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Ciclo Apimec 2017 – Itaú Unibanco Holding S.A.
No último dia 26 de setembro de 2017, realizamos nossa reunião Apimec em São Paulo pelo 22º ano consecutivo.
Participaram do evento cerca de 630 pessoas, além de 160 que acompanharam ao vivo pela internet.
A agenda do dia contemplou diversos temas e apresentadores. Abaixo mostramos um breve resumo das
apresentações:
Candido Bracher (Presidente Executivo & CEO) – Modelo de Negócios e Criação de Valor
Em sua apresentação, Candido Bracher mostrou que com o objetivo de manter um nível de rentabilidade
consistente e criação de valor para nossos acionistas, foi adotado desde 2012 um Modelo de Negócios
focado em: (i) rentabilidade de crédito ao menos igual ao custo de capital; (ii) redução do perfil de risco
da carteira de crédito; (iii) redução do índice de inadimplência; (iv) foco em seguridade e serviços e; (v)
aprimorar nossas operações internacionais.
Com esse Modelo, podemos acompanhar de forma distinta os resultados dos negócios de crédito, trading,
seguridade e serviços. Negócios esses que apresentam diferentes graus de risco e, portanto, diferentes
necessidades de utilização de capital.
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Eduardo Vassimon (Diretor-geral do Atacado) – Banco de Atacado
Eduardo Vassimon apresentou a importância de adotar um modelo especializado para aumentar a
satisfação dos clientes com redução da volatilidade dos resultados, através da melhor gestão do risco de
crédito e crescimento das receitas de serviços.
Márcio Schettini (Diretor-geral do Varejo) – Banco de Varejo
Márcio Schettini apresentou a evolução do nosso banco de varejo, abordando assuntos como rentabilidade,
competências estratégicas, gestão de riscos, pessoas, satisfação de clientes e transformação digital.
André Sapoznik (Vice-presidente Executivo de Tecnologia e Operações) – Transformação Digital
Através dos nossos pilares da transformação digital (pessoas, simbiose tecnologia-negócios e centralidade
no cliente), André Sapoznik apresentou a evolução das relações na era do empreendedorismo, eficiência e
protagonismo na construção dos negócios, além da importância dos clientes na busca de novas soluções.
Roberto Setubal (Copresidente do Conselho de Administração) – Otimizando o Uso do Capital
Roberto Setubal apresentou nossas perspectivas de demanda de capital nos próximos anos, através
de assuntos como capital regulatório, riscos, fontes de capital, investimentos, expansão dos negócios,
recompra de ações, uso do capital e pagamento de dividendos, mostrando que o modelo de negócios está
focado na otimização de exigências de capital e que não pretendemos operar com capital excessivo aos
níveis estabelecidos pelo Conselho de Administração.
Além das apresentações, os executivos, responderam perguntas dos participantes, seja presencial ou via eletrônica.
Assista à gravação do evento e acesse as apresentações em nosso site de Relações com Investidores (www.
itau.com.br/relacoes-com-investidores).
Em 10 de outubro, realizamos a Apimec Brasília, com essa reunião, encerramos nosso Ciclo Apimec 2017,
que contou com 16 reuniões por todo o país com participação presencial de 2.181 pessoas.
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Destaques de janeiro a setembro de 2017
Principais indicadores e índices da nossa performance de janeiro a setembro de 2017 em relação ao mesmo período
do ano anterior:

Lucro Líquido
Recorrente

ROE
Recorrente (a.a.)(1)

Índice de
Inadimplência(2)

R$ 18,6
bilhões

21,7%

3,2%
NPL 90

13,9%

1,7 p.p.

0,7 p.p.

Ativos
Totais

Carteira
de Crédito(3)

Despesas de Provisão para
Crédito de Liquidação Duvidosa

R$ 1,5
trilhão

R$ 539,1
bilhões

R$ 14,6
bilhões

4,7%

5,0%

Índice de Eficiência
Ajustado ao Risco

Margem
Financeira Gerencial

Receitas de Serviços e
Resultados de Seguros(4)

63,7%

R$ 51,6
bilhões

R$ 29,9
bilhões

3,2%

2,2%

6,9 p.p.

