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Relatório

Anual Consolidado 2017
Em abril de 2018, divulgamos nosso Relatório Anual Consolidado 2017(1) . Nesta edição, reformulamos o
conteúdo referente aos temas:
Remuneração – Aprovada em Assembleia, a
remuneração dos administradores é baseada
em regras transparentes e meritocráticas. As
informações divulgadas foram ampliadas e
passamos a utilizar infográficos ilustrativos, com o
objetivo de adotar uma linguagem simplificada e
facilitar o entendimento.

Governança Corporativa – Apresentamos
nossa governança corporativa através de uma
estrutura mais objetiva e visual, com utilização de
infográficos. Por exemplo: passamos a apresentar
nossas políticas de forma sumarizada e a
organizar os currículos de nossos executivos por
categorias, de modo a facilitar o entendimento.

Estratégia – Em 2017, anunciamos nossa
agenda estratégica de médio e longo prazos,
baseada em seis frentes e pautada por
sustentabilidade e governança corporativa.
Neste capítulo, descrevemos cada uma dessas
frentes: Centralidade no Cliente, Transformação
Digital, Gestão de Pessoas, Gestão de Riscos,
Internacionalização e Rentabilidade Sustentável.

Pontos Fortes Competitivos – Com base na
percepção do mercado, selecionamos algumas
das iniciativas e características que acreditamos
proporcionar importantes vantagens
competitivas que nos diferenciam em relação
aos concorrentes.

Fatores de Risco – Nesta seção apresentamos os
riscos que consideramos relevantes para nossa
operação. Todos os fatores abordados foram
revisados, com isso, houve a consolidação de
24 fatores de risco em 7 grupos, a inclusão de 8
novos itens e padronização dos textos.
Gestão de Risco – Assumir e gerenciar riscos é
essencial para nossos negócios e responsabilidade
de todos os colaboradores. Reformulamos a
estrutura do capítulo adotando a padronização dos
textos e alinhamento de linguagem.

Negócios – Com textos padronizados, unificando
a linguagem entre informações gerenciais e
de negócios, conceituando nossos produtos e
segmentos, apresentando nossa estratégia de
atuação e visão de futuro.
Análise Financeira da Operação – Relacionamos,
de forma mais clara, a evolução de nossos
indicadores financeiros à nossa estratégia.
Reformulamos o conteúdo para esclarecer as
razões das principais variações de nosso resultado
e incluímos séries históricas.

No mesmo mês, publicamos o Relato Integrado, que trata de nossas estratégias, dos nossos negócios,
produtos, serviços e, principalmente, da forma como geramos valor compartilhado e garantimos a
perenidade dos negócios aos nossos clientes, acionistas, colaboradores e à sociedade.
Esses documentos são importantes ferramentas na prestação de contas sobre nossa atuação e as
contribuições do banco para sociedade. Para acessá-los, acesse o site www.itau.com.br/relatorio-anual.

1 Documento que unifica o Formulário 20-F, o Relatório Anual e o Prospecto de Dívida (MTN – Medium Term Note).
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Destaques do Resultado do

1º trimestre de 2018

Principais indicadores e índices da nossa performance de janeiro a março de 2018 em relação ao
mesmo período do ano anterior:
Lucro Líquido

ROE

Recorrente

Recorrente (a.a.)

Totais

R$ 6,4

22,2%

R$ 1,5

bilhões

3,9%

Receitas de Serviços e

0,2 p.p.

trilhão

7,9%

Margem

Resultado de
Seguros(2)

Financeira
Gerencial

R$ 10,4

R$17,0

5,8%

2,4%

bilhões

Ativos
(1)

bilhões

Custo
do Crédito

R$ 3,8
bilhões

28,3%

(1) Retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado.
(2) Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização.

