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Recompra de ações

Dividendos & Juros sobre o capital próprio (JCP)

Até julho de 2017, adquirimos 37.982.900 ações
preferenciais de emissão própria.

Até 30 de junho de 2017, pagamos ou
provisionamos R$ 4,9 bilhões em dividendos & JCP
líquidos, um aumento de 94,1% em 12 meses.

Destaques do primeiro semestre de 2017
Principais indicadores e índices da nossa performance do primeiro semestre de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior:

Lucro Líquido
Recorrente

R$ 12,3
bilhões

ROE
Recorrente (a.a.)(1)

15,0%

3,7%

Índice de Eficiência
Ajustado ao Risco

63,9%

1,7 p.p.

-7,2 p.p.

R$ 552,3
bilhões

-3,6%

Margem
Financeira Gerencial

R$ 34,8
bilhões

3,2%
NPL 90

- 0,4 p.p.

Despesas de Provisão para
Crédito de Liquidação Duvidosa

Carteira
de Crédito(3)

Ativos
Totais

R$ 1,4
trilhão

21,8%

Índice de
Inadimplência(2)

-1,2%

R$ 10,3
bilhões

-27,0%

Receitas de Serviços e
Resultados de Seguros(4)

R$ 19,7
bilhões

1,6%

(1) Retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado.
(2) Acima de 90 dias. NPL = Non Performing Loan.
(3) Inclui avais e fianças.
(4) 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 na lista de mailing da área de Relações com
Investidores:
www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > O Itaú Unibanco > Alertas por e-mail > Cadastre-se aqui para receber

os alertas por e-mail

Nossos Negócios

Indicadores
1S17

1S16

Variação %

95.065

96.460

-1,4

4.801

5.039

-4,7

154

115

33,9

46.572

45.523

2,3

120.576

111.008

8,6

1S17

1S16

Variação %

Preço da ação preferencial (ITUB4)(4)

36,78

27,48

33,8

Preço da ação ordinária (ITUB3)(4)

32,48

23,52

38,1

6.498,6

6.522,7

-0,4

Valor Patrimonial por ação(5)

18,2

16,9

7,5

Lucro Líquido por ação(5)

1,85

1,64

12,8

Lucro Líquido Recorrente por ação(5)

1,90

1,66

14,5

Dividendos & JCP Líquidos por ação

0,76

0,39

94,7

239,0

179,3

33,3

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

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

Número de Ações em Circulação (milhões)

Valor de Mercado (R$ bilhões)(6)(7)

(1) As agências não incluem agências digitais e 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) Para melhor comparabilidade, as ações em circulação foram ajustadas pela bonificação de outubro de 2016.
(4) Com base na cotação média no último dia do período.
(5) Calculado com base na média ponderada da quantidade de ações.
(6) C
 alculado 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).
(7) C
 onsiderando 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$ 224,7 bilhões em 30 de junho de 2017 e R$ 166,6 bilhões em 30 de junho de 2016, resultando em uma variação de 34,9%.
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Carteira de Crédito(1)

30/jun/16

54,5

46,5

30/jun/17

R$ bilhões

56,4

44,8

38,3

25,9 14,1

Variação %: 3,5%

-3,7%

5,4%

-9,9% -15,6%

jun/17 - jun/16

36,3

28,7 16,7

∆ Pessoas Físicas: -1,8%

62,2

188,9

59,8

175,4

-7,1%

-4,0%

∆ Pessoas Jurídicas: -6,3%

573,0

139,2

552,3

137,7

-1,1%

-3,6%

∆ América Latina: -1,1%

Cartão de Crédito

Crédito Pessoal

Micro, Pequenas e Médias Empresas

Crédito Consignado

Veículos

América Latina

Crédito Imobiliário

Grandes Empresas

(1) Com avais e fianças.

