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Mensagem do Presidente
Prezado(a) acionista,
O ano de 2016 foi marcado por uma forte recessão no Brasil com
uma contração do nosso PIB, acumulando uma queda superior a
7% em 2 anos.
Mesmo nesse cenário bastante adverso, chegamos ao final de
mais um ano com resultados consistentes, fruto de um modelo
de negócios que equilibra operações de crédito com seguros e
serviços. Esse modelo torna o banco menos vulnerável aos ciclos
econômicos, reduzindo a volatilidade de nosso lucro.
Assim conseguimos encerrar o ano de 2016 com um lucro líquido
de R$ 22,1 bilhões(1), e rentabilidade recorrente anualizada sobre
o patrimônio líquido médio de 20,3%(1), representando queda de
7% sobre o ano anterior. Em 2016, 61% dos R$ 22,1 bilhões são
oriundos das atividades de prestação de serviços e de produtos
de seguridade massificados (operações de seguros, previdência e
capitalização), 15% foram gerados pelas atividades de tesouraria
e excesso de capital, e os 24% restantes vieram de operações
de crédito, cujo resultado foi adversamente afetado pela alta
inadimplência, e assim tivemos nessa atividade um retorno sobre
o capital regulatório de apenas 9,4%, inferior ao custo de capital.
Acreditamos que com a redução da inadimplência, já iniciada no
final do ano, deveremos voltar para retornos em linha com o custo
de capital para atividade de concessão de crédito. Essa expectativa

de melhoria, em ocorrendo, será determinante no crescimento de
nossos resultados nos próximos anos.
Nosso patrimônio líquido atingiu R$ 115,6 bilhões ao final do
ano, com crescimento de 8,6%(2) em relação ao ano anterior,
sendo que ao final do período nosso índice de Basileia era de
19,1% e o de Liquidez de Curto Prazo médio do 4º trimestre
foi de 212,8%, ambos acima do exigido pelo Banco Central de
10,5% e 70% respectivamente.
O forte nível de capitalização do banco e a perspectiva de geração
de resultados acima da necessidade de capital nos próximos anos
levou a administração a elevar para o exercício de 2016 o total
de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio para 45% do lucro
líquido, e anunciamos expectativa de manter essa distribuição
entre 35 e 45% para os próximos anos.
O valor adicionado à economia pelo Itaú Unibanco atingiu R$
61,6 bilhões, distribuído basicamente entre colaboradores (32%),
tributos (29%), reinvestimento dos lucros (26%) e acionistas
(11%). Apoiamos diversas iniciativas e projetos, sendo que nossos
investimentos sociais privados ao longo de 2016 somaram R$ 473,0
milhões, sendo 67% através de doações e patrocínios realizados
pelo próprio Itaú Unibanco e 33% por meio de verbas incentivadas

por leis. Os recursos foram direcionados a projetos voltados a
educação, saúde, cultura, esporte e mobilidade, que são áreas que
nossa organização vem priorizando ao longo dos últimos anos.
Anunciamos em 2016 uma série de mudanças em nosso Comitê
Executivo. Como divulgado há mais de dois anos, deixarei a
Presidência Executiva do Itaú Unibanco após 23 anos nessa posição.
A partir da próxima Assembleia Geral de Acionistas passarei a
atuar, em conjunto com Pedro Moreira Salles, como co-Presidente
do Conselho de Administração. O novo Presidente do banco será
Candido Bracher, que possui mais de 36 anos de experiência no
mercado financeiro e esteve ligado, nos últimos 28 anos, ao BBA
Creditanstalt, Itaú BBA e Itaú Unibanco, com atuação destacada em
diversas funções, contribuindo para a evolução dessas instituições.
Marco Bonomi deixou a função de Diretor Geral de Varejo e
será indicado na próxima assembleia para o nosso Conselho de
Administração. Com mais de quatro décadas de experiência em
negócios de varejo, Marco certamente dará contribuições valiosas,
em função de seus conhecimentos da atividade bancária.
Com todas as mudanças já anunciadas, o Comitê Executivo terá
a seguinte composição: Candido Bracher, Presidente Executivo &
CEO, Marcio Schettini, Diretor Geral de Varejo, Eduardo Vassimon,
Diretor Geral de Atacado, Caio David, Vice-Presidente de Riscos
e Finanças, André Sapoznik, Vice-Presidente de Tecnologia e
Operações e Claudia Politanski, Vice-Presidente de Pessoas, Jurídico
e Ouvidoria, Comunicação Corporativa e Relações Institucionais e
Governamentais. Acredito que esse Comitê Executivo está à altura
dos grandes desafios que temos pela frente.