Para você receber nossas informações em tempo real, cadastre-se em:
www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > O Itaú Unibanco > Alertas por e-mail >
Cadastre-se aqui para receber os alertas por e-mail
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Índice de Eficiência

Carteira

Ajustado ao Risco

de Crédito

Inadimplência(4)

60,8%

R$ 566,4

3,1%

bilhões

3,7 p.p.

0,3 p.p.

- estável vs. quarto trimestre de 2017 | - 0,3 p.p. vs. primeiro trimestre de 2017

4,4%

4,2%

3,9%

3,4%

3,2%

3,3 %
3,5%

3,2 %

NPL90

2,9%

Inadimplência - (90 dias)
3,8 %

Índice de
(3)

2,8%

3,2%

0,8%

1,1%

1,1%

1,3%

1,2%

Mar/14

Mar/15

Mar/16

Mar/17

Jun/17

Brasil(1)

Total

3,8%

1,4%
Set/17

3,7%

3,7%

3,1%

3,1%

1,5%

1,6%

Dez/17

Mar/18

América Latina(2)

(1) Inclui unidades externas ex-América Latina.
(2) Exclui Brasil.

Carteira de Crédito(3)
Pessoa Física

Pessoa Jurídica

8%
14%

34 %

R$ 191,4
21 %

bilhões

Cartão de Crédito
Crédito Consignado
Crédito Imobiliário
Crédito Pessoal
Veículos

28%

R$ 225,0
bilhões

Grandes
Empresas
Micro, Pequenas
e Médias Empresas

72 %

23 %

América Latina – R$ 150,0 bilhões
(3) Inclui Garantias Financeiras Prestadas.
(4) Acima de 90 dias. NPL = Non Performing Loan.
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Principais

Indicadores
1T18

1T17

Variação %

99.618

94.955

4,9

4.976

5.005

(0,6)

160

144

11,1

47.086

46.407

1,5

123.271

114.335

7,8

1T18

1T17

Variação %

Preço da ação preferencial (ITUB4)(3)

51,42

38,26

34,4

Preço da ação ordinária (ITUB3)

44,97

33,88

32,7

6.487,7

6.524,6

(0,6)

18,27

17,61

3,7

Lucro Líquido por ação(4)

0,97

0,93

4,3

Lucro Líquido Recorrente por ação(4)

0,99

0,95

4,2

333,6

249,6

33,6

1T18

1T17

Variação

Índice de Basileia Consolidado Prudencial

16,6%

18,1%

(1,5) p.p.

Índice de Imobilização

23,8%

24,6%

(0,8) p.p.

Total de Ativos de Alta Liquidez(7)(8)

192,2

187,5

2,5%

173,3%

210,9%

(37,6) p.p.

Dados Quantitativos
Colaboradores do Conglomerado (pessoas)
Agências e Postos de Atendimento (PABs) – unidades(1)
Agências Digitais
Caixas Eletrônicos – unidades(2)
Quantidade de Acionistas (pessoas)

Ações (em R$, exceto onde indicado)
(3)

Número de Ações em Circulação (milhões)
Valor Patrimonial por ação(4)

Valor de Mercado (R$ bilhões)(5)(6)

Capital e Liquidez

Índice de Liquidez (LCR)(8)

(1) Os postos de atendimento consideram somente os postos de atendimento bancários (PABs).
(2) Inclui PAEs (Postos de Atendimento Eletrônico), pontos em estabelecimento de terceiros e Banco24horas.
(3) Com base na cotação média no último dia do período.
(4) Calculado com base na média ponderada da quantidade de ações.
(5) Calculado com base na cotação média das ações preferenciais no último dia do período (cotação da ação PN média multiplicada pela
quantidade de ações em circulação no final do período).
(6) Considerando a cotação de fechamento das ações ON e PN multiplicada pelo total de ações em circulação de cada classe de ação, o valor de
mercado atingiu R$312,5 bilhões em 31 de março de 2018 e R$ 233,7 bilhões em 31 de março de 2017, resultando em uma variação de 33,7%.
(7) Corresponde ao saldo em estoque, ponderado, dos ativos que se mantêm líquidos nos mercados mesmo durante períodos de estresse, que
podem ser facilmente convertidos em espécie e que são classificados como de baixo risco. Utilizado para cálculo do LCR.
(8) Acompanhamos o indicador de liquidez de curto prazo (LCR – do inglês “Liquidity Coverage Ratio”) relaciona os ativos livres e de alta liquidez e
as saídas (líquidas) no horizonte de 30 dias e é calculado de acordo com metodologia estabelecida pela Circular BACEN 3.749, alinhada às diretrizes
internacionais. Para 2018, o índice mínimo exigido pelo BACEN é de 90%.
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Destaques
Governança Corporativa
Mudança no Conselho de Administração
Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela foi eleita em
Assembleia Geral Ordinária

