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31 DE MARÇO DE 2005
CENÁRIO
A economia brasileira apresentou desaceleração da atividade industrial e do consumo no primeiro trimestre de 2005, em relação
ao trimestre anterior. Contribuiu para esse desempenho o aumento da taxa básica de juros (Selic) elevada pelo Banco Central
em 1,5 ponto percentual no trimestre, com o intuito de conter o avanço inflacionário.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
O PAR - Plano de Aplicação de Recursos da empresa atingiu no final do período R$ 30,6 milhões, assim distribuídos:
· R$ 13,5 milhões em desenvolvimento de tecnologia;
· R$ 8,9 milhões em promoção e propaganda;
· R$ 4,5 milhões em imobilizado para automação industrial e modernização das plantas industriais; e,
· R$ 3,7 milhões em locação de equipamentos para clientes.
Os permanentes investimentos em tecnologia vêm propiciando à Itautec Philco lançar produtos com alto valor agregado,
funcionalidade e design em consonância com as necessidades dos nossos consumidores.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços da companhia no primeiro trimestre de 2005 atingiu R$ 422,6 milhões, superior em 7,3% à
obtida no mesmo período de 2004. O lucro bruto foi de R$ 85,7 milhões, equivalentes a 23,2% da receita líquida. O lucro líquido
acumulado do trimestre atingiu R$ 10,6 milhões, 78,8% superior ao mesmo período de 2004, representando um retorno sobre o
capital próprio e de terceiros (ROIC) de 12,5%, anualizado.
A geração operacional de caixa acumulada foi de R$ 27,0 milhões e o EBITDA R$ 32,5 milhões, resultando numa margem
EBITDA de 8,8%. O endividamento líquido da companhia atingiu R$ 110,6 milhões, equivalentes a US$ 41,5 milhões.
ÁREAS DE ATUAÇÃO
SOLUÇÕES E AUTOMAÇÕES
A receita bruta da área de Soluções e Automações do primeiro trimestre de 2005 foi de R$ 65,1 milhões, inferior em 23,8% à
obtida no mesmo período de 2004.
Automação Bancária
No segmento de Automação Bancária foram expedidos 688 equipamentos. Foram comercializadas no período as primeiras
unidades do produto TCR - Teller Cash Recycler, equipamento único destinado ao apoio aos caixas das agências bancárias.
Com esse novo equipamento a Itautec amplia o leque de soluções oferecidas a seus clientes no setor financeiro.
Automação Comercial
No período foram expedidos 2.739 equipamentos, com um crescimento de 3,5% em relação a 2004.
Itec
A receita bruta de vendas e serviços consolidada da Itec atingiu R$ 20,6 milhões, com um crescimento de 94,7% em relação ao
primeiro trimestre de 2004.
Este resultado é decorrente do crescimento da operação no Brasil em 50%, e de 202% nas operações no exterior.
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INFORMÁTICA
A receita bruta acumulada da área de Informática foi de R$ 96,3 milhões, 11,8% inferior em relação ao primeiro trimestre de
2004.
No segmento de Micros & Mobiles foram expedidos 28,1 mil equipamentos, com destaque para a expedição de notebooks e
PDAs (Personnal Digital Assistance) que apresentaram crescimento de 15% e 215%, respectivamente, em relação ao primeiro
trimestre de 2004.
No segmento de Servidores, ocorreu o lançamento da linha blade. A principal característica é a sua alta capacidade,
desempenho e facilidade de up-grades.
PRODUTOS DE CONSUMO - Philco
A receita bruta da Philco no trimestre foi de R$ 130,9 milhões, com um crescimento de 29,2% em relação ao mesmo período do
ano anterior.
Foram expedidos no período 278,5 mil produtos, 35,6% mais que no primeiro trimestre de 2004. Contribuíram para esse bom
desempenho as vendas dos TVs de alta tecnologia e DVDs, que apresentaram crescimento de volume de 66% e 175%,
respectivamente, em relação ao primeiro trimestre de 2004.
Dentro do plano de lançamentos da Philco para 2005, em março foi iniciada a expedição dos novos modelos de TVs
convencionais (14?, 20? e 29?) que apresentam design moderno, acompanhando as últimas tendências mundiais. No modelo de
TV de 29? foi incorporada uma entrada de alta resolução (Y Cr Cb), que garante melhor qualidade de imagem, compatível com
as melhores tecnologias existentes, criando um diferencial importante para um produto desse segmento.
SERVIÇOS
A receita bruta da área de Serviços atingiu no trimestre R$ 65,8 milhões, 22,5% superior ao mesmo período de 2004.
COMPONENTES
A receita bruta da área de Componentes no trimestre foi de R$ 64,5 milhões, 45,9% acima do primeiro trimestre de 2004.
Semicondutores - Itaucom
A receita bruta de Semicondutores foi de R$ 38,3 milhões, com a expedição de 239,2 mil módulos de memória, 34,3% superior
ao mesmo período de 2004. Foi verificado expressivo aumento de participação de mercado, principalmente pelo pioneirismo da
Itaucom na tecnologia DDR2.
Placas de Circuito Impresso
No segmento de Placas a receita bruta foi de R$ 26,2 milhões, 28,4% superior ao ano anterior.
Foram expedidos no período 94,1 mil m², volume inferior em 13,5% ao mesmo período de 2004.
A queda na expedição é resultado da redução nas exportações para o mercado NAFTA, em virtude da valorização do real frente
ao dolar. Esta queda foi atenuada pela melhora da margem obtida no mercado interno.
OPERAÇÕES NO EXTERIOR
A Itautec Philco obteve no 1º trimestre de 2005 uma receita no exterior de US$ 11,2 milhões, 101% acima da obtida no mesmo
período do ano anterior.
RECURSOS HUMANOS
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A remuneração aos 5.215 funcionários diretos, acrescida dos encargos sociais obrigatórios, totalizou R$ 51,7 milhões. Foram
destinados no trimestre R$ 4,5 milhões para assistência médica e odontológica, alimentação, transporte e treinamento para
desenvolvimento técnico e capacitação profissional, aos funcionários e seus dependentes.
VALOR ADICIONADO
A Itautec Philco gerou um valor adicionado de R$ 120,9 milhões no trimestre, dos quais R$ 38,0 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 Philco 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 Philco.
São Paulo, abril de 2005
A Administração.
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