes resultados. Destacamos neste período,
a ampliação do atendimento em plataformas multi-marcas, especialmente no segmento de automação comercial, consolidando a
liderança da empresa neste segmento.
ÁREA DE PRODUTOS DE CONSUMO - Philco
A receita bruta da Philco em 2005 foi R$ 438,6 milhões, tendo sido expedidos 916 mil produtos.
ÁREA DE COMPONENTES
A receita bruta da área de Componentes atingiu no ano R$ 152,1 milhões.
Semicondutores
A receita bruta de Semicondutores foi R$ 111,0 milhões, com a expedição de 823,1 mil módulos de memória, volume 10,7%
superior a 2004.
Placas de Circuito Impresso
No segmento de Placas a receita bruta atingiu R$ 41,1 milhões. Foram expedidos no período 265,1 mil m².
OPERAÇÕES INTERNACIONAIS
A decisão da empresa de adotar a estratégia de crescimento apoiada na internacionalização das operações, tomada no início de
2005, trouxe resultados significativos. O faturamento bruto das operações no mercado externo apresentou crescimento de 64,8%
em relação a 2004, atingindo US$ 58,6 milhões.
A área de Automação Bancária foi responsável por 41% das exportações, outros 34% por produtos de auto-atendimento e os
25% restantes distribuídos entre software e produtos de automação comercial.
No exercício, foram inaugurados os escritórios comerciais na Argentina e México, possibilitando um melhor atendimento aos
clientes e facilitando a demonstração de todos os equipamentos comercializados pela empresa.
RECURSOS HUMANOS
A empresa encerrou 2005 com 4.378 funcionários diretos.
A remuneração aos funcionários, acrescida dos encargos sociais obrigatórios,
totalizou R$ 203,6 milhões. Foram destinados R$ 17,2 milhões para assistência médica e odontológica, alimentação, transporte e
treinamento para desenvolvimento técnico e capacitação profissional, aos funcionários e seus dependentes.
DIVIDENDOS
Por proposta do Conselho de Administração, foi provisionado o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio a título de dividendo
no valor de R$ 4,4 milhões e um dividendo complementar de R$ 4,4 milhões, que adicionados à parcela paga em agosto de 2005
totalizam R$ 13,1 milhões, equivalente a R$ 75,00 por lote de 1000 ações.
VALOR ADICIONADO
A Empresa gerou um valor adicionado de R$ 465,5 milhões, dos quais R$ 149,1 milhões foram destinados aos governos federal,
estaduais e municipais a título de impostos e contribuições.
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REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA
Conforme previsto nas disposições da Instrução CVM 319/99 e na Instrução CVM 358/02, destacamos abaixo as operações
relativas à reestruturação societária do Grupo Itautec Philco:
Philco
Conforme estipulado no Contrato de Promessa de Compra e Venda, assinado em 08.08.2005, a Gradiente Eletrônica S.A.
concluiu em 01.10.2005 o processo de Due Diligence no negócio envolvendo a operação Philco, efetivando-se a compra dos
ativos relacionados ao Negócio (marca Philco, imóvel, equipamentos e estoques).
O total da operação foi R$ 63,6 milhões, com reflexos contábeis na demonstração do resultado da Itautec de R$ 3 milhões de
lucro.
Os custos com essa operação totalizaram R$ 1.341,6 mil, com o seguinte detalhamento:
a) Publicações Institucionais : R$ 11,2 mil
b) Laudos de avaliação: R$ 1,7 mil
c) Consultoria: R$ 1.328,7 mil.
Em 31 de janeiro, houve o pagamento da última parcela estipulada no contrato, tendo sido dada plena quitação à Gradiente.
Companhia Brasileira de Componentes - CIABRACO
Conforme aprovado em AGE de 29.07.2005, foi realizada a cisão da Itautec Philco S.A., com versão de parcela do patrimônio
líquido para a constituição da Companhia Brasileira de Componentes S.A. - CIABRACO, para a qual foram transferidas as
operações de encapsulamento de memórias e de placas de circuitos impressos.
Os custos com essa operação totalizaram R$ 404,1 mil, com o seguinte detalhamento:
a) Publicações Institucionais : R$ 40,9 mil
b) Laudos de avaliação: R$ 110,0 mil
c) Consultoria: R$ 253,2 mil
Itautec.com Serviços S.A.
Conforme aprovado em AGE de 29.07.2005, foi incorporada pela Itautec Philco S.A. parcela patrimonial cindida pela subsidiária
integral Itautec.com Serviços S.A..
A operação visa dar continuidade à reorganização global do grupo, simplificando rotinas internas e maximizando o uso de
recursos disponíveis.
Os custos com essa operação totalizaram R$ 72,1 mil, com o seguinte detalhamento:
a) Publicações Institucionais: R$ 28,1 mil
b) Laudos de avaliação: R$ 44,0 mil
EVENTOS SUBSEQÜENTES
A Assembléia Geral dos Acionistas, reunida em 19 de janeiro de 2006, aprovou a alteração da denominação social da empresa,
de Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco para ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC.
Foi também aprovada a transferência da sede social, da Rua Javari nº 1155, Distrito Industrial, em Manaus (AM), para a Rua
Santa Catarina nº 1, Prédio 2, Parque São Jorge, em São Paulo (SP), CEP 03086-025, e, conseqüente alteração dos jornais
utilizados para as publicações legais da sociedade.
INSTRUÇÃO CVM 381/03
Nos termos da Instrução CVM 381/03, informamos que a empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes realizou
trabalhos de assessoria tributária para o Grupo Itautec Philco. Por esse trabalho recebeu a título de honorários R$ 133.000,00,
valor correspondente a aproximadamente 25% do total dos honorários anuais referentes aos serviços de auditoria.
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