A diversificação de nossos negócios reflete-se na mudança da composição da nossa carteira de crédito
nos últimos anos, focando a originação em produtos de menor risco e com mais garantias atreladas, e em
nosso processo de internacionalização das operações.
Em 30 de junho de 2017, o saldo da carteira de crédito, incluindo avais e fianças, atingiu R$ 552,3 bilhões,
uma redução de 3,6% em relação a 30 de junho de 2016. Se considerarmos também os riscos de crédito que
temos na modalidade de títulos privados, essa redução atinge 3,5%.
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Destaques
Crédito Imobiliário
• Somos líderes no financiamento de imóveis tanto para pessoas físicas quanto no plano empresário entre os
bancos privados brasileiros com utilização dos recursos da poupança (SBPE – Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo)(2).
• Nossa oferta é realizada pela rede de agências, incorporadoras e imobiliárias. O saldo da carteira de crédito
imobiliário alcançou R$ 38,3 bilhões, aumento de 5,4% em 12 meses, representando, em junho de 2017, o
terceiro maior saldo da nossa carteira de crédito para pessoas físicas no Brasil.
• A relação entre o valor dos empréstimos e o valor dos imóveis, em carteira, foi de aproximadamente 40,9% no
período de janeiro a junho de 2017.
• De janeiro a junho de 2017, realizamos cerca de 10,8 mil financiamentos para mutuários, no valor de
R$ 3,3 bilhões, com participação de mercado de 20,2%. Para empresários, foram realizadas contratações que
geraram 2,4 mil novas unidades no valor de R$ 555,0 milhões.

Crédito Consignado
• Somos líderes em saldo de crédito consignado entre os bancos privados brasileiros(3).
• O destaque foi a carteira de aposentados e pensionistas do INSS, que cresceu 2,7% em relação a junho de 2016.
•O
 saldo da carteira de crédito consignado alcançou R$ 44,8 bilhões (39% na nossa rede de agências e 61% nos
demais canais de comercialização), redução de 3,7 % em relação a 30 de junho de 2016.

América Latina
•O
 saldo da carteira de crédito da América Latina atingiu R$ 137,7 bilhões. Os créditos às pessoas físicas
correspondem a 33,4% da carteira e às pessoas jurídicas 66,6%.
•O
 Chile concentra o maior volume de crédito, 65,6%, da nossa carteira da América Latina, seguido pela
Colômbia, 19,3% e Uruguai, 5,2%. Os créditos concedidos na Argentina representam 4,9% dessa carteira;
e no Paraguai, 4,3%.
(2) Fonte: Itaú Unibanco e ABECIP - dados de junho de 2017.
(3) Fonte: BACEN e Demonstrações Financeiras do Itaú Unibanco e Concorrência - dados de março de 2017.

Inadimplência
Nossa estratégia de redução de risco na concessão de crédito, iniciada em 2012, influenciou o índice
de inadimplência:
• O índice de inadimplência total (operações em atraso há mais de 90 dias) alcançou 3,2% em 30 de junho de
2017, redução de 0,4 p.p. em relação a 30 de junho de 2016;
• No Brasil(1), esse indicador atingiu 3,9% em junho de 2017 com reduções de 0,3 ponto percentual em relação
ao trimestre anterior e de 0,6 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, com redução
da inadimplência em todos os segmentos;
• Para as operações da América Latina(2), o indicador atingiu 1,2%, redução de 0,1 ponto percentual em relação
a março de 2017, principalmente pela redução observada no segmento de pessoas jurídicas.
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Inadimplência acima de 90 dias
4,5

3,6

4,8*

3,9*

4,2

4,2

3,4

3,4

3,9
3,2

1,1

1,2

1,2

1,3

1,2

Jun/16

Set/16

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Brasil(1)
Total
América Latina(2)

O saldo das provisões adicionais ao mínimo requerido pelo BACEN atingiu R$ 10,7 bilhões³ em 30 de
junho de 2017. O índice de cobertura da carteira com atraso acima de 90 dias atingiu 243% em junho de
2017, aumento de 28 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior.
* Desconsiderando efeito de grupo econômico específico, o índice de inadimplência (90 dias) total e Brasil¹ seriam 3,6% e 4,4% em set/16, respectivamente.
(1) Inclui unidades externas ex-América Latina.
(2) Exclui Brasil.
(3) Provisão Complementar incluindo Provisões para Garantias Financeiras Prestadas.

