ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2010
Apresentamos os principais resultados do Itaú Unibanco Holding S.A. (Itaú Unibanco) no primeiro trimestre de
2010.
1. O lucro líquido no primeiro trimestre de 2010 foi de R$ 3,2 bilhões, com rentabilidade anualizada de
25,0% sobre o patrimônio líquido médio (18,2% no primeiro trimestre de 2009). O lucro líquido
recorrente foi de R$ 3,2 bilhões, com rentabilidade anualizada de 24,4%. O patrimônio líquido
consolidado totalizava R$ 53,0 bilhões ao final de março. O Índice de Basileia foi de 17,3% ao final de
março, com base no consolidado econômico-financeiro.
2. As cotações das ações preferenciais do Itaú Unibanco se valorizaram 65,4%, quando comparadas às
cotações de 31 de março de 2009. O valor de mercado em Bolsas de Valores do Itaú Unibanco,
calculado considerando a cotação média das ações preferenciais em circulação no último dia de
pregão do período, chegou à R$ 176,2 bilhões no fim de março. Segundo a empresa Bloomberg, o Itaú
Unibanco ocupava o décimo lugar no ranking mundial de bancos, em 31 de março de 2010, tendo
como parâmetro o valor de mercado.
3. O Itaú Unibanco recolheu ou provisionou impostos e contribuições próprios no montante de R$ 3,1
bilhões no primeiro trimestre de 2010. O Banco também reteve e repassou tributos, que incidiram
diretamente sobre a intermediação financeira, no montante de R$ 1,7 bilhão.
4. Os ativos consolidados atingiram R$ 634,7 bilhões em 31 de março, o maior entre os conglomerados
financeiros privados da América Latina. A carteira de crédito, incluindo avais e fianças atingiu R$ 284,7
bilhões, com crescimento de 4,4% quando comparado a 31 de março de 2009. No Brasil, a carteira de
crédito livre, pessoa física, atingiu R$ 104,3 bilhões, com crescimento de 12,5% quando comparada a
igual período de 2009. Por sua vez, a carteria de crédito de grandes empresas atingiu R$ 89,1 bilhões
e a de micro, pequenas e médias empresas atingiu R$ 64,3 bilhões, com crescimento de 24,7%
quando comparado a 31 de março de 2009.
5. Os recursos próprios livres, captados e administrados totalizaram R$ 894,1 bilhões, com crescimento
de 10,4% quando comparado a 31 de março de 2009. As provisões técnicas de Seguros, Previdência e
Capitalização totalizaram R$ 54,3 bilhões ao final de março de 2010.
6. Na área de banco de investimentos, o Itaú BBA participou de operações de debêntures e notas
promissórias que totalizaram R$ 1,3 bilhão e operações de securitização que totalizaram R$ 152
milhões em 2010. No ranking ANBIMA de distribuição de renda fixa, ocupa a terceira posição no
primeiro trimestre de 2010 com 12,7% de mercado. Em emissões internacionais de renda fixa, atuou
como coordenador conjunto em seis ofertas de empresas e instituições financeiras brasileiras, obtendo
o primeiro lugar neste ranking por número de transações e volume emitido. Em renda variável,
coordenou seis ofertas públicas de ações que totalizaram R$ 8,6 bilhões, consolidando sua posição de
líder de mercado em renda variável. No primeiro trimestre de 2010, o Itaú BBA é o banco com maior
número de transações, com 75% de mercado, e maior volume emitido, com 90% do total.
7. O Itaú Unibanco contava com cerca de 104 mil colaboradores no final de março. A remuneração fixa do
pessoal somada aos seus encargos e benefícios totalizou R$ 2,2 bilhões no trimestre. Os benefícios
sociais proporcionados aos colaboradores e seus dependentes foram de R$ 413 milhões. Além disso,
foram investidos aproximadamente R$ 37 milhões em programas de formação, treinamento e
desenvolvimento.
8. Definida e divulgada a nova Visão do Itaú Unibanco: Ser o banco líder em performance sustentável e
em satisfação dos clientes.
9. No trimestre, os investimentos sociais e culturais do Itaú Unibanco alcançaram R$ 37 milhões, com
destaque para os investimentos em educação e cultura.

10. O Itaú Unibanco captou R$ 3,3 bilhões em CDB Subordinado no mercado local, no primeiro trimestre
de 2010, e US$ 1,0 bilhão em Notas Subordinadas no mercado internacional, em abril. A captação
destes recursos visa à ampliação da base de capital, permitindo maior crescimento das operações de
empréstimos e financiamentos.

As demonstrações contábeis completas e o relatório de análise gerencial da operação do Itaú Unibanco,
com as informações detalhadas sobre as operações do período, estão disponíveis no site do Itaú Unibanco
www.itau-unibanco.com.br/ri
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