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Mensagem

do Presidente
Prezado (a) acionista,
É com satisfação que me dirijo a você para falar do
nosso desempenho em 2017.

adicionado materializa o nosso propósito, que
é estimular o poder de transformação das pessoas.

O ano passado foi marcado pelo início da
recuperação econômica do Brasil. Vimos a
inflação cair, assim como a taxa de juros, além da
retomada do crescimento do PIB, ainda que de
forma modesta. Esse movimento interrompeu um
longo período de recessão, cujos efeitos sobre
nossa carteira de crédito foram relevantes durante
os anos de 2015 e 2016.

É importante notar que o desempenho em 2017
reflete em grande parte as decisões estratégicas
tomadas em 2012. Na ocasião, decidimos atuar
em três grandes frentes – serviços e seguros,
crédito e tesouraria – para reduzir a volatilidade
dos nossos resultados por meio de uma maior
diversificação de receitas.

Por outro lado, também houve acentuada
volatilidade nos mercados locais, provocada
pela instabilidade política e pelas incertezas
relacionadas ao processo de aprovação das
reformas tão necessárias para o país.
Neste contexto, nossas receitas foram impactadas
pela queda das taxas de juros e por uma
recuperação de demanda ainda muito incipiente.
Este fato foi mais do que compensado por um
melhor desempenho da inadimplência e pela
manutenção de um rigoroso controle sobre os
níveis de despesas. A resultante destes fatores foi
um lucro líquido recorrente de R$ 24,9 bi, 12,3%
superior ao de 2016.
Gostaria de destacar o impacto gerado pelo
banco por meio do valor adicionado à economia,
que atingiu R$ 67,2 bilhões em 2017. O
montante foi distribuído entre diversos
segmentos da sociedade, por meio do
pagamento de nossos colaboradores, de tributos
e de aluguéis, do reinvestimento dos lucros na
operação e da remuneração dos mais de 120 mil
acionistas. O impacto gerado pelo valor

Da mesma forma que em 2012, no ano passado
tomamos decisões que já contribuíram para
o desempenho do ano, mas deverão ter seus
maiores efeitos a médio prazo. A partir de uma
reflexão colegiada sobre nossos principais
desafios estratégicos, demos início a um processo
de estruturação de nossas frentes prioritárias, com
o objetivo de dar maior consistência e qualidade
ao nosso resultado nos próximos anos. As novas
frentes foram divididas em dois grandes grupos:
Transformação e Melhoria Contínua.
No grupo de Transformação estão as frentes de
Centralidade no Cliente, Digitalização e Gestão
de Pessoas. Queremos conceber uma cultura de
atendimento focada no que os clientes precisam,
tendo-os realmente como centro das nossas
decisões. Devemos fazer isso no contexto da
nossa transformação digital, que nos possibilitará
oferecer aos clientes experiências melhores e
aperfeiçoar constantemente nossos processos.
Tudo isso dentro de uma nova dinâmica de
trabalho, altamente cooperativa, que mudará
de forma significativa a experiência dos nossos
colaboradores no seu cotidiano.
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Em Melhoria Contínua estão as outras três frentes estratégicas. A de Gestão de Riscos, que permite
identificar ameaças, atuar na prevenção ou na rápida mudança de curso, quando necessário. A de
Rentabilidade Sustentável, cujo principal desafio é trazer resultados ainda mais sustentáveis para o
banco. E, por fim, a nossa agenda de Internacionalização, por meio da qual perseguiremos níveis de
rentabilidade próximos aos do Brasil, além de buscar sinergias e aprendizados que o intercâmbio cultural
e de operações possibilita.
Estas frentes prioritárias possibilitarão ao Itaú Unibanco continuar a crescer de forma sustentável neste
e nos próximos anos, construindo ao longo do tempo um banco cada vez melhor para nossos clientes,
colaboradores e acionistas e, consequentemente, para a sociedade.
Por fim, agradeço a confiança e o apoio que tive ao longo de 2017, sem dúvida um ano desafiador.
Muito obrigado e um ótimo ano de 2018.
Abraço,

Candido Bracher
Presidente Executivo & CEO
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Projeções 2018
As projeções para 2018 incluem as operações de varejo do Citibank. Em função disso, a demonstração de
resultado de 2017 base para as projeções de 2018 deve considerar as operações do Citibank em todas as
suas linhas, assim como a carteira de crédito total. *