Investimos neste ano mais de R$ 193 milhões no treinamento
dos nossos mais de 94 mil colaboradores, com foco não só no
aperfeiçoamento técnico deles, mas também com ênfase na
disseminação da nossa Cultura de Risco, que é peça fundamental
na gestão da nossa organização.
Em 2016 nossa expansão se deu por aquisições, com destaque
para a consolidação do Itaú CorpBanca no Chile que representou
acréscimo de R$ 72,2 bilhões em empréstimos ao nosso balanço, a
aquisição dos negócios de varejo do Citibank no Brasil, a aquisição
da Recovery que é uma empresa especializada em cobrança, e
também dos 40% restantes do capital do Itaú BMG Consignado.
Procurando atender nossos clientes, continuamos expandindo
nossa oferta de produtos e serviços pelos canais digitais, e em
2016, 73% das transações feitas no banco foram efetuadas por
esses canais, o que representou 10,9 bilhões de transações, com
crescimento de 21% em relação ao ano anterior.
Iniciamos 2017 com a expectativa de que seja um ano melhor
para o Brasil com algum crescimento de nossa economia e dos
resultados do banco. Trabalharemos para manter uma performance
diferenciada e focados nos desafios e oportunidades que temos
pela frente. Logo a seguir indico as nossas expectativas para 2017.
Finalizo agradecendo a confiança e apoio que tive ao longo dos 23
anos em que estive a frente do banco. Foi um privilégio trabalhar
com tantos executivos e funcionários tão competentes e dedicados
e com eles partilho os méritos dos resultados atingidos no período.
Forte abraço!

Roberto Setubal
Presidente Executivo & CEO
As projeções do Consolidado foram calculadas com base nas informações consolidadas pro forma em 2016, que consideram a
consolidação do Itaú CorpBanca no 1T16.

Consolidado(3)

Brasil(3,4)

De 0,0% a 4,0%

De -2,0% a 2,0%

Margem Financeira com Clientes (ex-Impairment)

De -4,0% a -0,5%

De -5,0% a -1,5%

Resultado de Créditos de Liquidação
Duvidosa e Impairment(6)

Entre R$ 14,5 bi e
R$ 17,0 bi

Entre R$ 12,5 bi e
R$ 15,0 bi

Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros(7)

De 0,5% a 4,5%

De 0,0% a 4,0%

Despesas não Decorrentes de Juros

De 1,5% a 4,5%

De 3,0% a 6,0%

Carteira de Crédito Total(5)

(1) Com o intuito de proporcionar comparabilidade dos resultados em relação aos períodos anteriores, apresentamos o Lucro Líquido Recorrente, assim como a
Rentabilidade Recorrente Anualizada sobre o Patrimônio Líquido pro forma, isto é, resultados combinados do Itaú Unibanco e do CorpBanca para os períodos
anteriores ao segundo trimestre de 2016.
(2) O patrimônio líquido de 2015 utilizado para o cálculo da variação anual também considera os resultados combinados (pro forma) do Itaú Unibanco e do CorpBanca.
(3) Considera câmbio de R$ 3,50 em Dez/17.
(4) Inclui unidades externas ex-América Latina.
(5) Inclui avais, fianças e títulos privados.
(6) Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas de Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo e Impairment.
(7) Receitas de Serviços (+) Receitas de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros,
Previdência e Capitalização.
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Pagamento de Dividendos & Juros sobre o Capital Próprio (JCP) em 2016
Ao longo de 2016, pagamos ou provisionamos:
• Dividendos mensais no valor de R$ 0,0150 por ação, mantidos nesse valor mesmo após a bonificação de
10% ocorrida em outubro(1);
• Juros sobre o Capital Próprio líquidos de imposto de renda, nos valores de:
• R$ 0,3392, por ação pagos em 25/08/2016;
• R$ 0,4007 por ação, a ser pago em 03/03/2017;
• R$ 0,6591 por ação, a ser pago também em 03/03/2017.
Portanto, em 2016 foi pago ou provisionado o valor de R$ 1,5789 por ação, o que totalizou R$ 10,0 bilhões
em Dividendos & JCP, líquidos de impostos, o que corresponde a 45% do lucro líquido recorrente e
representou um aumento de 36,9% em relação ao ano de 2015.
(1) Se considerarmos as bonificações ocorridas nos últimos 4 anos, em função da manutenção do dividendo mensal em R$ 0,015 por ação, houve
incremento de 46% nos valores recebidos mensalmente pelos acionistas.

