Unibanco Holdings S.A.
Informações Trimestrais
Individuais e Consolidadas
Referente ao Trimestre Findo
em 31 de Março de 2008
e relatório dos
Auditores Independentes

Relatório de revisão dos auditores independentes
Aos Acionistas e Conselho de Administração
Unibanco Holdings S.A.

1

Revisamos as informações contábeis contidas nas Informações Trimestrais – ITR da
Unibanco Holdings S.A. e da Unibanco Holdings S.A. e empresas controladas (Unibanco
Holdings Consolidado), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2008,
compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de fluxo de caixa e
de valor adicionado, o relatório de desempenho e as notas explicativas, elaborados sob a
responsabilidade de sua administração.
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Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo
IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho
Federal de Contabilidade - CFC, e consistiu, principalmente, em: (a) indagação e discussão
com os administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da
companhia, quanto aos principais critérios adotados na elaboração das informações
trimestrais e (b) revisão das informações relevantes e dos eventos subseqüentes que
tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes sobre a posição financeira e as operações da
companhia.
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Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhuma modificação relevante
que deva ser feita nas informações trimestrais acima referidas, para que estas estejam de
acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à
preparação das Informações Trimestrais, incluindo a Instrução CVM no. 469, de 2 de maio
de 2008.

Unibanco Holdings S.A.
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Conforme mencionado na Nota 24(c), em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei no.
11.638, com vigência a partir de 1o. de janeiro de 2008. Essa lei alterou, revogou e introduziu
novos dispositivos à Lei no. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e mudou as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Embora a referida lei já tenha entrado em vigor, determinadas
alterações por ela introduzidas dependem de normatização por parte dos órgãos reguladores
para que sejam integralmente aplicadas pelas companhias. Nessa fase de transição, a
Comissão de Valores Mobiliários estabeleceu critérios para a aplicação da referida Lei na
preparação das demonstrações contábeis intermediárias. As informações contábeis contidas
nas ITR do trimestre findo em 31 de março de 2008 contemplam as modificações nas
práticas contábeis mencionadas na Nota 24(c), que não representaram efeitos significativos
nas informações trimestrais.
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As Informações Trimestrais contêm informações contábeis relativas a 31 de dezembro de
2007. Examinamos essas informações por ocasião de sua preparação, em conexão com o
exame das demonstrações contábeis naquela data, sobre as quais emitimos nosso
correspondente parecer, sem ressalvas, em 13 de fevereiro de 2008.
São Paulo, 7 de maio de 2008

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Paulo Sergio Miron
Contador CRC 1SP173647/O-5
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR – INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

Legislação Societária
Data-Base – 31/03/2008

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

IDENTIFICAÇÃO
1 – CÓDIGO CVM

2 – DENOMINAÇÃO SOCIAL

01475-3

3 - CNPJ

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

00.022.034/0001-87

4 – NIRE

35.300.140.443

SEDE
1 – ENDEREÇO COMPLETO

2 – BAIRRO OU DISTRITO

Avenida Eusébio Matoso, 891 – 22° andar
3 – CEP

Pinheiros

4 - MUNICÍPIO

05423-901

5 – UF

São Paulo

SP

6 - DDD

7 – TELEFONE

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

11 – DDD

12 – FAX

13 - FAX

14 - FAX

11

3584-1980

11

-

3584-1585

10 - TELEX

-

-

-

-

-

15 - E-MAIL

relacoes.investidores@unibanco.com.br

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 – NOME

Geraldo Travaglia Filho
2 – ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

Avenida Eusébio Matoso, 891 – 22° Andar
4 – DDD

Pinheiros

5 – MUNICÍPIO

05423-901

6 - UF

São Paulo

SP

7 – DDD

8 – TELEFONE

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

12 – DDD

13 – FAX

14 - FAX

15 - FAX

11

3584-1980

11

-

3584-1585

11 - TELEX

-

-

-

-

16 – E-MAIL

relacoes.investidores@unibanco.com.br

REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

TRIMESTRE ATUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

1 – INÍCIO

2 – TÉRMINO

3 – NÚMERO

4 – INÍCIO

5 – TÉRMINO

6 - NÚMERO

7 – INÍCIO

8 – TÉRMINO

01/01/2008

31/12/2008

1

01/01/2008

31/03/2008

4

01/10/2007

31/12/2007

9 – NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

10 – CÓDIGO CVM

Pricewaterhouseecoopers Auditores Independentes

00287-9

11 – NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

12 – CPF DO RESP. TÉCNICO

Paulo Sérgio Miron

076.444.278-30
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR – INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

Legislação Societária
Data-Base – 31/03/2008

IDENTIFICAÇÃO
1 – CÓDIGO CVM

01475-3

2 – DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

00.022.034/0001-87

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
NÚMERO DE AÇÕES

1 - TRIMESTRE ATUAL

2 - TRIMESTRE ANTERIOR

31/03/2008

31/12/2007

(Unidades)
Do Capital Integralizado
1 – Ordinárias
2 – Preferenciais
3 – Total
Em Tesouraria
4 – Ordinárias
5 – Preferenciais
6 – Total

3 – IGUAL TRIMESTRE
EX.ANTERIOR

31/03/2007

553.735.904
1.089.851.783
1.643.587.687

553.735.904
1.089.851.783
1.643.587.687

553.735.904
1.089.851.783
1.643.587.687

18.933.276
18.933.276

15.798.287
15.798.287

14.694.769
14.694.769

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 – TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras
2 – TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional

3 – NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Nacional Holding

4 – CÓDIGO ATIVIDADE

3240 – Empr. Adm. Part - Bancos
5 – ATIVIDADE PRINCIPAL

HOLDINGS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
6 – TIPO DE CONSOLIDADO

Total

7 – TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES

Sem Ressalva

SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 – ITEM

2 – CNPJ

3 – DENOMINAÇÃO SOCIAL

PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE
1 – ITEM

2 – EVENTO

01
02
03
04
05
06

RCA
RCA
RCA
RCA
RCA
RCA

3 - APROVAÇÃO 4 – PROVENTO

5 – INÍCIO PGTO.