Consolidado

Brasil(1)

Carteira de Crédito Total(2)

De 4,0% a 7,0%

De 4,0% a 7,0%

Margem Financeira com Clientes

De -0,5% a 3,0%

De -1,0% a 2,5%

Entre R$ 4,3 bi e R$ 5,3 bi

Entre R$ 3,3 bi e R$ 4,3 bi

Margem Financeira com o Mercado
Custo do Crédito

(3)

Entre R$ 12,0 bi e R$ 16,0 bi Entre R$ 10,5 bi e R$ 14,5 bi

Receitas de Prestação de Serviços
e Resultados de Seguros(4)

De 5,5% a 8,5%

De 6,5% a 9,5%

Despesas não Decorrentes de Juros

De 0,5% a 3,5%

De 0,5% a 3,5%

De 33,5% a 35,5%

De 34,0% a 36,0%

Alíquota Efetiva de IR/CS(5)

(1) Considera unidades externas ex-América Latina;
(2) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados;
(3) Composto pelo Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa, Impairment e Descontos Concedidos;
(4) Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de
Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização;
(5) Considera a constituição de novos créditos tributários diferidos à alíquota de 40%.
* Para mais detalhes, vide página 14 da Análise Gerencial da Operação do 4º trimestre de 2017.

Importante mencionar que, para 2018, a Companhia considera na gestão de seus negócios um custo de
capital em torno de 13,5% a.a.
A prática de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, bem como as respectivas simulações
do payout, conforme divulgado em 26/09/2017, estão refletidas no item 3.4 (Política de Destinação de
Resultados – “b” Regras sobre distribuição de dividendos) do Formulário de Referência.
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Destaques

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

Lucro Líquido

ROE

Ativos

Recorrente (1)

Recorrente (a.a.)(1) (2)

Totais(1)

R$ 24,9

21,8%

R$ 1,5

bilhões

12,3%

1,6 p.p.

trilhão

5,4%

Margem

Despesas de Provisão para

Resultado de
Seguros(3)

Financeira
Gerencial

Crédito de
Liquidação Duvidosa

R$ 39,1

R$ 68,3

R$ 19,1

5,2%

5,3%

27,1%

Receitas de Serviços e

bilhões

bilhões

bilhões

(1) Considera a consolidação do Citibank;
(2) Retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado;
(3) Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização líquido 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
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Índice de Eficiência

Carteira

Ajustado ao Risco

de Crédito

Inadimplência(5)

64,0%

R$ 557,7

3,0%

bilhões

6,1 p.p.

NPL 90

0,8%

Inadimplência
4,0%

Índice de
(4)

0,4 p.p.

- 0,2 p.p. vs. terceiro trimestre de 2017 | - 0,4 p.p. vs. quarto trimestre de 2016

3,4%

3,9%

4,2%

4,2%

2,9%

3,2%

3,4%

0,7%

1,1%

1,1%

Dez/13

Dez/14

Dez/15

3,3%

Brasil(1)

3,9%

3,8%

3,7%

3,4%

3,2%

3,2%

3,0%(i)

1,2%

1,3%

1,2%

1,4%

1,5%

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Dez/17

Total

América Latina(2)

(i) Considerando as operações adquiridas do Citibank, o índice de inadimplência Total teria sido 3,1%.
(1) Inclui unidades externas ex-América Latina. (2) Exclui Brasil.

Carteira de Crédito(4)
Pessoas Físicas

Pessoa Jurídica

7%
14%

Cartão de Crédito
Crédito Consignado
Crédito Imobiliário
Crédito Pessoal
Veículos

34%

R$ 185,3
21%

bilhões

27%

R$ 226,8
bilhões

Grandes
Empresas
Micro, Pequenas
e Médias Empresas

73%

24%

América Latina – R$ 145,6 bilhões
(4) Inclui Garantias Financeiras Prestadas;
(5) Acima de 90 dias. NPL = Non Performing Loan.
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Expectativas x

Realizado 2017
Em 2017, atingimos ou superamos praticamente todos os parâmetros que havíamos colocado
como guidance para o ano, com exceção da carteira de crédito e da margem financeira com clientes
consolidada, em que ficamos 0,8% e 0,5% abaixo do esperado, respectivamente. Já para as projeções
no Brasil, a carteira de crédito ficou 1,2% abaixo do esperado, os demais resultados ficaram em linha ou
superiores às nossas expectativas, conforme abaixo:
Consolidado