Programa de Recompra de Ações
Encerramos, no final de maio deste ano, um programa de recompra por já termos adquirido 99,58% do limite
de 50 milhões de ações preferenciais. Assim, em maio de 2017, nosso Conselho de Administração aprovou
um novo Programa de Recompra de Ações, autorizando a aquisição de até 10 milhões de ações ordinárias e
até 50 milhões de ações preferenciais no período entre 26 de maio de 2017 e 26 de novembro de 2018.
Realizamos recompra de ações tendo como principais objetivos: (i) maximizar a alocação de capital através da
aplicação eficiente dos recursos disponíveis; (ii) prover a entrega de ações aos funcionários e administradores
da Companhia e de suas controladas no âmbito dos modelos de remuneração e dos planos de incentivos de
longo prazo; e/ou (iii) utilizar as ações adquiridas caso haja oportunidades de negócios no futuro.
No primeiro semestre de 2017, adquirimos 35.382.900 ações preferenciais de emissão própria ao preço
médio de R$ 36,23 por ação1. Em julho de 2017, adquirimos 2.600.000 ações preferenciais de emissão
própria no montante de R$ 94,7 milhões.
Mês

Quantidade

Preço Médio (R$)

7.976.000

35,83

Abril/2017

7.461.900

38,14

Maio/2017

12.960.000

35,56

Junho/2017

6.985.000

35,90

Julho/2017

2.600.000

36,43

37.982.900

36,25

Jan - Mar/2017

Jan - Jul/2017

(1) Essas aquisições referem-se ao programa de recompra renovado pelo Conselho de Administração que aprovou o limite para aquisições de
até 10,0 milhões de ações ordinárias e 50,0 milhões de ações preferenciais de emissão própria, conforme Fatos Relevantes publicados em
02/02/2016 e 25/05/2017, para os períodos de 03/02/2016 a 02/08/2017 e 26/05/2017 a 26/11/2018 respectivamente. Valores de recompra
incluem taxa de liquidação, corretagem e emolumentos.
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Dividendos & Juros sobre Capital Próprio (JCP)
Remuneramos nossos acionistas por meio de pagamentos mensais e complementares de Dividendos
& Juros sobre Capital Próprio (JCP). No primeiro semestre de 2017, pagamos ou provisionamos
R$ 4,9 bilhões em Dividendos & JCP, líquidos de impostos.

Em 31 de julho de 2017 o Conselho de Administração aprovou o
pagamento de R$ 2,2 bilhões em JCP, a serem creditados no dia 25 de
agosto de 2017, com base na posição acionária de 14 de agosto de 2017.

Desde 2016, nossa prática de pagamento de Dividendos & JCP passou a ser a de distribuir de 35% a 45%
do lucro líquido consolidado recorrente.
Dividend Yield (Dividendos & JCP Distribuídos ou Provisionados/Cotação Média do início do período) É a relação entre o total de
Dividendos & JCP distribuídos e o preço da ação, que indica o retorno do investimento ao acionista pela participação no lucro em
cada período.
Payout (Dividendos & JCP Líquidos Distribuídos ou Provisionados / Lucro Líquido Recorrente)

6,88%
4,83%
3,49%

3,21%

3,40%

4,32%

3,04%

2,81%

2,98%

32,2%

32,2%

32,2%

30,6%

2012

2013

2014

2015

Payout

Dividend Yield – Bruto

6,07%

6,42%
4,45%
3,96%

45,0%
2016

23,5%
1S16(1)

5,55%

40,0%
1S17 (1)