28/12/2007 Juros Sobre Capital Próprio
28/12/2007 Juros Sobre Capital Próprio
28/12/2007 Juros Sobre Capital Próprio
28/12/2007 Juros Sobre Capital Próprio
27/03/2008 Juros Sobre Capital Próprio
27/03/2008 Juros Sobre Capital Próprio
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31/01/2008
31/01/2008
31/01/2008
31/01/2008
30/04/2008
30/04/2008

6 – TIPO AÇÃO

ON
PN
ON
PN
ON
PN

7 – VALOR DO
PROVENTO P/AÇÃO

0,0337633000
0,0337633000
0,1711095000
0,1711095000
0,0337633000
0,0337633000

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR – INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

Legislação Societária
Data-Base – 31/03/2008

IDENTIFICAÇÃO
1 – CÓDIGO CVM

01475-3

2 – DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

00.022.034/0001-87

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO
1 - ITEM

2 –DATA DA
ALTERAÇÃO

3 – VALOR DO
CAPITAL SOCIAL

(Reais Mil)

4 – VALOR DA
ALTERAÇÃO

(Reais Mil)

5 – ORIGEM DA
ALTERAÇÃO

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 – DATA

08/05/2008

2 - ASSINATURA

5

7 – QUANTIDADE DE
AÇÕES EMITIDAS

(Unidades)

8 – PREÇO DA AÇÃO
NA EMISSÃO

(Reais)

UNIBANCO HOLDINGS S.A.
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL

Legislação Societária

Valores expressos em milhares de reais
31 de março
de 2008

ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Depósitos bancários
Aplicações financeiras (Nota 4)
Outros créditos
Remuneração sobre capital próprio
Impostos e contribuição social a compensar
Contas a receber
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações financeiras (Nota 4)
Outros créditos
Créditos tributários
Contas a receber
PERMANENTE
Investimentos
Participações em controlada (Nota 9(a))
- No país
TOTAL

209.938

428.686

2

1

2

1

42.400

17.942

167.536

410.743

162.639

390.120

4.890

20.621

7

2

277.469

257.451

196.698

183.319

80.771

74.132

80.771

74.131

-

1

7.099.011

6.882.894

7.099.011

6.882.894

7.099.011

6.882.894

7.099.011

6.882.894

7.586.418

7.569.031

7.586.418
0
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31 de dezembro
de 2007

UNIBANCO HOLDINGS S.A.
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL

Legislação Societária

Valores expressos em milhares de reais
31 de março
de 2008

PASSIVO
CIRCULANTE
Remuneração sobre o capital próprio a pagar (Nota 17)
Outros
Obrigações fiscais

161.109

380.594

139.844

332.860

21.265

47.734

21.261

47.729

4

5

228.255

217.878

228.255

217.878

228.255

217.878

7.197.054

6.970.559

Contas a pagar
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisões
Provisões para riscos fiscais (Nota 14)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 17)
Capital social

31 de dezembro
de 2007

4.555.376

4.555.376

-De domiciliados no país

2.085.303

2.089.981

-De domiciliados no exterior

2.470.073

2.465.395

345.559

345.559

Reservas de capital
Reserva de reavaliação controladas e coligadas
Reservas de lucros

2.828

2.840

2.226.850

2.226.850

Ajuste ao valor de mercado - títulos e valores
mobiliários e derivativos
Ações em tesouraria
Lucros acumulados

(67.696)

(38.252)

(122.194)

(121.814)

256.331

TOTAL

7.586.418

7.569.031

7.586.418

-

-

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais
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-

UNIBANCO HOLDINGS
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO INDIVIDUAL
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

Legislação Societária
01/01/2008
a 31/03/2008

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

401.644

Gerais e administrativas

(511)

Financeiras

13.313

Receitas financeiras (Nota 18(a))

13.313

Outras despesas operacionais

(19.751)

Impostos e taxas

01/01/2007
a 31/03/2007
308.847
(1.013)
7.989
7.989
(15.866)

(19.751)

(15.866)

408.593

317.737

RESULTADO OPERACIONAL

401.644

308.847

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

401.644

308.847

Resultado da equivalência patrimonial (Nota 9(a))

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
(5.468)

(1.618)

Provisão para imposto de renda

SOCIAL (Nota 19(b))

(5.411)

(5.132)

Provisão para contribuição social

(1.950)

(1.850)

1.893

5.364

396.176

307.229

1.624.654.411

1.628.892.918

0,24

0,19

Constituição de ativo fiscal diferido
LUCRO LÍQUIDO
Número de ações em circulação (Nota 17(a))
Lucro líquido por ação: R$

396.176,00
#REF!

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais
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UNIBANCO HOLDINGS S.A.
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Legislação Societária

Valores expressos em milhares de reais
31 de março
de 2008

ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Depósitos bancários
Aplicações financeiras (Nota 4)
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)

31 de dezembro
de 2007

113.564.664

110.006.953

57.893.241

56.600.408

3.463.997

4.430.425

32.298.423

36.437.215

22.130.821

15.732.768

47.000.367

45.773.962

Operações de crédito (Nota 6(a))

33.440.991

31.773.630

Provisão para perdas em operações de crédito (Nota 6(d))

(2.181.817)

(2.132.791)

2.976.376

2.587.992

Créditos

Operações de arrendamento mercantil (Nota 6(a))
Provisão para perdas em operações de arrendamento mercantil (Nota 6(d))
Outros créditos (Nota 7)

(97.326)
12.934.647

Provisão para perdas em outros créditos (Nota 6(d))

(72.504)

Outros
Relações interfinanceiras
Relações interdependências

(78.322)
13.737.623
(114.170)

8.671.056

7.632.583

7.781.679

6.797.072

46.282

34.390

Outros valores e bens (Nota 8)

843.095

801.121

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

40.131.920

37.361.145

Aplicações financeiras (Nota 4)

1.101.083

1.235.037

9.750.540

10.240.894

28.272.735

25.007.840

18.783.444

16.474.101

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)
Créditos
Operações de crédito (Nota 6(a))
Provisão para perdas em operações de crédito (Nota 6(d))

(544.135)

Operações de arrendamento mercantil (Nota 6(a))

4.470.306

Provisão para perdas em operações de arrendamento mercantil (Nota 6(d))
Outros créditos (Nota 7)

(149.818)
5.718.554

Provisão para perdas em outros créditos (Nota 6(d))

(5.616)

Outros

1.007.562

Relações interfinanceiras

(540.141)
3.935.958
(121.406)
5.266.173
(6.845)
877.374

56.775

56.060

950.787

821.314

2.600.372

2.323.599

989.071

734.533

332.898

318.629

- No país

332.898

318.629

Ágio na aquisição empresas controladas

210.697

257.569

Outros investimentos

504.001

216.658

Provisão para perdas

(58.525)

(58.323)

Imobilizado de uso (Nota 10)