Brasil(2)

Projeções(1)

Realizado

Projeções(1)

Realizado

De 0,0% a 4,0%

-0,8%

De -2,0% a 2,0%

-3,2%

De -4,2% a -0,8%

-4,7%

De -5,2% a -1,8%

-4,4%

Custo de Crédito(5)

Entre R$ 15,5 bi
e R$ 18,0 bi

R$ 17,9 bi

Entre R$ 13,5 bi e
R$ 16,0 bi

R$ 15,8 bi

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

De 0,5% a 4,5%

5,2%

De 0,0% a 4,0%

5,2%

Despesas não Decorrentes de Juros

De 1,5% a 4,5%

0,3%

De 3,0% a 6,0%

0,9%

Carteira de Crédito Total(3)
Margem Financeira com Clientes(4)
(ex-impairment e Descontos Concedidos)

(1) Considera câmbio de R$ 3,50 em Dez/17;
(2) Considera unidades externas ex-América Latina;
(3) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados;
(4) Margem Financeira com Clientes também considera a reclassificação dos descontos concedidos para a linha de Custo do Crédito em 2016;
(5) Composto pelo Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa, Impairment e Descontos Concedidos;
(6) Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de
Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização.

A Companhia informa que a margem financeira com mercado em 2017 foi de R$ 6,3 bilhões, em linha
com a expectativa de terminar o ano entre R$ 5,5 bilhões e R$ 6,5 bilhões, e que a alíquota efetiva de
Imposto de Renda e Contribuição Social foi de 31,2% em 2017, em linha com o intervalo esperado entre
30% a 32%.
Se desejar, acompanhe trimestralmente a informação “Expectativas x Realizado” em nosso Formulário
de Referência.
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Principais

Indicadores
2017

2016

Variação %

96.435

94.779

1,7

4.750

4.968

(4,4)

160

135

18,5

46.965

46.175

1,7

121.120

112.595

7,6

2017

2016

Variação %

Preço da ação preferencial (ITUB4)(3)

42,62

33,68

26,5

Preço da ação ordinária (ITUB3)

37,61

29,73

26,5

6.464,6

6.512,7

(0,7)

19,63

17,75

10,6

Lucro Líquido por ação(4)

3,68

3,32

10,8

Lucro Líquido Recorrente por ação(4)

3,83

3,40

12,6

275,5

219,3

25,6

2017

2016

Variação

Índice de Basileia Consolidado Prudencial

18,8%

19,1%

(0,3) p.p.

Índice de Imobilização

23,9%

25,4%

(1,5) p.p.

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

187,1

181,0

3,4%

190,2%

212,8%

(22,6) 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$ 259,1 bilhões em 31 de dezembro de 2017 e R$ 207,6 bilhões em 31 de dezembro de 2016, resultando em
uma variação de 25%.
(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 2017, o índice mínimo exigido pelo BACEN é de 80%, sendo que, no 4º trimestre desse ano, o
indicador médio da Companhia foi de 190,2%.
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Investimento Social Privado
Dentre as ações realizadas pelo Conglomerado Itaú
Unibanco no ano de 2017 com o propósito de apoiar
agendas de transformação social, destacamos o
modelo de investimento social privado, no qual foram
realizados aportes de recursos para apoio de iniciativas
e projetos alinhados as nossas causas institucionais.
Reconhecemos e valorizamos nossa responsabilidade
perante o desenvolvimento do país e preservamos
o propósito de promover mudanças positivas na
vida das pessoas e da sociedade. Deste modo, ao
longo de 2017 contribuímos através de investimento
social privado de três maneiras: I) Via aporte direto de
recursos financeiros; II) Mediante fomento a projetos
subscritos às leis de incentivo; III) Por meio de nossos
Institutos e Fundações.

