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CENÁRIO
A economia brasileira apresentou no 1º semestre um baixo índice de crescimento, em função das taxas de juros praticadas no
período.
PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
O PAR - Plano de Aplicação de Recursos da empresa atingiu no final do período R$ 63,7 milhões, assim distribuídos:
· R$ 26,4 milhões em desenvolvimento de tecnologia;
· R$ 20,4 milhões em promoção e propaganda;
· R$ 9,1 milhões em modernização das plantas industriais e equipamentos de TI; e,
· R$ 7,8 milhões em locação de equipamentos para clientes.
DESEMPENHO NO PERÍODO E GERAÇÃO DE RECURSOS
A receita bruta de vendas e serviços da companhia acumulada do semestre foi R$ 869,5 milhões, superior em 2,3% à obtida no
mesmo período de 2004. O lucro bruto foi R$ 179,6 milhões, equivalente a 23,6% da receita líquida.
O lucro líquido atingiu R$ 23,6 milhões, 67,7% superior ao mesmo período de 2004.
O retorno sobre o capital próprio e de terceiros (ROIC) foi de 15,2%, anualizado.
O EBITDA atingiu R$ 67,8 milhões, resultando numa margem EBITDA de 8,9%, e a
geração operacional de caixa acumulada foi de R$ 77,6 milhões.
O endividamento líquido da companhia atingiu R$ 73,4 milhões, equivalente a US$ 31,2 milhões, sendo 34,6% inferior em
relação a junho de 2004. O endividamento líquido representa 54,2% do EBITDA anualizado.
ÁREAS DE ATUAÇÃO
SOLUÇÕES E AUTOMAÇÕES
A receita bruta da área de Soluções e Automações do primeiro semestre de 2005 foi R$ 128,8 milhões, inferior em 33,0% à
obtida no mesmo período de 2004..
Automação Bancária
No segmento de Automação Bancária foram expedidos no período 1.294 equipamentos, volume 66,1% menor que o obtido no 1º
semestre de 2004.
A Itautec apresentou Soluções e Equipamentos para Gestão Pública na "Mostra de Soluções em Tecnologia da Informação e
Comunicação Aplicadas ao Setor Público", promovida no Distrito Federal e no ?6º Fórum Internacional de Software Livre", em
Porto Alegre, com destaque para o Librix - Sistema Operacional Linux, desenvolvido em parceria com centros de pesquisa no
Brasil, alinhando-se com as tendências de Software Livre.
Automação Comercial
No período foram expedidos 6.281 equipamentos, com um crescimento de 15,1% em relação ao 1º semestre de 2004.
A Itautec implantou a versão Linux do SIAC (Sistema Itautec de Automação Comercial) e as novas impressoras fiscais térmicas
nos seus principais clientes. As novas tecnologias aumentam a disponibilidade dos equipamentos e reduzem os custos
operacionais.
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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 facilita o uso pelo cliente, gerencia a aplicação e supervisiona a segurança.
Itec
A Itec apresentou um crescimento de 48,6% na receita bruta de vendas, em relação ao 1º semestre do ano anterior.
A receita proveniente das operações no Brasil representou 52,2% e os 47,8% restantes foram provenientes das operações
Internacionais.
A Itec tem se destacado 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.
A Itec recebeu o reconhecimento da IBM Brasil como o melhor provedor de Soluções de Infraestrutura de TI.

INFORMÁTICA
A receita bruta acumulada da área de Informática foi R$ 209,5 milhões, 2,6% superior ao registrado no 1º semestre de 2004.
No segmento de Micros & Mobiles foram expedidos 61,8 mil equipamentos, 3,5% a mais que no mesmo período do ano anterior,
com destaque para a nova família de notebooks, com tecnologia móvel e modelos com tela em formato widescreen.
A expedição de notebooks apresentou crescimento de 53,0% em relação ao primeiro semestre de 2004, acompanhando a
tendência mundial de migração para esse modelo de equipamento.
No segmento de Servidores foram expedidos 2,7 mil equipamentos, quantidade 36,2% superior ao mesmo período do ano
anterior.
PRODUTOS DE CONSUMO - Philco
A receita bruta da Philco no semestre foi R$ 302,5 milhões, com crescimento de 22,8% em relação ao mesmo período do ano
anterior, tendo sido expedidos 604,4 mil produtos, com crescimento de 19,9%.
A estratégia da área de consumo de focar-se no segmento de produtos de alto valor agregado trouxe excelentes resultados para
a empresa no primeiro semestre. Os TVs de alta tecnologia apresentaram crescimento no volume expedido de 55,6% e o de
DVD 96,6%, em relação ao primeiro semestre de 2004.
SERVIÇOS
A receita bruta da área de Serviços atingiu no semestre R$ 127,2 milhões, 17,0% superior ao mesmo período de 2004.
No segmento de outsourcing merece destaque a conquista dos novos negócios envolvendo as duas maiores redes de
supermercados do país. Estes novos negócios comprovam a liderança da Itautec nestes mercados, embasada na excelente
capilaridade e flexibilidade da equipe na implementação e integração de soluções completas.
COMPONENTES
A receita bruta da área de Componentes atingiu no semestre R$ 101,5 milhões.
Semicondutores - Itaucom
A receita bruta de Semicondutores no semestre foi de R$ 66,7 milhões, superior em 30,4% ao mesmo período de 2004, com a
expedição de 445,5 mil módulos de memória, 35,3% superior ao 1º semestre do ano anterior. Foram lançados no período
módulos de memória de densidade 2GB, voltados ao mercado de Servidores.
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Placas de Circuito Impresso
No segmento de Placas a receita bruta no semestre atingiu R$ 34,8 milhões. Foram expedidos no período 185,2 mil m², volume
inferior em 22,2% ao mesmo período de 2004. A queda na expedição foi causada principalmente pela redução nas exportações
para o mercado NAFTA e maior presença de importados no mercado doméstico, principalmente no seguimento de bens
eletrônicos de consumo.
OPERAÇÕES NO EXTERIOR
As operações da Itautec Philco no exterior apresentaram excelente desempenho no primeiro semestre. O faturamento
consolidado das subsidiárias atingiu US$ 25,2 milhões com crescimento de 102,8% em relação ao mesmo período de 2004.
RECURSOS HUMANOS
A remuneração aos 5.190 funcionários diretos, acrescida dos encargos sociais obrigatórios, totalizou R$ 104,5 milhões. Foram
destinados no semestre R$ 9,2 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$ 247,9 milhões no semestre, dos quais R$ 82,0 milhões foram destinados aos
governos federal, estaduais e municipais a título de impostos e contribuições.
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA
Encontra-se em implementação uma reestruturação societária nas empresas do Grupo Itautec Philco, de modo a possibilitar um
maior foco nos negócios, bem como obter reduções de custo para uma otimização dos resultados operacionais, com melhores
condições para criação de valor para os acionistas.
Estará sendo analisada a cisão da Itautec Philco, com a criação de uma nova companhia para onde serão transferidas as
operações de encapsulamento de memórias e de placas de circuitos impressos, bem como a incorporação de parcela do
patrimônio da Itautec.com Serviços, a ser cindida na mesma data.
Essas operações serão efetuadas e divulgadas ao mercado seguindo as disposições da Instrução CVM 319/99.
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
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São Paulo, julho de 2005.
A Administração.
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