855.648

843.078

Diferido

755.653

745.988

156.296.956

149.691.697

Outros valores e bens (Nota 8)
PERMANENTE
Investimentos
Participações em controlada e coligadas (Nota 9(a) e (b))

TOTAL

156.296.956
0
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UNIBANCO HOLDINGS S.A.
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Legislação Societária

Valores expressos em milhares de reais
31 de março
de 2008

PASSIVO

31 de dezembro
de 2007

CIRCULANTE

89.842.893

90.625.146

Outros

89.842.893

90.625.146

Depósitos (Nota 11)

27.642.875

32.491.894

Captações no mercado aberto

19.628.445

18.908.955

Recursos de aceites e emissão de títulos (Nota 12)

2.008.370

1.946.322

Relações interfinanceiras

1.316.353

136.563

Relações interdependências

455.217

627.606

Obrigações por empréstimos no país (Nota 13)

110.585

110.376

Obrigações por empréstimos no exterior (Nota 13)

5.429.389

6.089.413

Obrigações por repasses do país - instituições oficiais (Nota 13)

2.928.385

2.817.441

Obrigações por repasses do exterior (Nota 13)

1.409

2.286

4.130.009

3.115.439

26.191.856

24.378.851

51.547.667

45.151.041

51.547.667

45.151.041

14.562.391

13.012.861

Captações no mercado aberto

9.787.320

8.107.746

Recursos de aceites e emissão de títulos (Nota 12)

4.235.979

2.654.281

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5(f))
Outras obrigações (Nota 15)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Outros
Depósitos (Nota 11)

Obrigações por empréstimos no país (Nota 13)

205

237

Obrigações por empréstimos no exterior (Nota 13)

1.568.006

1.518.822

Obrigações por repasses do país - instituições oficiais (Nota 13)

6.266.022

5.792.699

Obrigações por repasses do exterior (Nota 13)
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5(f))
Outras obrigações (Nota 15)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

3.919

5.297

671.194

805.552

14.452.631

13.253.546

75.590

56.888

PATRIMONIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS

7.633.752

6.888.063

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 17)

7.197.054

6.970.559

Capital social

4.555.376

4.555.376

-De domiciliados no país

2.085.303

2.089.981

-De domiciliados no exterior

2.470.073

2.465.395

345.559

345.559

Reservas de capital
Reserva de reavaliação controladas e coligadas
Reservas de lucros
Ajuste ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e derivativos
Ações em tesouraria
Lucros acumulados

2.828

2.840

2.226.850

2.226.850

(67.696)

(38.252)

(122.194)

(121.814)

256.331

-

14.830.806

13.858.622

156.296.956

149.691.697

PATRIMONIO LÍQUIDO ADMINISTRADO
PELA CONTROLADORA
TOTAL

156.296.956
-

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais
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UNIBANCO HOLDINGS
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

Legislação Societária
01/01/2008
a 31/03/2008

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS
Operações de crédito

01/01/2007
a 31/03/2007

4.986.236

4.074.003

2.931.013

2.472.464

Operações de arrendamento mercantil

269.004

90.510

Resultado de títulos e valores mobiliários

975.100

1.073.653

Resultado financeiro de seguros, previdência e capitalização

222.468

281.639

Resultado com instrumentos financeiros derivativos

401.993

Resultado de câmbio

61.315

Aplicações compulsórias

125.343

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Captações no mercado

(80.737)
129.024
107.450

(2.769.601)

(2.186.170)

(1.730.846)

(1.203.475)

Atualização e juros de provisões técnicas de seguros, previdência e capilatilização

(163.118)

(198.035)

Empréstimos e repasses

(245.678)

(260.428)

Provisão para perdas com créditos (Nota 6(f))

(629.959)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS

2.216.635

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

(1.113.729)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

2.273.527

Receitas de prestação de serviços
Prêmios de seguros, capitalização e previdência privada
Outras receitas operacionais (Nota 18(a) and (b))

(979.187)
2.248.745

913.625

868.853

1.309.464

1.308.266

50.438

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(524.232)
1.887.833

(3.394.716)

71.626
(3.238.648)

Variações de provisões técnicas de seguros, capitalização e previdência privada

(521.561)

(554.779)

Sinistros

(334.794)

(302.641)

Despesas com beneficios de planos de previdência privada
Despesas de comercialização e outras de seguros e de previdência privada
Despesas de comercialização de cartão de crédito

(8.988)

(95.807)

(262.527)

(202.467)

(82.243)

(66.571)

Despesas de pessoal

(604.258)

(541.060)
(843.567)

Outras despesas administrativas

(850.635)

Despesas tributárias (Nota 14)

(320.559)

(304.274)

Outras despesas operacionais (Nota 18(c))

(409.151)

(327.482)

RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (Nota 9 (b))
RESULTADO OPERACIONAL
Resultado não operacional

7.460

10.716

1.102.906

908.646

27.390

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 19(b))

1.130.296

(242)
908.404

(203.957)

(211.361)

Provisão para imposto de renda

(381.381)

(152.004)

Provisão para contribuição social

(106.173)

(57.981)

Constituição(realização) de ativo fiscal diferido

283.597

PARTICIPAÇÕES NO LUCRO

(143.370)

Administradores
Empregados
RESULTADO ANTES DA PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA
PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS
LUCRO LÍQUIDO
Número de ações em circulação (Nota 17(a))
Lucro líquido por ação: R$

(8.863)

(8.104)

(134.507)

(99.636)

782.969

589.303

(386.793)

(282.074)

396.176

307.229

1.624.654.411

1.628.892.918

0,24

0,19

396.176

0

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais
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(1.376)
(107.740)

UNIBANCO HOLDINGS S.A.
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIVIDUAL
Valores expressos em milhares de reais

Legislação Societária
Trimestre findo em
31 de março
2008

Atividades operacionais
Lucro líquido do trimestre

396.176

Resultado de equivalência patrimonial

(408.593)

Imposto de renda diferido ativo

(1.893)

Modificações nos ativos e passivos
Redução (aumento) de aplicações interfinanceiras de liquidez
Redução (aumento) de títulos e valores mobiliários

7.273
(45.110)

Redução (aumento) de outros créditos e outros valores e bens
Aumento (redução) de outras obrigações

15.726
(20.838)

Caixa líquido aplicado em atividades operacionais

(57.259)

Atividades de investimento
Remuneração sobre o capital próprio recebidos de controlada
Caixa líquido originado das atividades de investimento

390.120
390.120

Atividades de financiamento
Remuneração sobre o capital próprio pagos

(332.860)

Caixa líquido aplicado em atividades de financiamento

(332.860)