2018
Manual da Assembleia

No dia 25 de abril de 2018, realizamos Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária. Em Assembleia
Geral Ordinária nossos acionistas elegeram 12
membros para o Conselho de Administração
(reeleição de 11 membros e eleição de Ana
Lúcia de Mattos Barretto Villela), sendo 42%
de conselheiros independentes e 100%
de
conselheiros não executivos.
Além disso, nossos acionistas votaram
questões fundamentais para a organização.
Os detentores das nossas ações ordinárias
puderam votar, entre outros assuntos, sobre a
eleição dos membros dos nossos Conselhos de
Administração e Fiscal e a destinação do lucro
líquido obtido em 2017. Os acionistas detentores
das nossas ações preferenciais puderam votar
na eleição dos membros do Conselho Fiscal
indicados pelos acionistas preferencialistas.
No Manual da Assembleia, destacamos o item 13,
relativo à remuneração dos administradores, que a
partir das nossas interações com os acionistas, foi
reformulado em comparação às edições anteriores,
apresentando as informações de forma mais
objetiva, de fácil entendimento e com linguagem
simplificada, com a utilização de infográficos
ilustrativos.
Importante ressaltar que nossos acionistas
puderam participar da Assembleia fisicamente,
por procuração ou por boletim de voto a distância,
sendo 15% dos votos realizados nessa modalidade.

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
de 25 de abril de 2018
Horário: 11h
Local: Auditório do Centro Empresarial Itaú Unibanco, na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, em São Paulo (SP)

Itaú Unibanco Holding S.A.
p. 1

Frentes Estratégicas
Buscando a excelência e a geração de valor
diferenciado para nossos acionistas e demais
públicos, foram definidas as seis prioridades
estratégicas com perspectiva de médio e
longo prazo, que têm pautado nossa gestão:
centralidade no cliente, transformação digital,
gestão de pessoas, gestão de riscos, rentabilidade
sustentável e internacionalização. Sendo que,
permeando todos esses desafios, estão a
governança corporativa e a sustentabilidade.
Nesse trimestre destacamos iniciativas relevantes
relacionadas à agenda estratégica:
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Transformação Digital
Apple Pay
Em abril de 2018, houve o lançamento do
Apple Pay para clientes do Itaú Unibanco.
O lançamento está alinhado à estratégia do
Itaú Unibanco de oferecer aos seus clientes
soluções de acordo com o seu momento de
vida e necessidade. A transformação digital
é parte da realidade do banco: hoje, mais de
80% das transações do Itaú são realizadas por
meio de internet banking e mobile banking.
Cerca de 1,2 milhão de correntistas possuem
dispositivos da Apple e estão aptos a usar a
ferramenta.
Para Marcelo Kopel, diretor executivo de
Cartões do Itaú Unibanco, "O Apple Pay é
um passo importante que estamos dando
na jornada dos pagamentos digitais no
Itaú Unibanco. Queremos fornecer soluções
inovadoras que agreguem a experiência do
cliente com o banco. Estamos oferecendo
aos clientes um método de pagamento novo,
conveniente e privativo”.

