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COMUNICADO AO MERCADO

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ("Companhia" ou "Itaú Unibanco") informa a seus
acionistas e ao mercado que, a partir de hoje, Ricardo Villela Marino, membro do
Conselho de Administração da Companhia e Vice-Presidente Executivo do Itaú
Unibanco S.A., assumirá o cargo de Presidente do Conselho Estratégico LatAm, que
está sendo criado pela Companhia para liderar o processo de internacionalização,
uma das frentes estratégicas mais importantes do Itaú Unibanco para os próximos
anos.
Depois de mais de 22 anos no mercado financeiro no Brasil e no exterior, sendo 16
destes no Itaú Unibanco em diversos cargos executivos, Ricardo se dedicará a novos
desafios no Conglomerado. Este novo papel é um próximo passo natural para
Ricardo, cuja experiência será inestimável para a missão do Conselho Estratégico
LatAm. Cesar Blaquier, sócio do Itaú Unibanco e presidente do Itaú Argentina,
assumirá as funções executivas de Ricardo, como diretor coordenador das operações
na Argentina, Paraguai e Uruguai, além da Diretoria de Produtos e Suporte aos
Negócios LatAm, permanecendo baseado na Argentina.
A estratégia nos demais países da América Latina prevê que o Itaú Unibanco alcance
nesta região a excelência de gestão e o nível de desempenho que tem hoje no Brasil,
exportando as melhores práticas e estabelecendo as condições necessárias para
assumir ainda mais posições de liderança nesses países. Ricardo terá um papel
fundamental nessa jornada.
Esses objetivos estratégicos são especialmente importantes no processo de
integração do Itaú CorpBanca, o banco resultante da fusão entre o Itaú Chile e o
CorpBanca, e agora um player relevante nos mercados bancários do Chile e da
Colômbia. Ricardo continuará atuando como Vice-Presidente do Conselho do Itaú
CorpBanca.
Com a criação do Conselho Estratégico LatAm, o Itaú Unibanco intensifica seu
processo de entendimento dos diferentes mercados e negócios para melhor atender a
seus clientes regionais, identificando oportunidades de expansão de sua operação,
integração entre unidades e criação de valor para seus acionistas.
O Itaú Unibanco agradece ao membro do Conselho de Administração, Ricardo
Marino, por assumir essa nova e importante posição de liderança.
São Paulo (SP), 12 de abril de 2018.
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