Aumento das disponibilidades

1

Disponibilidades no início do trimestre

1

Disponibilidades no fim do trimestre
Aumento das disponibilidades

2
1

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais
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UNIBANCO HOLDINGS
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO
Valores expressos em milhares de reais

Atividades operacionais
Lucro líquido do trimestre
Provisão para perdas com créditos
Provisão técnica de seguros, de capitalização e de planos de
previdência privada
Imposto de renda diferido ativo
Provisão para perdas em bens não de uso próprio
Prejuizo na alienação de valores e bens
Amortização de ágio na aquisição de empresas controladas
Resultado de participação em controladas e coligadas
Lucro na alienação de investimentos
Depreciação e amortização
Resultado dos acionistas minoritários
Modificações nos ativos e passivos
Redução (aumento) de aplicações interfinanceiras de liquidez
Redução (aumento) de títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos
Redução (aumento) em depósitos no Banco Central
Variação líquida de outras relações interfinanceiras e de relações
interdependências
Redução (aumento) em operações de crédito
Redução (aumento) em operações de arrendamento mercantil
Variação líquida da carteira de câmbio
Redução (aumento) de outros créditos e outros valores e bens
Aumento (redução) de outras obrigações
Aumento (redução) de resultados de exercícios futuros
Caixa líquido aplicado em atividades
operacionais
Atividades de investimento
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos de
controladas e coligadas
Venda de bens não de uso próprio
Compra/aumento de capital de/em controladas e coligadas
Ágio na aquisição de empresas controladas
Venda/redução de capital em controladas e coligadas
Compra de outros investimentos
Venda de outros investimentos
Compra de imobilizado de uso
Venda de imobilizado de uso
Aplicações no diferido
Participação dos acionistas minoritários
Caixa líquido originado das atividades
de investimento
Atividades de financiamento
Aumento (redução) em depósitos
Aumento (redução) em captações no mercado aberto
Aumento (redução) de recursos de aceites e emissão de títulos
Aumento (redução) de empréstimos e repasses
Aumento líquido de ações em tesouraria
Dividendos pagos
Caixa líquido originado das atividades de
Financiamento

Legislação Societária
Trimestre findo em
31 de março
2008
396.176
57.541
521.561
(283.597)
4.708
1.047
33.697
(7.460)
(35.852)
90.585
386.793
4.272.746
(5.945.288)
44.987
(34.800)
(3.987.807)
(946.745)
(1.411.756)
1.152.825
4.307.057
18.702
(1.364.880)

164
15.884
(6.985)
(1.491)
50.519
(288.778)
1.635
(49.184)
1.018
(64.656)
358.896
17.022

(3.299.489)
2.399.064
1.643.746
(28.651)
(380)
(332.860)
381.430

Redução das disponibilidades

(966.428)

Disponibilidades no início do trimestre
Disponibilidades no fim do trimestre
Redução das disponibilidades

4.430.425
3.463.997
(966.428)

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais
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UNIBANCO HOLDINGS
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO
Valores expressos em milhares de reais

Legislação Societária

Unibanco Holdings

Composição do valor adicionado
Resultado da intermediação financeira
Receita de prestação de serviços
Outras receitas e despesas
Total do Valor Adicionado

Consolidado
31 de Março de 2008

421.395

100,0%

2.216.635
913.625
(1.461.940)

132,9%
54,8%
-87,6%

421.395

100,0%

1.668.320

100,0%

Recursos Humanos
Remuneração
Encargos Sociais
Benefícios

-

-

647.283
513.792
44.437
89.054

38,8%
30,8%
2,7%
5,3%

25.219
19.751
5.468
-

6,0%
4,7%
1,3%
-

624.861
320.559
203.957
100.345

37,5%
19,2%
12,2%
6,0%

Dividendos e Juros s/ capital próprio

139.845

33,2%

139.845

8,4%

Reinvestimento de lucros

256.331

60,8%

256.331

15,4%

Total

421.395

100,0%

1.668.320

100,0%

Governo
Despesas tributárias
Imposto de renda e contribuição social
INSS sobre salários

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01475-3 UNIBANCO HOLDINGS S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/03/2008
00.022.034/0001-87

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado)
1. Contexto Operacional
A Unibanco Holdings S.A. (Unibanco Holdings) foi constituída com o objetivo de participar
do capital social do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (Unibanco).
As atividades operacionais da Unibanco Holdings S.A. e empresas controladas, direta ou
indiretamente e em conjunto, no Brasil e no exterior, incluem, além das atividades
financeiras do Conglomerado Unibanco, outras atividades desenvolvidas por empresas
controladas com objetivos específicos, principalmente com relação a serviços de seguros,
cartão de crédito, capitalização e previdência privada.
2. Apresentação das Informações Trimestrais
As informações trimestrais da Unibanco Holdings S.A. (Controladora) estão sendo
apresentadas em conjunto com as informações trimestrais consolidadas da Unibanco
Holdings S.A. e empresas controladas (Consolidado) que abrangem as informações
trimestrais da Unibanco Holdings S.A. e da sua controlada Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A., sua agência no exterior, das empresas controladas, direta ou
indiretamente e das sociedades controladas em conjunto, conforme apresentado na nota
explicativa 9.
As informações trimestrais consolidadas foram elaboradas de acordo com os princípios de
consolidação emanados da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil,
tendo sido eliminados as participações, os saldos de balanço, as receitas e despesas e os
resultados não realizados entre as empresas. Os Fundos de Investimentos Exclusivos
mantidos por empresas controladas são consolidados e os títulos e aplicações a eles
pertencentes foram classificados por tipo de operação e tipo de papel. Os componentes
das contas patrimoniais e de resultado das sociedades controladas em conjunto foram
consolidados nas respectivas proporções da participação no capital social da controlada.
As informações trimestrais da empresa controlada de arrendamento mercantil foi
reclassificada, extracontabilmente, com o objetivo de refletir no consolidado sua posição
financeira e seu resultado, de conformidade com o método financeiro.
Na elaboração das informações trimestrais foram utilizadas estimativas e premissas na
determinação dos montantes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo
com as práticas contábeis vigentes no Brasil. Essas estimativas e premissas foram
consideradas na mensuração de provisões para perdas com operações de crédito e para
contingências, na determinação do valor de mercado de instrumentos financeiros, na
apuração de certas reservas vinculadas aos negócios de seguros e previdência privada e
na seleção do prazo de vida útil de certos ativos. Os resultados efetivos podem ser
diferentes das estimativas e premissas adotadas.
As informações trimestrais de 31 de março de 2008 contemplam a demonstração de
fluxo de caixa e de valor adicionado.