Nova Prática de Pagamento de Dividendos & JCP
Desde a fusão entre Itaú e Unibanco(1), o percentual do lucro líquido consolidado recorrente distribuído
na forma de Dividendos & JCP aos nossos acionistas (Payout Líquido) foi em média 31%.
Na reunião do Conselho de Administração do dia 06 de fevereiro, alteramos a nossa prática de pagamento
de Dividendos & JCP, que passará a ser de 35% a 45% do lucro líquido consolidado recorrente nos
próximos anos(2). Em 2016, como apresentado anteriormente, o payout líquido será de 45%.

Histórico de Payout Líquido:
R$ bilhões

33%

45%

188%
30%

30%

32%

32%

32%
6,63

3,47

4,39

4,52

1,11

1,57

1,95

2,33

2,80

2,82

2,57

2,77

2010

2011

2012

2013

3,91

1,64
1,83

2009

5,10

Dividendo Mínimo Obrigatório

Dividendo Acima do Obrigatório

31%
7,30

10,00

5,52

2,30
2,50

4,13

2014

5,00

2015

4,48

2016

Payout Líquido

(1) Período entre os anos de 2009 e 2015.
(2) O intervalo de payout está sujeito a alterações decorrentes de eventuais fusões e aquisições, mudanças fiscais, regulatórias e variações significativas
nos ativos ponderados pelo risco (RWA). Os eventos anteriormente listados que podem trazer variações no payout líquido não são exaustivos, ou seja,
são exemplos de eventuais situações que podem afetar o payout. O intervalo de payout pode estar sujeito a alterações, mas sempre considerando o
mínimo de distribuição previsto em nosso estatuto.
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Itaú Unibanco – Informações Pro Forma
A partir do segundo trimestre de 2016, a companhia resultante da união entre o Banco Itaú Chile e o CorpBanca, o Itaú
CorpBanca, passou a ser consolidada em nossas demonstrações contábeis, uma vez que somos acionistas controladores do novo
banco. Com o intuito de proporcionar comparabilidade dos resultados em relação aos períodos anteriores, apresentamos dados
históricos pro forma, isto é, resultados combinados do Itaú Unibanco e do CorpBanca para os períodos anteriores ao segundo
trimestre de 2016.
O pro forma mencionado anteriormente foi feito em todas as rubricas da demonstração de resultado, ou seja, com a inclusão de
100% do resultado proveniente do Itaú CorpBanca, sendo destacado o resultado relativo aos acionistas minoritários na rubrica
“participações minoritárias nas subsidiárias”, tanto do CorpBanca como do Itaú Chile. Uma vez que os dados foram elaborados
para mostrar retroativamente o efeito de uma transação que ocorreu em data posterior, há limitações inerentes à natureza das
informações pro forma.
Uma vez que os dados foram elaborados para mostrar retroativamente o efeito de uma transação que ocorreu em data
posterior, há limitações inerentes à natureza das informações pro forma. Os dados foram fornecidos com propósito meramente
ilustrativo e não devem ser interpretados como uma representação dos resultados que teriam sido obtidos caso a união das
empresas tivesse ocorrido anteriormente, nem são um indicativo dos resultados futuros da companhia combinada.

Presença Internacional
CIB
Londres, Lisboa, Madri, Paris, Frankfurt
CIB
NY, Miami, Cayman, Bahamas
Clientes Institucionais / Asset
NY, Cayman

Clientes Institucionais / Asset
Londres
Private Banking
Zurique

Private Banking
NY, Cayman, Bahamas, Miami

CIB
México

CIB / Clientes Institucionais / Asset
Tóquio, Dubai, Hong Kong

CIB
Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia
Clientes Institucionais / Asset
Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Panamá
Private Banking
Brasil, Chile e Paraguai
Varejo
Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e
Colômbia

Somos uma empresa brasileira com atuação em 19 países,
dos quais 9 estão na América Latina.
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Destaques do ano de 2016
No dia 07 de fevereiro divulgamos os resultados referentes ao ano de 2016, e em 08 de fevereiro
realizamos nossas teleconferências com os investidores, em português e inglês. Além de divulgar as
informações no site de Relações com Investidores (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores).
Principais indicadores e índices da nossa performance do ano de 2016 em relação ao mesmo período do
ano anterior:

Lucro Líquido
Recorrente

R$ 22,1
bilhões

ROE
Recorrente (a.a.)(1)

-7,0%

Ativos
Totais

R$ 1,4
trilhão

-3,6 p.p.

3,3%

5,8 p.p.

R$ 562,0
bilhões

-11,5%

Margem
Financeira Gerencial

R$ 69,0
bilhões

3,4%
NPL 90

0,2 p.p.