O Apple Pay pode ser utilizado no iPhone 6 e
versões seguintes do aparelho, para pagar contas
tanto em lojas físicas quanto em lojas digitais
ou mesmo em aplicativos. Antes de utilizá-lo,
é preciso cadastrar um cartão válido, onde no
primeiro momento, serão aceitos apenas os de
crédito emitidos pelo Itaú. O registro vai gerar
um número de conta único. Esse código secreto,
após ser criptografado, será enviado em uma
compra para que a bandeira de cartão identifique
o cliente. Dessa maneira, os dados do cartão não
são armazenados no dispositivo ou nos servidores
da Apple, nem são compartilhados com as lojas.
Para efetuar o pagamento no ponto de venda,
bastará encostar o iPhone, Apple Watch ou iPad
em terminais equipados com a tecnologia NFC
(Near Field Communication) que estará sinalizado
através de um adesivo.
Os clientes do Itaú Unibanco que utilizarem
o Apple Pay terão benefícios especiais em
diversas lojas parceiras do banco em todo o
Brasil. Os clientes que possuem pontuação de
cartão fidelidade ou Programa Sempre Presente
continuará pontuando normalmente.
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Utilização de Blockchain
Pioneirismo na aplicação da tecnologia
Em fevereiro de 2018, como parte de nossa
transformação digital, adotamos a tecnologia
blockchain para proporcionar mais agilidade
e rastreabilidade ao processo de negociação
das chamadas de margem, ou seja, garantias
que os bancos recebem para reduzir risco de
crédito relacionados às variações desfavoráveis
no mercado de derivativos de balcão. Esses
derivativos são produtos financeiros negociados
fora do ambiente de bolsa e cujo valor deriva de
outro ativo. Por exemplo: um derivativo de dólar
terá seu valor baseado na variação cambial.
O uso dessa tecnologia reforça o pioneirismo
do banco na busca por soluções inovadoras
para o setor. Cabe ressaltar que fazemos parte
do consórcio internacional R3, que reúne
instituições do mundo todo para estudos de
aplicabilidade de blockchain.

Internacionalização
Conselho Estratégico LatAm
Criado para liderar o processo de
internacionalização
Em abril de 2018 divulgamos a criação do
Conselho Estratégico LatAm. Com isso, 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.

Ambiente Regulatório
A regulação bancária é essencial para manter a
solidez e eficiência do sistema financeiro. Sendo
que, quando alterada, pode impactar diretamente
os resultados do banco. Destacamos abaixo as
principais alterações de 2018:

Depósito compulsório
Em março de 2018, o Conselho Monetário Nacional
(CMN) reduziu o percentual dos depósitos
compulsórios da seguinte forma: de 40% para
25% nos depósitos à vista; de 21% para 20 para
depósitos de poupança rural e de 24,5% para
20,0% nas demais modalidades de poupança.
A redução do compulsório é uma medida
adequada para aumentar a liquidez do sistema
e liberar recursos para operações de crédito. Faz
parte de uma agenda do Banco Central do Brasil
(BACEN) que tem objetivo de revisar questões
estruturais e gerar benefícios sustentáveis para a
sociedade brasileira.

Cartões de débito
Em março de 2018, o BACEN emitiu resolução,
com aplicabilidade em outubro de 2018,
referente aos novos limites máximos para a tarifa
de cartões de débito, definindo os limites de 0,5%
para a média da tarifa de intercâmbio, ponderada
trimestralmente pelo valor das transações, e 0,8%
como valor máximo a ser aplicado em qualquer
transação.
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Essa alteração compõe a agenda do BACEN para fomentar o crescimento sustentável do Sistema
Financeiro Nacional e visa: (i) aumentar o uso de instrumentos eletrônicos no país, aumentando escala e
gerando potencial redução de custos para os usuários; (ii) ampliar a competitividade no setor bancário;
(iii) reforçar a governança do mercado; e (iv) reforçar o uso do cartão de débito como instrumento para
pagamento e do cartão de crédito como instrumento de crédito.