15

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01475-3 UNIBANCO HOLDINGS S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/03/2008
00.022.034/0001-87

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
Para melhor comparabilidade foram efetuadas, na Unibanco Holdings S.A. e empresas
controladas, as seguintes reclassificações na demonstração do resultado do trimestre
findo em 31 de março de 2007: (i) Variação cambial das empresas controladas no
exterior no valor de R$171.751, que estavam na linha de outras despesas operacionais
da demonstração do resultado, foram realocadas para a linha de resultado com
instrumentos financeiros derivativos e (ii) Conforme deliberação da Circular Susep nº.
356/07 e da Carta Circular Susep/Decon/GAB nº 003/08, foi reclassificado o valor de
R$87.420 da linha de despesas com benefícios de planos de previdência privada para a
linha variações de provisões técnicas de seguros, capitalização e previdência privada.
3. Principais Práticas Contábeis
As práticas contábeis adotadas pela Unibanco Holdings e por suas empresas controladas
emanam das disposições da legislação societária brasileira, associadas às normas e
instruções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil, da Comissão de
Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados, já considerando
determinados aspectos da Lei 11.638 de 29 de dezembro de 2007, mencionados na nota
explicativa 24 (c).
(a) Resultado das operações
É apurado pelo regime de competência e considera:
•

os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, calculados a índices
ou taxas oficiais, pro rata temporis, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e a
longo prazo;

•

os efeitos de provisões para ajustar ativos para o valor de mercado ou de realização;

•

os ajustes das reservas técnicas dos seguros, planos de previdência privada e de
capitalização contratados;

•

os prêmios de seguro, assim como suas correspondentes despesas de
comercialização, são reconhecidos no resultado quando da emissão das apólices e
ajustados por meio da variação das provisões de prêmios não ganhos e das despesas
de comercialização diferidas, de acordo com o período decorrido de vigência das
apólices;

•

as comissões de agenciamento de seguros que são diferidas e apropriadas ao
resultado, de forma linear, pelo prazo de 12 meses;

•

o resultado dos ajustes dos investimentos em sociedades controladas e coligadas
pelo método da equivalência patrimonial;

•

a parcela atribuível ao imposto de renda, calculada à alíquota de 15% sobre o lucro
tributável, acrescida de adicional de 10% incidente sobre o lucro tributável
excedente aos limites fiscais estabelecidos;

•

a parcela correspondente à contribuição social, calculada à alíquota de 9% sobre o
lucro ajustado antes do imposto de renda; e

•

os créditos tributários constituídos sobre as diferenças intertemporais entre o
resultado contábil e fiscal e sobre prejuízos fiscais.
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04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
(b) Ativos circulante e realizável a longo prazo
São demonstrados ao custo acrescido, quando aplicável, dos rendimentos e das variações
monetárias e cambiais incorridos, deduzido das correspondentes rendas de realização
futura e/ou de provisões para perdas, exceto os títulos e valores mobiliários e os
instrumentos financeiros derivativos e ativos financeiros objetos de hedge, os quais estão
demonstrados conforme apresentado no item (c).
A provisão para perdas com créditos é constituída por valor considerado suficiente para
cobrir eventuais perdas. A análise das operações de crédito em aberto, para concluir
quanto à necessária provisão para perdas com créditos, leva em conta a conjuntura
econômica, a experiência acumulada, os riscos específicos e globais da carteira, bem
como as diretrizes do Banco Central do Brasil.
(c) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
Títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários são classificados quando de sua aquisição em três
categorias, atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
•
Títulos para negociação - adquiridos com o propósito de serem ativa e
freqüentemente negociados. São contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido
dos rendimentos auferidos e ajustados ao valor de mercado, com os ganhos e perdas
não realizados reconhecidos no resultado do período.
•

Títulos disponíveis para venda - adquiridos como parte da estratégia na
administração do risco de mercado, podendo ser negociados como resultado de
variações nas taxas de juros, mudanças nas condições de pagamentos ou outros
fatores. São contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
auferidos, os quais são reconhecidos no resultado do período, e ajustados ao valor
de mercado, com os ganhos e perdas não realizados, líquidos dos efeitos tributários,
reconhecidos em conta destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajuste ao
valor de mercado – títulos e valores mobiliários e derivativos”. Os ganhos e perdas
realizados e as perdas identificadas como permanente são reconhecidos no resultado
do período, em contrapartida à conta específica do patrimônio líquido.

•

Títulos mantidos até o vencimento - são aqueles para os quais há intenção e a
capacidade financeira para manter até o vencimento. São contabilizados pelo custo
de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do
período.

Instrumentos financeiros derivativos (ativos e passivos)
Os instrumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção da
administração na data do início da operação, levando-se em consideração se sua
finalidade é para proteção contra riscos (hedge) ou não.
•

Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger exposições a risco
ou para modificar as características de ativos e passivos financeiros e que sejam: (i)
altamente correlacionados no que se refere às alterações no seu valor de mercado
em relação ao valor de mercado do item que estiver sendo protegido, tanto no início
quanto ao longo da vida do contrato; e (ii) considerados efetivos na redução do risco
associado à exposição a ser protegida, são classificados como hedge de acordo com
sua natureza:
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•

-

hedge de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de hedge
e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são
contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou
desvalorizações reconhecidas no resultado do período; e

-

hedge de fluxo de caixa - os ativos e passivos financeiros objeto de hedge e os
respectivos
instrumentos
financeiros
derivativos
relacionados
são
contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou
desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, reconhecidas em conta
destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajuste ao valor de mercado –
títulos e valores mobiliários e derivativos”. A parcela não efetiva do hedge é
reconhecida diretamente no resultado do período.

Os instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes ou por
conta própria, que não atendam aos critérios de hedge contábil estabelecidos pelo
Banco Central do Brasil, principalmente derivativos utilizados para administrar a
exposição global de risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com as
valorizações ou desvalorizações reconhecidas diretamente no resultado do período.