Despesas de Provisão
para Crédito de
Liquidação Duvidosa

Carteira
de Crédito(3)

Índice de Eficiência
Ajustado ao Risco

69,2%

20,3%

Índice de
Inadimplência(2)

-2,2%

R$ 26,2
bilhões

9,7%

Receitas de Serviços e
Resultados de Seguros

R$ 39,3
bilhões

3,1%

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

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 Itau Unibanco > Alertas por e-mail > Cadastre-se aqui
para receber os alertas por e-mail
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Nossos Negócios

Indicadores
2016

2015

Variação %

94.779

97.865

-3,1

5.103

5.119

-0,3

135

94

43,6

46.175

45.559

1,4

112.595

111.524

1,0

2016

2015

Variação %

Preço da ação preferencial (ITUB4)(3)

33,68

23,91

40,9

Preço da ação ordinária (ITUB3)(3)

29,73

22,07

34,7

6.512,7

6.513,5

-

17,75

16,34

8,6

Lucro Líquido por ação(4)

3,32

3,55

-6,5

Lucro Líquido Recorrente por ação(4)

3,40

3,62

-5,8

Dividendos & JCP Líquidos por ação (R$)

1,58

1,13

40,3

219,3

155,7

40,8

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

Ações(2)

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

Valor de Mercado (R$ bilhões)(5,6)

(1) Inclui PAEs (Postos de Atendimento Eletrônico), pontos em estabelecimento de terceiros e Banco24horas.
(2) Para melhor comparabilidade, as ações em circulação foram ajustadas pela bonificação de outubro de 2016.
(3) Com base na cotação média no último dia do período.
(4) Calculado com base na média ponderada da quantidade de ações. Não considera resultados pro forma do Itaú CorpBanca para períodos anteriores
ao segundo trimestre de 2016.
(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$ 207,6 bilhões em 31 de dezembro de 2016 e R$ 150,6 bilhões em 31 de dezembro de 2015, resultando em uma variação de 38%.
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31/dez/16 31/dez/15

Carteira de Crédito(1)
R$ bilhões
58,5

45,4

59,0

44,6

Variação %: 0,8%

-1,8%

34,6 29,0 20,0

38,1 26,3 15,4

10,1% -9,3% -23,1%

219,4

69,0

181,5

61,5

-17,3%

-10,8%

159,3

635,2

562,0

135,5

-14,9%

-11,5%

dez/16 – dez/15 ∆ Pessoas Físicas: -2,2%

∆ Pessoas Jurídicas:-15,7%

Cartão de Crédito

Crédito Pessoal

Micro, Pequenas e Médias Empresas

Crédito Consignado

Veículos

América Latina

Crédito Imobiliário

Grandes Empresas

∆ América Latina: -14,9%

(1) Com avais e fianças.

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo da carteira de crédito, incluindo avais e fianças, atingiu R$ 562,0
bilhões, redução de 11,5% em relação a 31 de dezembro de 2015.
Se considerarmos também os riscos de crédito que temos na modalidade de títulos privados, essa
redução atinge 11,0%. Desconsiderando-se o efeito da variação cambial, a nossa carteira de crédito,
incluindo títulos privados, teria reduzido 6,4% em relação ao ano anterior.

Destaques
Crédito Imobiliário
• Somos líderes na concessão de financiamento de imóveis para Pessoas Físicas entre os bancos privados
brasileiros com utilização dos recursos da poupança (SBPE – Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo)(1).
• De janeiro a dezembro de 2016, realizamos cerca de 27,3 mil financiamentos para mutuários, totalizando
R$ 8,2 bilhões emprestados, com participação de mercado de 18,1%.
• O saldo da carteira de crédito imobiliário para pessoas físicas alcançou R$ 38,1 bilhões.

Crédito Consignado
• Somos líderes em saldo de crédito consignado entre os bancos privados brasileiros(2).
• O destaque foi a carteira de aposentados e pensionistas do INSS, que cresceu 7,5% em relação a dezembro de 2015.
• O saldo da carteira de crédito consignado alcançou R$ 44,6 bilhões (38% na nossa rede de agências e 62% nos
demais canais de comercialização), redução de 1,8% em relação a 31 de dezembro de 2015.
(1) Fonte: Itaú Unibanco e ABECIP – dados de dezembro de 2016.
(2) Fonte: BACEN e Demonstrações Financeiras do Itaú Unibanco e Concorrência – dados de dezembro de 2016.
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América Latina
• O saldo da carteira de crédito da América Latina atingiu R$ 135,5 bilhões, redução de 14,9% em relação a
dezembro de 2015.
• Estamos presentes em 19 países, dos quais 9 estão na América Latina. Esta região é nossa prioridade na
expansão internacional devido à proximidade geográfica e cultural de seus países com o Brasil.