28,1%

(1) Retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado.
(2) Acima de 90 dias. NPL = Non Performing Loan.
(3) Inclui Garantias Financeiras Prestadas.
(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

Diretoria de Relações com Investidores
Em outubro, o Conselho de Administração indicou Alexsandro Broedel Lopes como o novo Diretor de Relações com
Investidores (DRI) da Companhia, em substituição a Marcelo Kopel, que passa a desempenhar novas funções como Diretor
Executivo nas Diretorias de Cartões e Veículos.
Alexsandro Broedel é Diretor Executivo de Finanças, Risco de Mercado e Liquidez da Companhia desde abril de 2015,
tendo sido Diretor de agosto de 2012 a março de 2015, e passou a acumular a função de DRI. É membro do Comitê de
Divulgação e Negociação desde outubro de 2013, exercendo, ainda, administração de outras sociedades controladas pelo
Itaú Unibanco. É PhD in Accounting and Finance pela Manchester Business School, Bacharel em Ciências Contábeis e em
Direito pela Universidade de São Paulo e é ex-Diretor da CVM.
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Nossos Negócios
Indicadores
9M17

9M16

Variação %

96.326

95.984

0,4

4.763

4.989

-4,5

156

130

20,0

46.700

45.859

1,8

119.241

108.476

9,9

9M17

9M16

Variação %

Preço da ação preferencial (ITUB4)(4)

43,35

32,45

33,6

Preço da ação ordinária (ITUB3)(4)

38,33

28,57

34,1

6.504,4

6.530,8

-0,4

Valor Patrimonial por ação(5)

19,0

17,6

8,2

Lucro Líquido por ação(5)

2,79

2,47

13,0

Lucro Líquido Recorrente por ação(5)

2,86

2,52

13,5

282,0

211,6

33,2

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) 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) 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).
(7) 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$ 265,4 bilhões em 30 de setembro de 2017 e R$ 197,5 bilhões em 30 de setembro de 2016, resultando em uma variação de 34,4%.
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Carteira de Crédito(1)

55,7

45,6

37,3 27,9 15,9

183,4

60,8

141,0

567,7

30/set/16

∆ Pessoas Físicas: -1,4%

set/17 - set/16

57,2

44,6

∆ América Latina: -3,9%

∆ Pessoas Jurídicas: -8,4%

38,3 26,0 13,9

164,6

59,1

135,5

30/set/17
Variação %:

R$ bilhões

539,1
2,6%

-2,3%

2,5% -6,9% -12,7%

-10,3%

-2,8%

-3,9%

-5,0%

Cartão de Crédito

Crédito Pessoal

Micro, Pequenas e Médias Empresas

Crédito Consignado

Veículos

América Latina

Crédito Imobiliário

Grandes Empresas

(1) Com Garantias Financeiras Prestadas

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 setembro de 2017, o saldo da carteira de crédito, incluindo garantias financeiras prestadas, atingiu
R$ 539,1 bilhões, uma redução de 5,0% em relação a 30 de setembro de 2016. Se considerarmos também os
riscos de crédito que temos na modalidade de títulos privados, essa redução seria de 4,9%.
Na teleconferência de resultados do 3º trimestre de 2017, realizada em 31 de outubro, Candido Bracher enfatizou:
“Este trimestre foi impactado por uma mudança significativa de humor, ocasionado por eventos que geraram
grande instabilidade. Em função disso, a possibilidade de termos as reformas aprovadas diminuiu, afetando
negativamente os níveis de confiança. Esses eventos adiaram a retomada da demanda por crédito, que estava
começando, e que provavelmente será retomada em um ritmo mais lento no segundo semestre deste ano. (...)
Como resultado, a demanda por crédito e serviços financeiros foi afetada, mas não tão seriamente como se
poderia esperar dada a intensidade dos eventos. (...) Esperamos que nossa carteira de crédito se estabilize no
segundo semestre deste ano e estamos preparados para retomar o crescimento de crédito quando a demanda por
crédito permitir.”
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Inadimplência
Nossa estratégia de redução de risco na concessão de crédito, iniciada em 2012, influenciou o índice de
inadimplência, principalmente pela mudança para um perfil mais conservador de nossa carteira:
• O índice de inadimplência total (operações em atraso há mais de 90 dias) alcançou 3,2% em 30 de setembro de
2017, o indicador manteve-se estável em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período
de 2016, houve redução devido, principalmente, à menor inadimplência no Brasil.
• No Brasil(1), esse indicador atingiu 3,8% em setembro de 2017 com redução de 1,0 ponto percentual em relação
ao mesmo período do ano anterior pela menor inadimplência em pessoas físicas, micro, pequenas e médias
empresas e grandes empresas.
• Para as operações da América Latina(2), o indicador atingiu 1,4%, aumento de 0,2 ponto percentual no trimestre,
principalmente pelo aumento observado no segmento de micro, pequenas e médias empresas, tanto no Chile
quanto na Colômbia.

Inadimplência acima de 90 dias

X

4,8%

X

3,9%

X

n/16

4,2%

4,2%

3,4%

1,2%
Set/16

3,9%

3,8%

3,4%

3,2%

3,2%

1,2%

1,3%

1,2%

1,4%

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Brasil(1)
Total
América Latina(2)

O saldo das provisões adicionais ao mínimo requerido pelo BACEN atingiu R$ 10,7 bilhões(3) em 30 de
setembro de 2017. O índice de cobertura da carteira com atraso acima de 90 dias atingiu 246% em setembro
de 2017, aumento de 42 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior.
(1) Inclui unidades externas ex-América Latina.
(2) Exclui Brasil.
(3) Provisão Complementar incluindo Provisões para Garantias Financeiras Prestadas.
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Programa de Recompra de Ações
O Conselho de Administração aprovou novo programa de recompra com início em setembro de 2017,
autorizando a aquisição de até 60 milhões de ações ordinárias(1), e de até 39.155.000 de ações preferenciais,
sendo que as operações poderão ser efetuadas no período de 1 de setembro de 2017 a 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 período de janeiro a setembro de 2017, adquirimos 37.982.900 ações preferenciais de emissão própria
no montante total de R$ 1,4 bilhão ao preço médio de R$ 36,19 por ação(2).
(1) Até 31.793.134 ações ordinárias e 39.155.000 preferenciais, sem redução do valor do capital social, que equivalem, aproximadamente, a 10% das
317.962.080 ações ordinárias e 1,22% dos 3.203.729.973 ações preferenciais em circulação no mercado, com data-base em 31 de julho de 2017.
(2) 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 2/2/2016
e 25/5/2017, para os períodos de 3/2/2016 a 2/8/2017 e de 26/5/2017 a 26/11/2018 respectivamente. Valores de recompra não incluem taxa de
liquidação, corretagem e emolumentos.
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Aquisição e Alienação

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. (IRB)
Em 29 de agosto de 2017, no âmbito da Oferta Pública de Distribuição Secundária de ações ordinárias do
IRB, a Itaú Seguros S.A reduziu sua participação de 14,7% para 11,1% do capital total do IRB e a Itaú
Vida e Previdência S.A., que detinha 0,2% de participação, deixou de ser acionista. Permanecemos no
bloco de controle do IRB, nos termos do acordo de acionistas da sociedade.