Dividend Yield – Líquido

(1) Dividend Yield considera dividendos & JCP no período de 12 meses.
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Participação em Índices de Mercado
A tabela a seguir destaca a participação das nossas ações, ordinária e preferencial, nos índices da B3 nas
carteiras vigentes de maio a agosto de 2017.
Participação do Itaú Unibanco (%)
Índices

ITUB3

ITUB4

Ranking(1)

Ibovespa

-

11,45%

1ª

Índice Brasil 50 (IBrX 50)

-

11,71%

1ª

Índice Brasil 100 (IBrX 100)

-

10,29%

1ª

Índice Brasil Amplo (IBRA)

0,88%

10,05%

1ª

Índice Financeiro (IFNC)(2)

1,61%

18,39%

1ª

Índice Gov. Corp. Trade (IGCT)

1,08%

12,31%

1ª

-

13,45%

1ª

Índice Gov. Corp. Diferenciada (IGC)

0,67%

7,68%

1ª

Índice MidLarge Cap (MLCX)

0,98%

11,25%

1ª

-

17,85%

1ª

0,48%

5,52%

6ª

Índice Tag Along Diferenciado (ITAG)

Índice Carbono Eficiente (ICO2)
Índice de Sust. Empresarial (ISE)(3)

(1) Posição da ação ITUB4 quando ordenados os integrantes do índice de acordo com sua participação.
(2) A participação das ações das companhias no índice (considerando todas as classes de ações) não pode ser superior a 20%.
(3) A participação de um setor econômico no ISE (considerando todas as classes de ações) não pode ser superior a 15%.

No Ibovespa, índice de maior referência no Brasil, nossa ação
preferencial (ITUB4) é o ticker com maior participação.
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Constituição da Gestora de Inteligência de Crédito S.A.
Em junho de 2017, firmamos contrato em conjunto com Banco Bradesco, Banco do Brasil, Santander
e Caixa Participações, para constituição da Gestora de Inteligência de Crédito S.A., cujo objetivo será
a criação de um banco de dados com o objetivo de agregar, conciliar e tratar informações cadastrais e
creditícias de pessoas físicas e jurídicas, propiciando um conhecimento mais profundo do perfil dessas
pessoas, além do aperfeiçoamento dos processos de concessão, precificação e direcionamento de
linhas de crédito realizadas pelos participantes do Sistema Financeiro Nacional.
O controle desta companhia será compartilhado, sendo que cada instituição financeira deterá 20% do
capital social. Os membros do Conselho de Administração serão indicados pelas instituições signatárias
do contrato e a Diretoria terá dedicação exclusiva ao negócio, preservando a gestão independente da
empresa. Estima-se que a companhia estará integralmente operacional em 2019.

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. (IRB)
Em julho de 2017, foi realizado o lançamento da Oferta Pública de Distribuição Secundária de ações
ordinárias do IRB (Oferta) e foram protocolados documentos em atendimento às exigências formuladas
pela CVM em relação à Oferta. Conforme divulgado em 28 de julho, o preço por ação do IRB foi fixado
em R$27,24, sendo que a Itaú Seguros alienou 9.618.600 ações, equivalentes a 3,1% do capital do IRB, e a
Itaú Vida e Previdência alienou 677.400 ações, equivalentes a 0,2% do capital do IRB, no âmbito da Oferta,
totalizando um montante a ser auferido por ambas as sociedades de R$280.463.040,00. Dessa forma, a
Itaú Vida e Previdência alienou toda a sua participação acionária e a Itaú Seguros passou a deter 11,6% do
capital, permanecendo no bloco de controle do IRB, nos termos do acordo de acionistas da sociedade.
Considerada a resseguradora líder no mercado brasileiro¹, o IRB emitiu em 2016, o montante de R$ 4,2
bilhões em prêmios e obteve um lucro líquido de R$ 849,9 milhões, o que representou 75% do lucro
líquido do mercado de resseguros local no período. Além da relevância no Brasil, o IRB está entre as 50
maiores resseguradoras do mundo em termos de prêmios emitidos, de acordo com o ranking divulgado
pela AM Best em setembro de 2016 (Best’s Special Report – Global Reinsurance).
(1) A participação de mercado é calculada de acordo com dados divulgados pela SUSEP e através da seguinte fórmula: Prêmios da Companhia
/Total de Prêmios Cedidos em Resseguro pelas Seguradoras brasileiras, de acordo com dados da SUSEP, a não ser quando explicitado de
outra forma.