Indicadores de Crédito
Nossa estratégia de redução de risco na concessão de crédito, iniciada em 2012, influenciou a trajetória
do índice de inadimplência nos últimos anos, principalmente pela mudança para um perfil mais
conservador de nossa carteira.
Mesmo desconsiderando os efeitos da sazonalidade, que favorecem os indicadores de inadimplência nos
últimos meses do ano, apresentamos resultados consistentes no 4º trimestre de 2016:
• O índice de inadimplência acima de 90 dias atingiu 3,4% em 31 de dezembro de 2016, queda de 0,5 p.p.
em relação a 30 de setembro de 2016.
• No Brasil(1), esse indicador atingiu 4,2% em 31 de dezembro de 2016, redução de 0,6 p.p. em relação a 30
de setembro de 2016. Para as operações da América Latina(2), o indicador manteve-se estável em 1,2%.
5,2

4,4

0,8

4,9

4,2

0,8

dez/12 mar/13

4,6

3,9

4,3

3,5

0,7

0,7

jun/13

set/13

4,0

3,8

3,7

3,6

3,3

3,2

3,1

3,0

0,7

0,8

0,7

0,9

jun/14

set/14

dez/13 mar/14

Total

3,4
2,9
1,1

3,3

2,8
1,1

dez/14 mar/15

Brasil(1)

3,6

3,8

3,9

3,0

3,0

3,2

1,1

1,2

1,1

jun/15

set/15

4,8

(3)

4,4

4,5

3,5

3,6

3,9 (3)

1,1

1,1

1,2

dez/15 mar/16

jun/16

set/16

4,2

3,4
1,2

dez/16

América Latina(2)

(1) Inclui unidades externas ex-América Latina.
(2) Exclui Brasil.
(3) Desconsiderando efeito de grupo econômico específico, o índice de inadimplência (90 dias) total e Brasil seriam de 3,6% e 4,4% em set/16, respectivamente.

O índice de cobertura, que mede a razão entre a provisão contabilizada e as operações vencidas há mais de 90 dias,
atingiu 222% ao final de dezembro de 2016, aumento de 16,0 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior, devido
principalmente a redução da carteira em atraso acima de 90 dias no Varejo e aumento do saldo de provisões para créditos
de liquidação duvidosa no Atacado.
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Seguridade e Serviços
Buscamos constantemente implementar e focar na oferta de novos produtos e serviços que agregam valor
aos nossos clientes e diversificam nossas fontes de resultados, possibilitando o crescimento de nossas receitas
não oriundas de operações de crédito, advindas principalmente de prestação de serviços e de produtos de
seguridade massificados (operações de seguros, previdência e capitalização). Acreditamos que esse modelo
de negócio cria oportunidades para melhorar nossa relação com os clientes e, com a participação de produtos
menos impactados pelos ciclos econômicos, contribui para a menor volatilidade do nosso resultado.
Apresentamos abaixo o detalhamento do nosso produto bancário oriundo de seguridade e serviços.

Produto Bancário – Seguridade e Serviços

2016

2015

variação

31,0

29,3

5,7%

Receitas de Prestação de Serviços (A)

9,8

9,6

2,0%

Operações de Crédito e Garantias Prestadas

2,6

2,6

-1,3%

Cartões de Crédito

6,3

6,0

4,0%

América Latina (ex-Brasil)

0,9

0,9

-2,2%

21,2

19,7

7,5%

Administração de Recursos

3,0

2,7

12,8%

Serviços de Conta Corrente

6,4

5,6

14,0%

Operações de Crédito e Garantias Prestadas(1)

0,7

0,6

9,1%

Serviços de Recebimentos

1,6

1,5

7,8%

Cartões de Crédito

5,9

5,5

5,9%

Outros

2,1

2,1

2,2%

América Latina (ex-Brasil)

1,5

1,7

-10,7%

Resultado de Seguros(2) (C)

6,3

6,2

1,1%

Margem Financeira Gerencial (D)

18,7

19,2

-2,5%

Produto Bancário(3) – Seguridade e Serviços (B + C + D)

46,2

45,1

2,4%

Em R$ bilhões

Crédito
e Trading

Receitas de Prestação de Serviços – Total (A + B)

Seguridade e Serviços

Receitas de Prestação de Serviços (B)