(d) Despesas antecipadas
Consideram as aplicações de recursos, cujos benefícios ou prestação de serviços
ocorrerão em exercícios seguintes.
(e) Permanente
Os investimentos, o imobilizado e o diferido são registrados ao custo.
Os investimentos em sociedades controladas e coligadas cuja participação se dá por
ações ordinárias e no qual se tem influência significativa, são avaliados pelo método da
equivalência patrimonial na proporção da participação no valor do patrimônio líquido das
sociedades investidas, conforme demonstrado na nota explicativa 9. Os efeitos apurados
nas empresas controladas e coligadas decorrentes de avaliação dos títulos e valores
mobiliários e dos derivativos, conforme item (c) anterior, foram reconhecidos na
controladora de forma a manter o registro original efetuado nas empresas controladas e
coligadas.
Os outros investimentos estão representados, principalmente, por
avaliados ao custo, ajustados por provisão para perdas, quando aplicável.

investimentos

O ágio apurado na aquisição de empresas controladas é amortizado em até cinco anos,
vide nota explicativa 9 (c). Na incorporação de empresa controlada com perecimento ou
abandono da marca adquirida, o ágio correspondente é integralmente amortizado.
O imobilizado é depreciado pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais:
imóveis de uso - 4%, móveis e equipamentos de uso e de segurança - 10%, e sistemas
de comunicação, processamento de dados e de transportes - 20%.
O diferido é representado, substancialmente, por benfeitorias em propriedades de
terceiros e por aquisição e desenvolvimento de softwares. A amortização ocorre na
vigência dos direitos contratuais ou no prazo de cinco anos a partir do início de sua
utilização.
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(f) Passivos circulante e exigível a longo prazo
Os valores são apresentados ao custo e incluem, quando aplicável, os encargos e as
variações monetárias ou cambiais incorridos, exceto os valores relativos aos
instrumentos financeiros derivativos e passivos objeto de hedge, os quais estão
demonstrados conforme item (c) anterior.
Os passivos são apresentados de acordo com o prazo de exigibilidade e classificados no
curto ou longo prazo. Os depósitos a prazo estão demonstrados de acordo com seus
prazos de vencimentos ainda que seja prática de mercado oferecer condições de liquidez
imediata a esses títulos.
(g) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos contingentes, contingências
passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na
Deliberação CVM n°. 489 de 2005.
Ativos contingentes – Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto
quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização.
Passivos contingentes – Os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos
forem mensuráveis com suficiente segurança.
Obrigações legais – fiscais e previdenciárias – são derivadas de obrigações tributárias
previstas na legislação, independentemente da probabilidade de sucesso de processos
judiciais em andamento, que têm os seus montantes integrais reconhecidos
contabilmente.
(h) Provisões técnicas de seguros, previdência complementar e capitalização
As provisões técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os
critérios estabelecidos nas Resoluções CNSP nºs 162/06 e 139/05. Ainda, nos termos da
Resolução CNSP nº 135/05, uma avaliação atuarial das carteiras, com periodicidade
anual, é realizada e encaminhada à Superintendência de Seguros Privados, com o
respectivo parecer atuarial.
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída para cobertura dos sinistros a
ocorrer, considerando os prêmios não ganhos, relativos ao período de cobertura do risco,
de acordo com as normas da Superintendência de Seguros Privados. Quando por cálculo
atuarial for constatada a insuficiência desta provisão é constituída a Provisão de
Insuficiência de Prêmios (PIP).
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída para a cobertura dos valores a
pagar por sinistros avisados até a data base de cálculo, considerando os compromissos
assumidos pela sociedade seguradora.
A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura
dos sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data base de cálculo e seu montante é
determinado através de cálculo atuarial.
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As provisões matemáticas, relativas aos planos geradores de benefício livre (VGBL e
PGBL), representam os valores das obrigações assumidas sob forma de seguros de
sobrevivência e são calculadas segundo o regime financeiro previsto contratualmente,
por e sob responsabilidade de atuário legalmente habilitado. As provisões matemáticas
representam o valor dos benefícios futuros, estimados com base em métodos e
pressupostos atuariais.
A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder abrange os compromissos assumidos
com os segurados, enquanto não iniciado o evento gerador do pagamento da indenização
e a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos corresponde ao valor dos
compromissos cujo evento já tenha ocorrido. Ambas as provisões são calculadas
conforme metodologia aprovada na nota técnica atuarial do plano ou produto.
Os rendimentos financeiros creditados aos participantes nas provisões técnicas são
classificados como “Atualização e juros de provisões técnicas de seguros, previdência e
capitalização”.
4.

Aplicações Financeiras
“Aplicações financeiras”, incluem, na controladora, aplicações em debêntures no
montante de R$56.199 (31 de dezembro de 2007 – R$63.472) e certificados de depósito
bancário no montante de R$182.899 (31 de dezembro de 2007 – R$137.789).
Co ns o lida do
31 de m a rç o
de 2008
26.770.907
6.808.102
1.537.290
4.813.443
407.981
49.388
19.962.805
4.088.301
15.707.623
157.101
9.780
6.551.227
77.372
33.399.506
32.298.423
1.101.083

A plic a ç õ e s no m e rc a do a be rto
Posição B a nca da
- Le tras Financeira s do Tesouro
- Le tras do Tesouro Na cional
- Notas do Tesouro Naciona l
- O utros
Posição Financiada
- Le tras Financeira s do Tesouro
- Le tras do Tesouro Na cional
- Notas do Tesouro Naciona l
- O utros
A plic a ç õ e s e m de pó s ito s inte r fina nc e iro s
A plic a ç õ e s e m m o e da s e s tr a nge ir a s
T o ta l
Cir c ula nte
Lo ngo Pr a zo
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31 de de z e m bro
de 2007
31.067.884
15.969.789
2.881.265
10.657.971
2.387.817
42.736
15.098.095
12.119.480
2.968.589
10.026
6.558.641
45.727
37.672.252
36.437.215
1.235.037
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5.

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
(a) Os saldos patrimoniais são assim demonstrados:
Co nso lida do
31 de m a rç o 31 de de ze m bro
de 2008

de 2007

A tiv o
Para negociação
D isponíveis para venda
Mantidos até o vencim ento
Subto ta l
Instrum entos financeiros derivativos
T o ta l
Circ ula nte
Lo ngo pra zo

11.820.768
13.854.516
2.741.220
28.416.504
3.464.857
31.881.361
22.130.821
9.750.540

10.630.358
10.696.812
2.409.997
23.737.167
2.236.495
25.973.662
15.732.768
10.240.894

4.801.203
4.801.203
4.130.009

3.920.991
3.920.991
3.115.439

671.194

805.552

Pa ssiv o
Instrum entos financeiros derivativos
T o ta l
Circ ula nte
Lo ngo pra zo