Cheque especial
A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) aprovou novas diretrizes sobre o uso do cheque especial
que terão validade a partir do dia 1º de julho de 2018. Entre elas, pode-se destacar a oferta automática
de parcelamento mais barato para consumidores comprometidos com mais de 15% do limite
disponível durante 30 dias consecutivos e ações de estímulo ao uso consciente do produto.
Além disso, os bancos, pelos seus canais de relacionamento, também alertarão o consumidor
quando ele entrar no cheque especial, destacando que esse crédito deve ser utilizado em situações
emergenciais e temporárias. A iniciativa é um marco importante no avanço do setor para estimular a
população a ter uma gestão financeira mais saudável. É uma medida elaborada dentro do ambiente de
autorregulação dos bancos, que deverá contribuir para dinamizar o crédito no país.

Acordo sobre Planos Econômicos
Após três décadas, bancos e poupadores firmaram um acordo
Conforme amplamente divulgado, o Itaú Unibanco é parte em ações específicas, ajuizadas por pessoas
físicas, bem como em ações coletivas, referentes à cobrança de expurgos inflacionários em caderneta
de poupança, decorrente de planos econômicos implementados nas décadas de 80 e 90 como medida
de combate à inflação, apesar de termos simplesmente observado as regras vigentes à época desses
fatos. Constituímos provisões quando do recebimento da citação e no momento em que são exigidas as
execuções das decisões proferidas pelo Judiciário.
Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo realizado entre poupadores
(representados por duas associações civis, FEBRAPO1 e IDEC2) e a FEBRABAN, mediado pela AdvocaciaGeral da União e supervisionado pelo BACEN com o objetivo de finalizar os litígios relacionados aos
planos econômicos. O acordo estabelece que os bancos façam o pagamento à vista para clientes que
tenham o direito de ressarcimento de até R$ 5 mil e, no prazo de até quatro anos, para valores superiores.
Independentemente do valor, o Itaú Unibanco pagará à vista a correção dos planos econômicos para todos
os poupadores relacionados às ações acima e que aderirem integralmente a todas as etapas do acordo,
desde que sejam correntistas do Itaú Unibanco e que o indiquem para recebimento dos valores envolvidos.
1 Frente Brasileira pelos Poupadores.
2 Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
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XP Investimentos (XP)
CADE aprovou a aquisição minoritária, reafirmando a independência da gestão
Em março de 2018, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a aquisição de 49,9% da
XP anunciada pelo Itaú Unibanco no ano passado. A aprovação está condicionada, dentre outros, ao
compromisso do Itaú Unibanco de não intervir na gestão dos negócios da XP, assim como evitar possíveis
barreiras à entrada e ao desenvolvimento do segmento de plataformas abertas.
Esses compromissos estão alinhados ao acordo que firmamos com os acionistas da XP em maio de 2017,
o qual prevê que o Itaú Unibanco atuará como sócio minoritário, sem influência nas políticas comerciais
e operacionais de qualquer sociedade do grupo XP. Essa por sua vez, continuará atuando como
plataforma aberta e independente, competindo livremente com as demais corretoras e distribuidoras do
mercado de capitais, inclusive aquelas pertencentes ao conglomerado Itaú Unibanco.
A aquisição fortalece nosso modelo de negócios, ampliando nossa parcela de receitas de serviços, via
participação minoritária. A operação da XP, voltada para a experiência do cliente, sua plataforma aberta,
alto potencial de crescimento e seu pioneirismo acrescentará robustez aos nossos resultados.
Atualmente, a aquisição minoritária está sob avaliação do BACEN.