Tais investimentos sociais estiveram voltados
para a melhoria de áreas como: educação,
cultura, esporte, mobilidade urbana, saúde e
envelhecimento. Em 2017, investimos R$ 547,4
milhões em projetos, sendo que 75,7% foram
através de doações e patrocínios realizados
pelo próprio Itaú Unibanco e 24,3% foram por
meio de verbas incentivadas por leis (Rouanet,
Lei de Incentivo ao Esporte), contribuindo em
projetos voltados a educação, saúde, cultura,
esporte e mobilidade. Em relação a 2016, quando
investimos R$ 473,0 milhões, houve um aumento
de aproximadamente 16%. Abaixo, detalhamos a
nossa atuação em 2017

Valor (R$ milhões)

%

Número de Projetos

Não incentivado(1)

414,3

75,7%

668

Educação

181,0

520

Cultura

148,5

50

Esporte

7,2

7

64,9

45

2,3

3

10,4

43

Patrocínio

Mobilidade Urbana
Idoso
Apoios Institucionais e Outros
Incentivado(2)

133,1

24,3%

212

Cultura

69,4

119

Educação

15,8

38

Esporte

16,9

18

Saúde e Idoso

31,0

37

Total

547,4

100,0%

880

Leia para uma criança

Itaú Cultural – 30 anos

Mobilidade Urbana

3,7 milhões de
livros em 2017

765 mil

pessoas impactadas

+2 milhões

Mais de 50 milhões de livros
infantis financiados pela Fundação
Itaú Social e distribuídos
gratuitamente em 2010

875 atividades gratuitas
distribuídas pelo País

Mais de 2 milhões de viagens
com as bikes Itaú em 6 capitais
brasileiras em 2017

de viagens

(1) Recursos próprios das empresas do banco e dos orçamentos próprios das fundações e institutos.
(2) Recursos com incentivo fiscal através de leis como Rouanet, Incentivo ao Esporte, entre outras.
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Eventos Societários
Programa de Recompra de Ações
Nosso programa de recompra atual permite que a
Companhia adquira até 28.616.649 de ações ordinárias
e até 50 milhões de ações preferenciais de emissão
própria, até 19 de junho de 2019.
Em 2017, adquirimos 37,98 milhões de ações
preferenciais no montante total de R$ 1,4 bilhão ao
preço médio de R$ 36,19 por ação e 46,21 milhões de
ações ordinárias, no montante total de R$ 1,7 bilhão ao
preço de R$ 37,00 por ação. O total de 84,2 milhões de
ações recompradas equivalem a 1,3% do Capital Social.
Cancelamento de Ações em Tesouraria
Das ações recompradas e que estavam em tesouraria,
31.793.105 ações ordinárias foram canceladas por
decisão do nosso Conselho de Administração, sem
redução do valor do capital social. O cancelamento está
pendente de aprovações regulatórias.
O processo de aquisição com posterior cancelamento
das ações gera um aumento de participação do
acionista e tem como um de seus potenciais objetivos,
maximizar a alocação de capital através da aplicação
eficiente dos recursos disponíveis.

Notas Subordinadas Perpétuas
Em dezembro de 2017, emitimos pela primeira vez
notas subordinadas perpétuas/AT1, no montante de
US$ 1,25 bilhão. As notas têm taxa fixa de 6,125%,
que será válida 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 Banco Central do
Brasil (BACEN).
As notas foram oferecidas no mercado internacional e
somente a investidores institucionais qualificados e a
investidores não-americanos fora dos EUA.
O Itaú Unibanco solicitou a aprovação do BACEN para
que as notas componham o Capital Complementar
do seu Patrimônio de Referência, incrementando em
aproximadamente 0,6 p.p. o índice de capitalização
Nível I do banco.
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Dividendos e
Juros sobre Capital Próprio (JCP)
Em 2017 estabelecemos uma nova prática de pagamento de dividendos e JCP, que prevê a distribuição de, no
mínimo, 35% do lucro líquido recorrente anual, 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.
Em 2017, pagamos, provisionamos ou destacamos no Patrimônio Líquido R$ 17,6 bilhões em dividendos
e JCP líquidos, valor recorde na nossa história e que equivale a 70,6% do nosso lucro líquido consolidado
recorrente do exercício de 2017, representando um aumento de 75,6% em relação ao exercício de 2016.
Em 7 de março de 2018, pagaremos, entre dividendos e JCP líquidos, R$ 2,0707 por ação (posição acionária
em 15 de fevereiro de 2018) e R$ 0,122825 por ação (posição acionária em 14 de dezembro de 2017).
Portanto, no ano base de 2017 (competência) os acionistas da Companhia receberão R$ 2,7127 líquido por ação.
Adicionalmente, considerando as recompras de ações de emissão própria durante o ano de 2017, o payout
atinge 83,0% do lucro líquido consolidado recorrente de 2017.