(b) Títulos para negociação

E m is so r/ T ipo de a plic a ç ã o
Go v e r no fe de ra l
Le tra s do Te souro Na ciona l
Le tra s Finance iras do Te souro
Nota s do Tesouro Naciona l
O utros
Dív ida e x te rna br a sile ira
Go v e r no e s tra nge iro
Ins tituiç õ e s fina nc e ira s
Eurobonds
C ertifica do de de pósito ba ncário
E m pre sa s nã o fina nc e ira s
D ebêntures
Eurobonds
F undo s m útuo s de inv e s tim e nto s
Ca rte ira de a ç õ e s
T o ta l

31 de m a r ç o de 2008
Cus to
Va lo r de
a tua liz a do
m e rc a do
6.117.953
6.052.063
3.104.290
3.098.176
293.068
293.174
2.717.921
2.658.158
2.674
2.555
68.576
68.490
2.676.688
2.658.590
812.385
812.278
46.733
46.626
765.652
765.652
445.401
448.705
295.061
297.205
150.340
151.500
553.963
553.963
1.270.117
1.226.679
11.945.083
11.820.768

Co ns o lida do
31 de de z e m bro de 2007
Cus to
Va lo r de
a tua liz a do
m e rc a do
5.699.563
5.678.818
2.645.380
2.636.840
371.852
371.884
2.602.326
2.571.519
80.005
98.575
124.254
124.026
1.761.339
1.758.024
876.426
876.131
27.916
27.621
848.510
848.510
441.034
443.855
308.135
312.278
132.899
131.577
630.222
630.222
1.102.998
1.119.282
10.635.836
10.630.358

Os títulos e valores mobiliários classificados nesta categoria estão demonstrados no ativo
circulante, independentemente do prazo de vencimento, dado serem ativa e
freqüentemente negociados.
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(c) Títulos disponíveis para venda
(i) Por tipo:
Consolida do

E m isso r/T ipo de a plic a ç ã o
Gov e r no fe de ra l
Letras Financeiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional
Bônus do Tesouro Nacional
O utros
Gov e r no e stra nge iro
Dív ida e x te r na br a sile ir a
Instituiç õ e s fina nc e ir a s
D ebêntures, eurobonds e outros
E m pr e sa s nã o fina nc e ira s
D ebêntures, eurobonds e outros
F undos m útuos de inv e stim e ntos
Ca rte ira de a ç õ e s
T o ta l

31 de m a rç o de 2008
A juste a o
v a lo r de
Va lo r de
m e rc a do
m e rc a do

Custo
a tua liza do
7.576.082
729.024
4.777.086
2.025.209
2.925
41.838
1.157.794
1.347.377
754.397
754.397
2.942.910
2.942.910
17.742
330.921
14.127.223

(139.636)
436
(41.480)
(91.070)
(649)
(6.873)
(6.860)
(1.486)
913
913
17.772
17.772
(143.410)
(272.707)

7.436.446
729.460
4.735.606
1.934.139
2.276
34.965
1.150.934
1.345.891
755.310
755.310
2.960.682
2.960.682
17.742
187.511
13.854.516

Custo
a tua liza do
4.729.056
665.144
2.595.165
1.424.483
3.125
41.139
1.494.619
1.379.717
371.823
371.823
2.519.125
2.519.125
16.338
315.403
10.826.081

31 de de ze m bro de 2007
A juste a o
v a lor de
Va lor de
m e r ca do
m e rc a do
(90.402)
175
(25.670)
(57.224)
(752)
(6.931)
(9.378)
10.819
8
8
43.585
43.585
(83.901)
(129.269)

4.638.654
665.319
2.569.495
1.367.259
2.373
34.208
1.485.241
1.390.536
371.831
371.831
2.562.710
2.562.710
16.338
231.502
10.696.812

(ii) Por vencimento:
C o n s o lid a d o
31 de m a rço de 2008
C u s to
Va lo r d e
Pra z o
A té 3 m e s e s

a tu a liz a d o

m e rca do

31 de de ze m bro de 2007
C u s to
Va lo r d e
a tu a liz a d o

m ercado

75 0.5 47

7 51.435

8 84.248

886 .60 0

D e 3 m e ses a 1 ano

6.55 2.4 60

6.5 35.723

2 .63 0.582

2.625.46 7

D e 1 a 3 a nos

3.57 1.4 23

3.5 22.352

3 .28 3.055

3.265.02 5

D e 3 a 5 a nos

99 1.6 31

9 93.250

1 .19 8.451

1.200.99 7

1.47 6.8 20

1.4 41.791

1 .04 0.503

1.015.67 5

M a is d e 15 a n o s

D e 5 a 15 a nos

43 5.6 79

4 04.712

1 .45 7.501

1.455.20 8

Ind e te rm in a d o (1)

34 8.6 63

2 05.253

3 31.741

247 .84 0

1 4 .1 2 7 .2 2 3

1 3 .8 5 4 .5 1 6

1 0 .8 2 6 .0 8 1

1 0 .6 9 6 .8 1 2

T o ta l

____________________
(1) Refere-se a ações de companhias de capital aberto e fundos mútuos de investimentos.

(d) Títulos mantidos até o vencimento
(i) Por tipo:
Cons olida do
31 de m a rç o
de 2008
E m iss or/ T ipo de a plica çã o

31 de de ze m bro
de 2007
Custo a tua liza do

Gov e rno fe de ra l
Notas do Tesouro Nacional
O utros
Dív ida e x te r na bra s ile ira
Instituiçõ e s fina nce ira s

1.665.274

1.241.218

1.665.052

1.240.976

222

242

1.054.499

1.133.164

17.229

9.234

Eurobonds e outros

17.229

9.234

E m pr e sa s nã o fina nce ir a s

4.218

26.381

4.218

26.381

T o ta l

Eurobonds e outros

2.741.220

2.409.997

Va lor de m e r c a do

3.081.682

2.761.988
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(ii) Por vencimento:
Co ns o lida do
31 de m a rço 31 de de ze m bro
de 2008
Pra zo
A té 3 m eses