Itaú CorpBanca
Em 15 de setembro de 2017, adquirimos 1,8 bilhão de ações do Itaú CorpBanca, pelo valor de
aproximadamente R$ 55,6 milhões, em decorrência do exercício pelo Corp Group de uma opção de venda
de ações prevista no acordo de acionistas do Itaú CorpBanca celebrado entre Itaú Unibanco e Corp Group
em 1º de abril de 2016. Com isso, a participação do Itaú Unibanco passa de aproximadamente 35,71%
para aproximadamente 36,06%, sem alterações na governança do Itaú CorpBanca.

Evento Subsequente
Citibank
Em 26 de outubro de 2017, obtivemos a última das autorizações regulatórias necessárias junto ao BACEN
para a aquisição dos negócios de varejo do Citibank no Brasil, sendo que o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica havia aprovado a operação no dia 16 de agosto de 2017. A liquidação financeira da
aquisição das operações ocorrerá da seguinte forma:
• Em 31 de outubro de 2017, ocorrerá a liquidação das operações de varejo, sendo que o Itaú Unibanco
passará a ser responsável por essas operações a partir da referida data.
• A liquidação financeira da aquisição das operações referentes ao segmento de pessoa física da Citibank
Corretora e a correspondente transferência dessas operações serão realizadas posteriormente, em data a
ser definida entre as partes.
• Após cumpridas as disposições previstas nos respectivos acordos de acionistas de tais empresas, ocorrerão
as aquisições das participações societárias detidas pelo Citibank na TECBAN e na Cibrasec e as respectivas
liquidações financeiras.
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Dividendos & Juros sobre Capital Próprio (JCP)
Como divulgado em 26 de setembro de 2017, pretendemos manter a prática de pagamento de dividendos
e JCP de, no mínimo, 35% do lucro líquido recorrente e retiramos o limite máximo de 45%, sendo que o valor
total a ser distribuído a cada ano será fixado pelo Conselho de Administração, considerando-se, entre outros:
1. O nível de capitalização da Companhia, conforme regras definidas pelo BACEN.
2. O nível mínimo estabelecido pelo Conselho de Administração de 13,5% de capital nível 1.
3. A lucratividade no ano.
4. As perspectivas de utilização de capital em função do crescimento esperado dos negócios, programas
de recompra de ações, fusões e aquisições, e alterações de mercado e regulatórias que possam alterar a
exigência de capital; e
5. Mudanças fiscais;
Assim, o percentual a ser distribuído poderá flutuar ano a ano em função da lucratividade e demandas de
capital da Companhia, sempre considerando o mínimo previsto no Estatuto Social.
Remuneramos nossos acionistas por meio de pagamentos mensais e complementares de Dividendos &
Juros sobre Capital Próprio (JCP). Nos primeiros nove meses de 2017, pagamos ou provisionamos R$ 3,9
bilhões e destacamos no Patrimônio Líquido R$ 7,5 bilhões em Dividendos & JCP líquidos de impostos,
totalizando R$ 11,4 bilhões.
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.

6,88%
4,83%
3,40%

3,49%

3,21%

3,04%

2,81%

2,98%

2012 (1)

2013 (1)

2014 (1)

Dividend Yield – Bruto

4,32%
2015 (1)

5,40%

5,60%

6,07%

4,81%

4,81%

2016 (1)

set/16(2)

set/17(2)

Dividend Yield – Líquido

(1) Considera Dividendos e JCP pagos para acionistas que mantiveram suas posições nos meses de janeiro a dezembro de cada ano e a cotação
média do primeiro dia útil de cada ano.
(2)Considera Dividendos e JCP declarados e disponíveis aos acionistas que mantiveram suas posições nos meses de outubro de 2015 a setembro
de 2016 e de outubro de 2016 a setembro de 2017 e a cotação média do primeiro dia útil de outubro de cada período.
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Mercado de Capitais
43,35

Cotação de Fechamento ao final de cada período(1)
33,85

38,40

28,60
22,81

23,55

21,30
11,24

22,13

23,94
26,69

30,00

22,35
10,75

10,20

13,70

10,28
5,92

2,04

2,34

2,66

2012

2013

2014

ITUB4 (PN) - em R$

3,26

3,17

2016

3T17

3,90

ITUB3 (ON) - em R$

2015
ITUB (ADR) - em US$

Dólar - em R$

(1) As 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.