83,0%

12,4%
49,3%
44,6%
33,0%

36,4%

32,3%

0,9%

4,2%

0,2%

32,2%

32,2%

32,2%

30,6%

2012

2013

2014

2015

4,3%

70,6%

13,9%

Dividendos & JCP

45,0%

Recompras

2016

2017
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Cronograma previsto de pagamento de dividendos

mensais para o exercício de 2018*

Mês de referência

Posição Acionária

Data-ex

Data de Pagamento

Janeiro

28/12/2017

2/1/2018

1/2/2018

Fevereiro

31/1/2018

1/2/2018

1/3/2018

Março

28/2/2018

1/3/2018

2/4/2018

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

* Nossa Política de Remuneração aos Acionistas prevê o pagamento mensal de R$ 0,015 por ação.

Aquisições e Alienações
Citibank
Em outubro de 2017, após aprovações regulatórias, realizamos a primeira etapa da
incorporação e passamos a ser responsáveis pelos negócios de varejo do Citibank no Brasil.
XP Investimentos (XP)
Em dezembro de 2017, a Superintendência Geral do CADE emitiu parecer favorável à
aquisição pelo Itaú Unibanco de uma participação minoritária na XP, representando 49,9%
do capital social total, sendo 30,1% das ações ordinárias, condicionada ao compromisso do
Itaú Unibanco em não intervir na gestão dos negócios da XP, assim como reduzir as possíveis
barreiras à entrada e ao desenvolvimento no segmento de plataformas abertas. Continuam
pendentes as aprovações do Tribunal do CADE e do BACEN.
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Mercado

de Capitais
42,58

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

37,69

28,60
22,81

23,55

21,30
11,24

22,13

23,94
26,69

30,00

22,35
10,75

10,20

13,00

10,28
5,92

2,04

2,34

2,66

2012

2013

2014

ITUB4 (PN) - em R$

3,26

3,31

2016

2017

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.

2017

2016

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

104.913

107.966

Quantidade de Negócios (em mil)

5.818,91

7.150,18

18,0

15,1

3,42%

4,13%

Total Volume Financeiro Negociado (em R$ milhões)

105.161

122.863

Quantidade de Negócios (em mil)

6.720,56

9.016,50

Volume médio por negócio (em R$ mil)

15,65

13,63

Total de ADRs em circulação (em milhões)

893,2

935,0

28,27%

29,58%

B3 (ITUB4)

Volume médio por negócio (em R$ mil)
Índice de Negociabilidade (IN)(1)
NYSE (ADR)

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 12 meses de cada período. Fonte: Economática.
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Informe de

Rendimentos 2017
Se você possui ações custodiadas pelo Itaú pode consultar sua posição, movimentação e informe de
rendimentos pela internet:

• Se você é correntista do Itaú, acesse sua conta em www.itau.com.br e no menu Investimentos
busque por Ações Escrituradas pelo Itaú. O informe de rendimentos está disponível no menu
Conta Corrente > Declaração do Imposto Renda > Informe de Rendimentos Acionistas.

• Se você não é correntista do Itaú, a consulta pode ser feita pelo site da Itaú Corretora, através
do menu Carteira > Escrituração de Ações > Informe de Rendimentos.
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Agenda
2

Fevereiro
5 – Divulgação dos resultados do 4º trimestre de 2017

3

6 – Teleconferência sobre os resultados do 4º trimestre de 2017

Março
1 – Reunião Apimec em Fortaleza – Horário: 19h00 | Local: Gran Marquise Hotel – Av. Beira Mar, 3980 – Mucuripe, Fortaleza – CE
6 – Reunião Apimec em Brasília – Horário: 12h00 – Local: Windsor Plaza Brasília – SHS Qd. 05 Bl. H, Brasília – DF
13 – Reunião Apimec em Florianópolis – Horário: 19h00 – Local: Majestic Palace Hotel – Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos,
2746 – Centro Florianópolis - SC
15 – Reunião Apimec em Curitiba – Horário: 19h00 – Local: Pestana Curitiba Hotel – Rua Comendador Araújo, 499 – Batel –
Curitiba – PR
21 – Reunião Apimec no Rio de Janeiro – Horário: 19h00 – Local: Belmond Copacabana Palace – Av. Atlântica, 1702 –
Copacabana – Rio de Janeiro – RJ
27 – Reunião Apimec em Belo Horizonte – Horário: 12h00 – Local: Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel – Av. do Contorno,
7315 – Lourdes – Belo Horizonte – MG