Notas Subordinadas Perpétuas
Retorno ao Mercado de Dívida Estrangeira
Em dezembro de 2017, voltamos a captar recursos no exterior, emitindo, pela primeira vez, notas
subordinadas perpétuas/AT11, no montante de US$ 1,25 bilhão, operação novamente efetuada em março
de 2018, desta vez com um montante de US$ 750 milhões.
O BACEN aprovou, em abril de 2018, que o valor emitido em dezembro de 2017 de US$ 1,25 bilhão
componha, desde a data de sua emissão, o Capital Complementar do Patrimônio de Referência do banco.
Foi solicitada a mesma aprovação para as notas emitidas em março de 2018. O incremento total será de
aproximadamente 0,9 p.p. no índice de capitalização Nível I do banco, tendo como base nosso objetivo de
manter nosso índice CET1 em 13,5% e distribuindo o excedente.
1 As notas emitidas em dezembro de 2017 têm taxa fixa de 6,125% e as em março de 2018, têm taxa fixa de 6,5%, que serão válidas até o 5º aniversário.
Após esta data, inclusive, a taxa de juros será recalculada a cada 5 anos com base na taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos
para o mesmo período. No 5º ano ou em qualquer data de pagamento de juros subsequente, o Itaú Unibanco poderá recomprar as notas, estando sujeita
à aprovação prévia de autoridades brasileiras, incluindo o BACEN.
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Remuneração aos

Acionistas

Cronograma previsto de pagamento de dividendos mensais para o exercício de 2018
O Itaú Unibanco remunera seus acionistas por meio de pagamentos mensais de R$ 0,015 por ação
e complementares, sendo que esses últimos têm ocorrido, historicamente, duas vezes ao ano, e são
igualmente distribuídos independentemente da classe da ação.

Mês de referência

Posição Acionária

Data-ex

Data de Pagamento

Abril

29/3/2018

2/4/2018

2/5/2018

Maio

30/4/2018

2/5/2018

1/6/2018

Junho

30/5/2018

1/6/2018

2/7/2018

Julho

29/6/2018

2/7/2018

1/8/2018

Agosto

31/7/2018

1/8/2018

3/9/2018

Setembro

31/8/2018

3/9/2018

1/10/2018

Outubro

28/9/2018

1/10/2018

1/11/2018

Novembro

31/10/2018

1/11/2018

3/12/2018

Dezembro

30/11/2018

3/12/2018

2/1/2019

Programa de Reinvestimento de Dividendos (PRD)
Além do comprometimento em pagar o dividendo, o Itaú Unibanco também oferece o Programa de
Reinvestimento de Dividendos (PRD). Esse serviço permite que o acionista correntista do Itaú Unibanco,
invista automaticamente seus dividendos na compra de ações preferenciais ou ordinárias do Itaú Unibanco,
aumentando assim a participação no capital social do Itaú Unibanco de maneira segura, eficiente e organizada.
Com isso, aumenta-se também o valor dos dividendos aos quais se tem direito. Outra vantagem é a taxa de
corretagem reduzida aplicada ao programa.
Vale ressaltar que o PRD é um produto opcional. Não haverá nenhuma modificação na forma de crédito de seus
dividendos caso você não queira aderir ao Programa.
A inscrição pode ser feita através do Itaú Bankline, na rota: “Investimentos > Ações > Programa de Reinvestimento
de Dividendos > Adesão ao Programa”. Acesse o item Adesão ao Programa, escolha a empresa na qual você quer
aderir, a opção de reinvestimento, o tipo de ações a ser adquirido, a opção de dividendos e o percentual (%)
que deseja reinvestir e confirme com sua senha do cartão de conta corrente. O Itaú Bankline pode ser acessado
através de http://www.itau.com.br.
Conheça melhor o produto no site de Relações com Investidores do Itaú Unibanco:
www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > Governança Corporativa > Regulamentos e Políticas > Programa
de Reinvestimento de Dividendos – "PRD"
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Investimentos em
Cultura, Educação e Cidadania
Voluntariado: parceria com o Instituto Mara Gabrilli.
Realização de 7 eventos pelo Itaú Cultural, incluindo mostras e exposições.
Realização, em São Paulo, de Curso Avançado de Avaliação Econômica de Projetos Sociais.
Realização de um Encontro e um Seminário pelo Itaú Social.