(1) Principalmente Receitas com Cartão de Débito.
(2) Resultado de Seguros inclui o Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização, líquido das Despesas com Sinistros e de Comercialização.
(3) Produto Bancário de Seguridade e Serviços considerando o Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização, líquido das Despesas com
Sinistros e de Comercialização.
Obs.: Na visão Modelo de Negócios, o Produto Bancário de Seguridade e Serviços considera o Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das
Despesas com Sinistros e de Comercialização.
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Expectativas x Realizado 2016(1)
Em 2016, atingimos praticamente todos os parâmetros que havíamos colocado como guidance para o
ano, com exceção da carteira de crédito consolidada, em que ficamos 0,5% abaixo do projetado. Já para
as projeções no Brasil, os resultados ficaram em linha com as nossas expectativas, conforme abaixo:
As projeções do Consolidado foram calculadas com base nas informações consolidadas pro forma
em 2015 e no 1T16, que consideram a consolidação do Itaú CorpBanca no passado.

Consolidado

Brasil(2)

Projeções

Realizado

Projeções

Realizado

De -10,5%
a -5,5%

-11,0%

De -11,0%
a -6,0%

-9,8%

De -2,5%
a 0,5%

-2,5%

De -1,0%
a 2,0%

-0,2%

-

R$ 1,9 bi

-

R$ 1,9 bi

Entre
R$ 23,0 bi
e R$ 26,0 bi

R$ 22,4 bi

Entre
R$ 21,0 bi
e R$ 24,0 bi

R$ 20,2 bi

Receitas de Prestação de Serviços e
Resultado de Seguros(6)

De 4,0%
a 7,0%

4,9%

De 4,5% a
7,5%

5,9%

Despesas não Decorrentes de Juros

De 2,0%
a 5,0%

4,9%

De 2,5% a
5,5%

4,9%

Carteira de Crédito Total(3)
Margem Financeira com Clientes(4)
Impairment de Títulos
Resultado de Créditos de
Liquidação Duvidosa(5)

(1) Projeções foram revisadas por ocasião da fusão do Itaú Chile com o CorpBanca.
(2) Inclui unidades externas ex-América Latina.
(3) Inclui avais, fianças e títulos privados.
(4) Desconsiderando-se o efeito de impairment, o crescimento da Margem Financeira com Clientes seria de 0,3% no Consolidado e de 3,0% no Brasil.
(5) Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Líquidas de Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo.
(6) Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operação de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de
Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização.
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Distribuição do Valor Adicionado
Nosso valor adicionado, que demonstra a riqueza gerada para a comunidade, atingiu R$ 61,6 bilhões em
2016, um aumento de 1,6% em relação a 2015. Este resultado refere-se ao valor econômico direto gerado e
distribuído por nós, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros
investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.

Aluguéis
+ de 100 mil acionistas

R$ 1,5 bilhão

R$ 6,5 bilhões(1)
11%

Colaboradores

2%
32%

Reinvestimento
R$ 15,9 bilhões

26%

R$ 19,9 bilhões

R$ 61,6
bilhões

29%

Tributos
R$ 17,8 bilhões

Obs.: considera o lucro líquido recorrente e a reclassificação dos efeitos fiscais do hedge dos investimentos no exterior para a margem financeira.
(1) Em forma de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP). O Itaú Unibanco paga dividendos mensais e 2 complementares ao ano.
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Eventos Societários
Mudanças na Administração – No dia 9 de
novembro, foi divulgada a sucessão do atual
Presidente Executivo (CEO), seguindo o processo
de transição planejado e comunicado ao mercado
há mais de dois anos. O Itaú Unibanco anunciou
também uma série de mudanças em seu Comitê
Executivo. Até a próxima Assembleia (em 19/04),
Roberto Setubal permanece na presidência da
Companhia, sendo que após deverá atuar, em
conjunto com Pedro Moreira Salles, como copresidente do Conselho de Administração do
Itaú. Na sequência, será proposta a eleição de
Candido Bracher como Presidente Executivo do Itaú
Unibanco Holding.
Bonificação de 10% das ações do Itaú Unibanco –
Pelo quarto ano consecutivo, bonificamos nossas ações
em 10%. Assim, em outubro de 2016 nossos acionistas
receberam uma nova ação para cada dez ações da
mesma espécie que possuíam. Foi atribuído um custo
de aproximadamente R$ 20,05 às ações bonificadas,
impactando o preço médio de nossos acionistas.
Se considerarmos apenas as bonificações nos
últimos 4 anos, em função da manutenção do
dividendo mensal em R$ 0,015 por ação, houve
incremento de 46% nos valores recebidos
mensalmente pelos acionistas.