3T17

3T16

23.568

24.922

1.267,54

1.538,48

18,6

16,2

3,09%

3,81%

54.508

60.753

3.395,60

4.235,02

Volume médio por negócio (em R$ mil)

16,05

14,35

Total de ADRs em circulação (em milhões)

887,4

851,0

28,15%

26,77%

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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Investimentos Itaú Personnalité
O Itaú Personnalité, em março deste ano, introduziu no mercado um novo conceito de
Investimentos: a plataforma Investimento 360. Exclusiva para clientes Personnalité, o conceito
reforça o foco no cliente, ao unir banco e corretora em um só lugar, recomendando com
transparência e imparcialidade.
Por meio de um processo criterioso, os especialistas do Itaú Personnalité selecionam as melhores
opções de investimentos que existem no mercado para proporcionar aos clientes mais flexibilidade e
diversificação com performance e confiança.
Além disso, em linha com o compromisso de ter a oferta mais adequada aos objetivos de longo
prazo e garantir acesso às melhores oportunidades do mercado, o banco abriu a arquitetura de
investimentos e reduziu para R$ 50 mil os volumes globais de investimentos para a maioria dos
fundos disponíveis.
Desde março, a plataforma já conta com 28 fundos de terceiros e pode ser acessada direto pelo
Aplicativo Itaú Personnalité no celular e tablet.
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Você Sabia?
Atualmente, como o maior banco privado do Brasil, o Itaú tem se reinventado constantemente para atender
clientes, colaboradores e toda a sociedade de forma eficiente.
Essa transformação tecnológica que estamos vivendo, inclusive dentro das empresas, nos permite trabalhar de
uma nova maneira.
O ambiente de trabalho tradicional está sendo substituído por um ambiente mais colaborativo, menos
hierárquico e mais dinâmico e que, naturalmente, estimula a inovação. Hoje temos equipes multidisciplinares,
com times trabalhando nas metodologias Agile (clientes como protagonistas no processo produtivo) e Design
Thinking (inovação com foco no ser humano).
As nossas salas de performance, por exemplo, foram inspiradas no modelo.com para otimizar a venda pelos
canais eletrônicos, com monitoramento constante dos produtos do banco.
Outros novos ambientes ganharam cores mais vibrantes que identificam os blocos, é possível escrever nas
colunas, boards e mesas. O espaço é decorado com adesivos, ilustrações e frases divertidas estampadas nas
paredes e portas do local.
Hoje temos, nesse local, o que há de mais moderno em termos de empresa digital no mundo: salas equipadas
com tecnologia e ferramentas para aprendizagem e salas de workshop; corredores de fluxo livre; ambientes
para grupos e cocriação; diferentes áreas de trabalho com diferentes tecnologias disponíveis; ferramentas
colaborativas que promovam a troca de conhecimento e brainstorming, como quadros brancos; espaço
dedicado para os times de projeto; e espaço de promoção da interação social.
Nossos principais objetivos são disponibilizar o melhor aproveitamento possível do espaço e suporte
adequado às diversas atividades realizadas pelas equipes. Dessa forma, garantimos um ambiente que
seja ao mesmo tempo eficiente do ponto de vista de ocupação e produtivo para o tipo de trabalho que
desenvolvemos.
O Itaú Unibanco acredita que a tecnologia deve ser, antes de tudo, simples, humana e inclusiva. Ela é um
dos fatores que mais impactam a velocidade das mudanças e por isso esse é um tema que sempre foi
acompanhado de perto por nós, no Itaú.
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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 setembro de 2017. Com aproximadamente 96 mil colaboradores, possui
aproximadamente 4,8 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$ 282,0 bilhões em 30 de setembro 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 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.