4

Abril
3 – Reunião Apimec em Uberlândia – Horário: 19h00 – Center Shopping Piso C, Av. João Naves de Ávila, 1331 - Tibery,
Uberlândia – MG – Local: Center Convention
5 – Reunião Apimec em Ribeirão Preto – Horário: 19h00 – Local: Stream Palace Hotel – Rua General Osório,
850 - Setor Central, Ribeirão Preto - SP
10 – Reunião Apimec em Porto Alegre – Horário: 19h00 – Local: Sheraton Porto Alegre Hotel – R. Olávo Barreto Viana, 18 Moinhos de Vento, Porto Alegre – RS
17 – Reunião Apimec em Goiânia – Horário: 19h00 – Local: Mercure Goiânia Hotel – Av. República do Líbano, 1613 - St. Oeste,
Goiânia - GO
25 – Assembleia Geral Ordinária
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Agenda
5

Maio
1 – Divulgação dos resultados do 1º trimestre 6de– 2018
8 – Reunião Apimec em Campinas – Horário: 19h00 – Local: Hotel Vitória Concept – Av. José de Souza
Campos, 425 - Nova Campinas, Campinas - SP
10 – Reunião Apimec em Londrina – Horário: 19h00 – Local: Boulevard Residence Hotel – Av. Higienópolis, 199 Jardim Higienopolis, Londrina – PR
15 – Reunião Apimec em Salvador – Horário: 19h00 – Local: Sheraton da Bahia – Av. Sete de Setembro, 1537 Dois de Julho, Salvador – BA
17 – Reunião Apimec em Recife – Horário: 19h00 – Local: JCPM Trade Center – Av. Engenheiro Antônio de Góes,
60 - piso térreo - Pina – Recife – PE
22 – Reunião Apimec em Santos – Horário: 19h00 – Local: Parque Balneário Hotel – Av. Ana Costa, 555 – Gonzaga –
Santos – SP

7

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

10

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

Ações Itaú em foco – Informativo para acionistas Ano 14 – 4º trimestre de 2017

16

Você

Sabia?

Em 2017 revelamos para os nossos colaboradores o propósito
do Itaú Unibanco, destacando os valores que fazem parte da
nossa essência e que nos trouxeram até aqui.

Nestes 93 anos de história, alcançamos o posto de maior banco do país, a marca
brasileira mais valiosa do Brasil, entre outros importantes reconhecimentos. Essas
conquistas são fruto da forma como conduzimos os negócios, sempre colocando a
ética à frente dos resultados, buscando constantemente a inovação e a excelência.
Crescemos ajudando as pessoas e o país a crescer, incentivando o crescimento
de quem está ao nosso redor. Trabalhamos para mover sonhos, impulsionar o
desenvolvimento, despertar a vontade de fazer cada vez mais e melhor. Esse é
o sentido da nossa trajetória e este é o nosso propósito: Estimular o poder de
transformação das pessoas. Por trás de tudo o que fazemos existem pessoas.
São as pessoas que têm ideias, que viram soluções, que mudam a vida de outras
pessoas. Revelar o propósito do Itaú Unibanco faz parte da reafirmação da nossa
razão de existir, ampliando o poder que cada pessoa tem de inventar e se reinventar.
Para isso, é necessário engajar todos os colaboradores nessa mesma direção.
O propósito do Itaú Unibanco não nasceu em 2017, ele sempre existiu dentro
de todas as pessoas que fizeram parte dessa organização e de quem agora dá
continuidade a esse legado. Somos gente que move gente.
Além da importância no âmbito profissional, ter um propósito claro no campo
pessoal é ainda mais importante para dar a coerência que tanto necessitamos nas
escolhas que temos que fazer todos os dias.
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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 dezembro de 2017. Com aproximadamente 96,4 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$ 275,5 bilhões em
31 de dezembro 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.
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