Programa de Recompra de ações – No ano de
2016, adquirimos 31.439.000 ações preferenciais(1)
de emissão própria no montante total de R$ 947,4
milhões ao preço médio de R$ 30,13 por ação(2).
Adicionalmente, em janeiro de 2017, foram
recompradas 6,35 milhões de ações preferenciais.
O processo de aquisição de ações de emissão
própria tem o objetivo de (i) maximizar a alocação
de capital por meio 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 (iii) utilizar as ações adquiridas caso haja
oportunidades de negócios no futuro.
Cancelamento de ações em Tesouraria – Em junho
de 2016, realizamos o cancelamento de 100 milhões
de ações preferenciais, de própria emissão e mantidas
em tesouraria, sem alteração do capital social.
A aquisição de ações de emissão própria, com seu
posterior cancelamento, aumenta o percentual de
participação dos acionistas no capital da Companhia
e, se mantido o resultado financeiro e o percentual
de distribuição do lucro, possibilita um maior
retorno em dividendos e juros sobre o capital
próprio aos acionistas remanescentes.

(1) Valor ajustado pela bonificação de 10% de outubro de 2016.
(2) Valores de recompra incluem taxa de liquidação, corretagem e emolumentos. Para obter mais informações sobre os volumes negociados e os preços
praticados nessas negociações, acesse www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > Governança Corporativa > Recompra de Ações ou consulte a nota
16. Os valores também estão ajustados pela bonificação de 10% de outubro de 2016.
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Aquisição de Controle – Recovery – Em março de
2016, concluímos a operação de aquisição de 89,08%
de participação no capital social da Recovery do Brasil
Consultoria S.A.

Seguro de Vida em Grupo – Em setembro de 2016,
celebramos um contrato de alienação da totalidade
de nossas operações de seguros de vida em grupo
com a Prudential do Brasil.

Itaú CorpBanca – Em abril de 2016, concretizamos
a união das operações do Banco Itaú Chile com o
CorpBanca e passamos a deter o controle da entidade
resultante – o Itaú CorpBanca – com participação de
33,58% em seu capital social e assinamos o Acordo
de Acionistas do Itaú CorpBanca, que nos garante
o direito de indicar, conjuntamente com o Corp
Group(1), a maioria dos membros do Conselho de
Administração do Itaú CorpBanca.

A alienação dessa operação reitera a estratégia,
já divulgada, de focar em seguros massificados,
tipicamente relacionados ao varejo bancário.

A partir de 1º de abril de 2016, o Itaú CorpBanca
passou a ser consolidado nas demonstrações
financeiras do Itaú Unibanco, acrescentando
aproximadamente R$ 115 bilhões de ativos no
balanço patrimonial.
Em outubro de 2016, adquirimos 10,9 bilhões
de ações do Itaú CorpBanca pelo valor de
aproximadamente R$ 288,1 milhões, sendo esta
operação 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 no Itaú CorpBanca
atingiu 35,71%, sem alterações na governança do
Itaú CorpBanca.

Citibank – Em outubro de 2016, celebramos um
contrato (Equity Interest Purchase Agreement) com o
Citibank para aquisição dos negócios de varejo do
Citibank no Brasil.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento
de determinadas condições precedentes, incluindo
a obtenção das aprovações do BACEN e do CADE –
Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Banco Itaú BMG Consignado – Em dezembro de 2016,
concluímos a operação de aquisição da totalidade da
participação detida pelo Banco BMG no Banco Itaú BMG
Consignado. Esta participação corresponde a 40% do
capital social do Itaú BMG Consignado, o que significa
que passamos a deter 100% do capital total desta
instituição. O valor pago foi de R$ 1,46 bilhão.

(1) Corp Group é uma holding diversificada controlada pela família Saieh, com investimentos nos setores financeiro, varejo, imobiliário, hoteleiro
e de mídia.
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Mercado de Capitais

Cotação de Fechamento ao final de cada período(1)

28,60

22,81

23,55

21,30
11,24

22,13
10,20

2,04

2,34

2,66

2012

2013

2014

26,69
10,75

33,85
23,94
22,35
5,92

30,00
10,28

3,90

3,26

2015

2016

ITUB4 (PN) – em R$
ITUB3 (ON) – em R$
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
4T16

3T16

4T15

Total Volume Financeiro Negociado no mercado
à vista (em R$ milhões)

28.620

24.922

29.042

Quantidade de Negócios (em mil)

1.826,3

1.538,5

2.101,5

15,7

16,2

13,8

4,10%

3,81%

5,07%

Total Volume Financeiro Negociado (em R$ milhões)