Investimentos em
Mobilidade
O apoio do Itaú ao projeto de compartilhamento de bike está presente em seis cidades
brasileiras. Contamos, atualmente, com 248 estações e 2.480 bicicletas disponíveis (média
de 10 bikes por estação). Até o final do semestre, serão 731 estações com 7.210 bikes.
Mais de 17 milhões de viagens já foram feitas por mais de 3,2 milhões de usuários
cadastrados desde o início da ação em 2011.
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Mercado

de Capitais
51,31

Cotação de Fechamento ao final de cada período1
42,58

45,13

33,85
37,69

28,60
23,94

23,55
26,69
22,13
10,20

10,75

2,34

2,66

2013

2014

30,00

15,60

22,35
5,92

13,00

10,28
3,26

3,31

3,32

2016

2017

1T18

3,90

ITUB4 (PN) – em R$

2015
ITUB3 (ON) – em R$

ITUB (ADR) – em US$

Dólar – em R$

1 As séries históricas de 2015, 2014 e 2013 do ITUB4, ITUB3 e ITUB foram ajustadas pelas bonificações de outubro de 2016, julho de 2015, junho de 2014
e maio de 2013.

Liquidez das nossas ações
Nossas ações são negociadas na B3 com os tickers ITUB3 e ITUB4 e na NYSE com o ticker ITUB.

1T18

4T17

1T17

42.828

26.048

26.301

1.730,63

1.375,87

1.525,31

24,7

18,9

17,2

3,95%

3,20%

3,60%

31.600

22.932

27.722

1.775,60

1.499,50

1.825,46

Volume médio por negócio (em R$ mil)

17,80

15,29

15,19

Total de ADRs em circulação (em milhões)

903,4

893,2

920,4

28,39%

28,27%

29,02%

B3 (ITUB4)
Total Volume Financeiro Negociado no
mercado à vista (em R$ milhões)
Quantidade de Negócios (em mil)
Volume médio por negócio (em R$ mil)
Índice de Negociabilidade (IN)1
NYSE (ADR)
Total Volume Financeiro Negociado (em R$ milhões)
Quantidade de Negócios (em mil)

R
 elação Total ADRs em circulação/
Total Ações Preferenciais em Circulação

1 O IN representa o percentual de negociação da ação em relação a todas as ações negociadas no mercado à vista na B3. Para o cálculo, foram
consideradas as negociações dos últimos 3 meses de cada período. Fonte: Economática.
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Reuniões

Apimec
Compromisso com a Transparência

Ao longo de 2018, realizamos 8 reuniões públicas APIMEC, que reuniram 1.133
participantes. Nos eventos foram realizadas apresentações sobre cenário macroeconômico
e nossos resultados, estratégias e perspectivas. Todas as perguntas recebidas nos eventos
foram respondidas, sendo os temas mais recorrentes: impacto da taxa de juros sobre
nossos resultados, capital e dividendos e concorrência no meio digital.
Todas as apresentações estão disponíveis em nosso site de Relações com Investidores e
foram apresentadas aos reguladores do mercado de capitais.
Além disso, participamos de 6 conferências no Brasil e no exterior e promovemos
teleconferências trimestrais em inglês e português.
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Agenda
5

Maio
1 – Divulgação dos resultados do 1º trimestre 6de– 2018
8 – Reunião Apimec em Campinas – Horário: 19h – Local: Hotel Vitória Concept – Av. José de Souza Campos,
425 – Nova Campinas, Campinas – (SP)
10 – Reunião Apimec em Londrina – Horário: 19h – Local: Boulevard Residence Hotel – Av. Higienópolis, 199 Jardim Higienopolis, Londrina – (PR)
15 – Reunião Apimec em Salvador – Horário: 19h – Local: Wish Hotel da Bahia – Av. Sete de Setembro, 1537 Dois de Julho, Salvador – (BA)
17 – Reunião Apimec em Recife – Horário: 19h – Local: JCPM Trade Center – Av. Engenheiro Antônio de Góes,
60 - piso térreo – Pina – Recife – (PE)
22 – Reunião Apimec em Santos – Horário: 19h – Local: Parque Balneário Hotel – Av. Ana Costa, 555 – Gonzaga –
Santos – (SP)