CITIBANK
Em julho de 2017, a Superintendência Geral do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
emitiu parecer favorável à aquisição pelo Itaú Unibanco dos negócios de varejo do Citibank no Brasil
mediante a assinatura pelo Itaú Unibanco de um acordo com o CADE contendo medidas visando a
aumentar a concorrência no setor bancário. Esse parecer será apreciado pelo tribunal do CADE. Além
disso, continuam pendentes as aprovações do BACEN.
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Mercado de Capitais

Cotação de Fechamento ao final de cada período(1)
36,75

33,85
28,60
22,81

23,55

21,30
11,24

22,13

23,94
26,69

32,54

30,00

22,35
10,75

10,20

10,28

11,05

3,26

3,31

2016

1S17

5,92
2,04

2,34

2,66

2012

2013

2014

ITUB4 (PN) - em R$

3,90

ITUB3 (ON) - em R$

2015
ITUB (ADR) – em US$

Dólar - em R$

(1) A
 s séries históricas de 2015, 2014, 2013 e 2012 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.

1S17

1S16

55.297

54.424

3.175,50

3.785,39

17,4

14,4

3,64%

3,90%

57.164

66.238

3.724,27

4.851,87

Volume médio por negócio (em R$ mil)

15,35

13,65

Total de ADRs em circulação (em milhões)

898,0

846,6

28,53%

26,70%

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 (ITUB)
Total Volume Financeiro Negociado (em R$ milhões)
Quantidade de Negócios (em mil)

Relação 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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Estratégia Digital
Em maio deste ano, adquirimos participação na empresa de inovação R3 para aceleração do
desenvolvimento da tecnologia de registro distribuído e descentralizado (distributed ledger technology
- DLT) e suas aplicações, nos juntando a outras instituições financeiras nacionais e internacionais que ja
participam na R3. No mesmo sentido, atuamos em um grupo de trabalho criado para unificar esforços
da comunidade financeira e de tecnologia chamado Blockchain FEBRABAN, que também conta com a
participação de órgãos reguladores.
Avançar no modelo digital significa mais facilidade para o cliente e mais eficiência para o banco. No
segundo trimestre de 2017, 77% das nossas transações foram realizadas pela internet e mobile. Nossos
clientes digitais somaram 13,6 milhões, dos quais 10 milhões são usuários de nossos canais mobile.

2T17

Transações
em internet
e mobile

2T17

77%

2016
73%

+4p.p.

Clientes
digitais
(MM)

2T17

13,6

2016

+6%

12,8

Usuários
mobile
(MM)

10,0

2016

+15%

8,7

Apresentamos a seguir alguns destaques da nossa Estratégia Digital:
App Light
O aplicativo disponibiliza funcionalidades bancárias essenciais.
Com menor consumo de dados, o app é mais leve (até 5MB), e oferece navegação
intuitiva e simplificada. Em maio de 2017, foi o app mais baixado da Google Play.

Abreconta
Lançado em setembro de 2016, o aplicativo permite a abertura de conta corrente de
forma 100% digital, sem necessidade de ir à agência.
Desde o seu lançamento, foram mais de 140 mil contas abertas pelo app.

Evolução mobile Itaú e Itaú Empresas
Em fevereiro de 2017, promovemos o redesign do aplicativo mobile, resultando em
um app mais leve, com navegação simplificada para Itaú e Itaú Empresas.
Em maio de 2017, o Itaú 30 horas foi eleito o melhor app pela Folha de São Paulo e
app do momento na Apple Store.