31.463

28.037

33.975

Quantidade de Negócios (em mil)

2.233,6

1.931,0

2.316,6

14,1

14,5

14,7

Total de ADRs em circulação (em milhões)

935,0

851,0

873,9

Relação Total de ADR's em circulação/Total de Ações
Preferenciais em Circulação

29,6%

26,8%

27,6%

BM&FBOVESPA (ITUB4)

Volume médio por negócio (em R$ mil)
Índice de Negociabilidade (IN)(2)
NYSE (ADR)

Volume médio por negócio (em R$ mil)

(2) O IN representa o percentual de negociação da ação em relação a todas as ações negociadas no mercado à vista na BM&FBOVESPA. Para o cálculo,
foram consideradas as negociações dos últimos 3 meses de cada período. Fonte: Economática.
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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
BM&FBOVESPA nas carteiras vigentes de janeiro a abril de 2017.

Carteiras de Janeiro a Abril de 2017

Participação do Itaú Unibanco (%)

Índices

ITUB3

ITUB4

Ranking(1)

Ibovespa
Índice Brasil 50 (IBrX 50)
Índice Brasil 100 (IBrX 100)
Índice Brasil Amplo (IBRA)
Índice Financeiro (IFNC)(2)
Índice Gov. Corp. Trade (IGCT)
Índice Tag Along Diferenciado (ITAG)
Índice Gov. Corp. Diferenciada (IGC)
Índice MidLarge Cap (MLCX)
Índice Carbono Eficiente (ICO2)
Índice de Sust. Empresarial (ISE)(3)

0,85%
1,64%
1,06%
0,66%
0,95%
0,49%

10,68%
10,95%
9,72%
9,51%
18,36%
11,91%
13,10%
7,42%
10,61%
17,30%
5,48%

1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
4ª

(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.

Relações com Investidores
Em 2016, participamos de 30 conferências e 7 road shows no Brasil e
exterior. No dia 17 de novembro de 2016, realizamos nossa reunião
Apimec em São Paulo pelo 21º ano consecutivo. Participaram do
evento cerca de 560 pessoas, além de 123 que acompanharam ao
vivo pela internet. Ao longo do ano de 2016, realizamos 16 reuniões
Apimec, com a presença de 2.218 participantes.
Para mais informações, acesse nosso site de Relações com
Investidores (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores) e
cadastre-se para receber nossos Alertas por E-mail (no site,
siga o caminho O Itaú Unibanco > Alertas por E-mail). Estamos
presentes também nas mídias sociais: curta nossa página no
Facebook (facebook.com/itauunibancori) e siga nosso perfil no
Twitter (@itauunibanco_ri).

www.itau.com.br/relacoes-com-investidores

facebook.com/itauunibancori

@itauunibanco_ri

15

Você sabia?

Em janeiro de 2017 fomos selecionados para compor o Índice
Bloomberg de Igualdade de Gênero em Serviços Financeiros,
que reconhece as empresas pelo compromisso com a igualdade
de gênero e transparência nas ações. No Brasil, apenas duas
instituições integram o índice, que conta com um total
de 52 empresas.
Um dos grandes projetos do banco com relação à temática
de gênero é o Itaú Mulher Empreendedora, que oferece
diversas formas de apoio para clientes empreendedoras, como
assessoria financeira, workshops e plataforma digital (www.
imulherempreendedora.com.br).
Para nós, diversidade fortalece a justa competitividade diante
das diferenças. A heterogeneidade de gênero, raça, pessoas com
deficiência, idade e orientação sexual dentro da organização está
presente nas nossas políticas e em nossa cultura, constantemente
estimuladas por meio de ações de valorização e promoção do tema.

Agenda de 2017

Maio
Fevereiro
7 – Divulgação dos resultados do 4T16
8 – Teleconferência sobre os resultados do 4T16
Abril
19 – Assembleia Geral Ordinária

3 – Divulgação dos resultados do 1T17
Agosto
1 – Divulgação dos resultados do 2T17
Outubro
31 – Divulgação dos resultados do 3T17
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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 dezembro de 2016. Com mais de 94
mil colaboradores, possui mais de 5,0 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 maneira abrangente 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 BM&FBOVESPA, na NYSE (New York Stock Exchange) e na BCBA (Bolsa de Comercio de
Buenos Aires), com valor de mercado de R$ 219,3 bilhões em 31 de dezembro de 2016.

Expediente
Conteúdo e coordenação: Relações com Investidores do Itaú Unibanco
Diagramação: TheMediaGroup

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.