6

Junho
6 – Reunião Apimec em Uberlândia – Horário: 19h – Local: Center Convention - Av. João Naves de Ávila, 1331 - Tibery,
Uberlândia - (MG)
7 – Reunião Apimec em Gôiania – Horário: 19h – Local: Mercure Goiânia Hotel - Av. República do Líbano, 1613 - St.
Oeste, Goiânia - (GO)

7

Julho
30 – Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2018

9

Setembro
12 – Reunião Apimec em São Paulo – Horário: 14h – Local: Hotel Unique - Espaço de Eventos - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700
- Jardim Paulista – São Paulo - (SP)

10

Outubro
29 – Divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2018
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Você

Sabia?
Somos patrocinadores de todas as seleções
brasileiras de futebol.

A valorização do esporte faz parte do DNA do Itaú Unibanco. Entendemos que,
junto com educação, cultura e mobilidade urbana, podemos contribuir para a
construção perene da cidadania, em uma sociedade em plena transformação. O
envolvimento com o futebol, grande paixão dos brasileiros, começou há mais de
20 anos, com o patrocínio da transmissão dos jogos, por meio de emissoras de TV,
do Campeonato Brasileiro, Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA™, amistosos da
Seleção Brasileira, Copa do Brasil, entre outras.
Somos o patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol, feminina e masculina,
em todas as suas categorias: Principal, Olímpica, Sub-23, Sub-20, Sub-17 e Sub-15.
Em abril de 2009, nos tornamos a primeira empresa brasileira a assinar o contrato de
patrocínio da Copa do Mundo FIFA™ 2014. E, pela primeira vez, em 2017, patrocinou
o Go Cup, maior torneio de futebol infantil da América Latina, realizado em abril, e
que reuniu mais de três mil atletas de 6 a 12 anos de escolas privadas e públicas de
13 países do continente. Com a participação de 17 Estados do País, o campeonato
teve o objetivo de promover, por meio do esporte, a troca cultural e a mensagem de
igualdade entre as crianças.
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Perfil da

Companhia
O Itaú Unibanco é a maior instituição financeira privada do Brasil e uma das maiores do mundo,
com ativos que atingiram R$1,5 trilhão em março de 2018. Com aproximadamente 99,6 mil
colaboradores, possui aproximadamente 4,5 mil postos de atendimento no Brasil e expressiva
atuação na América Latina, além de estar presente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e
no Oriente Médio. Por meio de uma estratégia de negócios segmentada, o Itaú Unibanco atua
com destaque no Brasil e exterior, participando de todas as áreas da atividade econômica e
exercendo liderança em diversos segmentos do setor, sendo reconhecido por sua história,
solidez financeira e performance. Sua abertura de capital ocorreu em 1944, e hoje possui ações
listadas na B3 e NYSE (New York Stock Exchange), com valor de mercado de R$333,6 bilhões em
31 de março de 2018.

Expediente
Conteúdo e coordenação: Relações com Investidores do Itaú Unibanco
Diagramação: Innova – All Around the Brand

Atendimento aos acionistas Itaú Unibanco Holding S.A.

(dias úteis, das 9h às 18h)

Para maior segurança, todas as ligações são gravadas.
3003 9285 – Capitais e regiões metropolitanas
0800 720 9285 – Demais localidades
As principais informações para o controle dos investimentos em
ações estão disponíveis na internet:
Correntistas: www.itau.com.br
Não correntistas: www.itaucorretora.com.br

O Ações Itaú em foco é uma publicação trimestral do Itaú Unibanco Holding S.A. direcionada aos seus acionistas e
disponível no formato digital no site de Relações com Investidores > Informações Financeiras.
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