Agências Digitais
Por meio das agências digitais, oferecemos atendimento em horário diferenciado
para clientes Personnalité e Uniclass, com consultores especializados em
investimentos, câmbio e crédito imobiliário, através de atendimento telefônico, SMS,
videoconferência, chat ou e-mail.
Ao final de junho de 2017, possuíamos 154 agências digitais, sendo 39 abertas desde
junho de 2016.
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Você sabia?
No dia 06 de junho de 2017, o Itaú Unibanco aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres (Women’s
Empowerment Principles – WEPs, em inglês), propostos pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global das Nações Unidas.
Esse foi mais um passo importante, mostrando nosso comprometimento em atuar pela promoção da equidade de
gênero e oportunidades para as mulheres na organização.
Os sete Princípios de Empoderamento das Mulheres são:
1- Estabelecer uma liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero.
2- Tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho – respeitar e apoiar os direitos humanos
e a não discriminação.
3- Assegurar a saúde, a segurança e o bem estar de todos os trabalhadores e trabalhadoras.
4- Promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional das mulheres.
5- Implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas da cadeia de abastecimento e de marketing
que empoderem as mulheres.
6- Promover a igualdade através de iniciativas comunitárias e de defesa.
7- Medir e publicar relatórios dos progressos para alcançar a igualdade de gênero.
A ONU Mulheres é uma nova liderança global em prol das mulheres e meninas, criada em 2010, que busca
proporcionar a oportunidade histórica de um rápido progresso para as mulheres e as sociedades, trabalhando com
as premissas fundamentais de que as mulheres e meninas ao redor do mundo têm o direito a uma vida livre de
discriminação, violência e pobreza, e de que a igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar
o desenvolvimento.
O tema diversidade é reconhecido e valorizado em nossa cultura, sendo direcionada por uma Política Interna de
Valorização da Diversidade. Essa discussão tem permeado diversas áreas do banco, por meio da inclusão do tema em
comitês, seminários e workshops, e sensibilização da organização com a promoção de diálogos institucionais sobre
novas políticas e campanhas internas.
Além do WEPs, o Itaú Unibanco assume diversos compromissos formais relacionados ao tema diversidade, como o
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, Movimento Mulher 360º, a representação no Conselho da Global Banking
Alliance for Women (GBA) e o apoio às iniciativas promovidas pela Rede Mulher Empreendedora.
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Reuniões Apimecs
Convidamos todos a
participar de nossa
reunião Apimec São Paulo
no dia 26 de setembro.

Horário

Local

Endereço

14h00

Hotel
Unique

Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 4.700,
São Paulo, SP

Na reunião, serão abordados assuntos relevantes para nossos clientes, investidores e colaboradores, através de
apresentações realizadas pelos membros do nosso Comitê Executivo e Conselho de Administração.
O evento será transmitido ao vivo em nosso site de Relações com Investidores www.itau.com.br/relacoes-cominvestidores.
Convidamos a todos, também, para nossa reunião Apimec em Brasília que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2017 às
12 horas no Windsor Plaza Brasília. Mais detalhes, acesse o no nosso site de RI.

Agenda de 2017

Julho
31 – Divulgação do resultado do 2T17
Agosto
1 – Teleconferência do resultado do 2T17

Outubro
10 – APIMEC-DF - Brasília
30 – Divulgação do resultado do 3T17
31 – Teleconferência do resultado do 3T17

Setembro
26 – APIMEC-SP – São Paulo
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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$ 1,4 trilhão em junho de 2017. Com
aproximadamente 95 mil colaboradores, possui aproximadamente 4,4 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$ 239,0 bilhões em 30 de
junho de 2017.

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 Itaú Unibanco garante o sigilo dos seus dados. Acesse o site do Itaú Unibanco e conheça
nossa Política da Privacidade Online. Caso não deseje receber mais este informativo,
por favor responda este e-mail com o assunto REMOVER.

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.