112.597

D e 3 m eses a 1 ano
D e 1 a 3 anos
D e 3 a 5 anos
D e 5 a 15 anos
Mais de 15 anos
T o ta l

de 2007
Cus to a tua liza do
102.856

8.719

98.903

289.794

293.961

253.823

256.705

1.410.029

1.037.055

666.258

620.517

2.741.220

2.409.997

(iii) Capacidade financeira
A Unibanco Holdings e suas controladas classificaram os títulos para os quais há intenção
e capacidade financeira para serem mantidos até o vencimento na respectiva rubrica
contábil. Os parâmetros utilizados para definir a capacidade financeira são os
vencimentos, as taxas de juros (existência de spread positivo) e as moedas das suas
operações passivas.
(e) Ajuste ao valor de mercado - precificação
O valor dos Títulos e Valores Mobiliários é calculado pelo valor de mercado, quando
aplicável, através dos preços disponíveis nas Bolsas ou dos modelos de precificação
interna que é estabelecido, também, com base nas taxas médias divulgadas pelas Bolsas
de Valores, associações de classe e agências externas para o último dia do trimestre.
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(f) Instrumentos financeiros derivativos
(i) O valor referencial e o valor de mercado dos instrumentos financeiros registrados em
contas de compensação, exceto pelas opções e os ajustes, cujo preferencial se deve aos
prêmios pagos/recebidos e a exposição a mercado aos valores contabilizados em contas
patrimoniais, são resumidos como segue:
C o n so l i d a d o
A j u st e
a o v a lor
C ur v a

Va l o r R e f e r e n c i a l

Cont r a t os f ut ur os
Compr a
M oedas
CDI
Out r os
Ve n d a
M oedas
CDI
Out r os
C o n t r a t o s d e sw a p
At ivo
M oedas

de me r c a do

M e r c a do

3 1 de ma r ç o

3 1 de de z e mbr o

3 1 de ma r ç o

3 1 de ma r ç o

3 1 de ma r ç o

3 1 de de z e mbr o

de 2 0 0 8

de 2 0 0 7

de 2 0 0 8

de 2 0 0 8

de 2 0 0 8

de 2 0 0 7

13 1. 4 2 5 . 6 6 6

10 9 . 5 3 3 . 8 8 8

-

-

-

5 4 . 113 . 0 3 9

5 1. 5 13 . 0 17

-

-

-

-

853.154

1.214.819

-

-

-

-

53.220.156

50.261.013

-

-

-

-

39.729

37.185

-

-

-

7 7 . 3 12 . 6 2 7

58.020.871

-

-

-

-

11.479.397

8.360.103

-

-

-

65.738.468

49.615.871

-

-

-

94.762

44.897

-

-

-

-

( 855.589)

( 8 16 . 4 2 9 )

24.860.898

2 1. 5 0 4 . 4 10

( 989.737)

13 4 . 14 8

14 . 5 3 1. 9 7 3

12 . 0 5 0 . 0 16

960.070

246.843

1. 2 0 6 . 9 13

-

797.038

1.291.140

996.446

59.736

36.317

96.053

P r ef ix ado

3.481.732

1.047.480

280.562

100.680

381.242

60.607

CDI

6.622.902

6.760.893

529.060

23.094

552.154

543.225

Out r os
P a ssi v o
M oedas
P r ef ix ado

3.136.199

3.245.197

10 . 3 2 8 . 9 2 5

9.454.394

28.006

90.712

86.752

177.464

165.200

( 1. 9 4 9 . 8 0 7 )

( 112 . 6 9 5 )

( 2.062.502)

( 1. 6 13 . 4 6 7 )

1.360.127

1.302.343

( 194.705)

( 93)

( 194.798)

( 193.139)

( 1.287.190)

( 1.263.662)

2.956.079

3.900.472

( 1.281.720)

( 5.470)

CDI

3.234.042

2.592.351

( 106.344)

( 24.290)

( 130.634)

( 92.192)

Out r os

2.778.677

1.659.228

( 367.038)

( 82.842)

( 449.880)

( 64.474)

C o n t r a t o s d e sw a p b i - i n d e x a d o

3.792.834

3 . 115 . 8 9 3

At ivo

2.074.549

1. 9 6 5 . 6 8 0

( 2 4 5 . 16 2 )
5 1. 7 5 5

( 56.666)
( 8 . 0 11)

43.744

40.565

989.758

48.396

P r ef ix ado

480.451

572.040

2.314

2.215

4.529

2.522

CDI

564.984

363.592

550

20.605

21.155

12.755

Out r os

152.293

40.290

495

1.711

2.206

552

( 2 9 6 . 9 17 )

( 48.655)

( 345.572)

( 2 4 9 . 2 4 1)

M oedas

1. 7 18 . 2 8 5

1. 15 0 . 2 13

15.854

( 208.676)

876.821

P a ssi v o

( 32.542)

( 3 0 1. 8 2 8 )

M oedas

24.736

1.244.369

536.173

( 10.531)

( 23.850)

( 34.381)

( 13.427)

P r ef ix ado

312.996

372.777

( 284.851)

( 22.279)

( 307.130)

( 234.820)

CDI

148.671

241.263

( 1.405)

( 2.467)

( 3.872)

Out r os

12.249

-

( 130)

( 59)

( 994)

( 189)

-

Cont r a t os a t e r mo

6 . 15 1. 9 3 6

5 . 19 0 . 3 4 7

( 15 4 . 9 0 4 )

7 4 . 8 19

( 80.085)

( 18 6 . 14 7 )

At ivo

3 . 3 7 0 . 10 6

2 . 14 6 . 6 9 7

7 11. 7 7 2

26.029

737.801

4 11. 2 3 2

M oedas
P r ef ix ado
A ç ão
Out r os
P a ssi v o
M oedas

2.784.969

1.441.358

40.890

33.832

74.722

369.151

671.246

22.454

( 3.622)

18.832

67.454

75.219

33.514

458.305

( 4.152)

454.153

300.788

140.767

579

190.123

( 29)

190.094

633

( 8 17 . 8 8 6 )

( 597.379)

2 . 7 8 1. 8 3 0

3.043.650

( 866.676)

48.790

1.918.684

2.535.757

P r ef ix ado

437.301

237.729

( 46.565)

( 47.748)

( 36.871)

A ç ão

376.489

270.164

( 375.514)

20.758

( 354.756)

( 266.842)

49.356

-

( 190.123)

9

( 190.114)

Out r os

( 254.474)

29.206
( 1.183)

( 2 13 . 9 3 1)

( 225.268)

42.357

( 293.087)

( 579)

Cont r a t os de opç õe s

450.536.458

367.866.625

79.647

P o si ç ã o c o m p r a d a

243.668.564

19 5 . 16 9 . 2 5 0

1. 2 7 5 . 5 9 0

23.568

1. 2 9 9 . 15 8

924.561

C ompr a de opç õe s de c ompr a

15 0 . 0 0 4 . 9 8 5

12 9 . 9 19 . 9 4 0

1. 12 3 . 7 0 5

87.993

1. 2 11. 6 9 8

740.854

( 13 4 . 2 8 4 )

( 362.964)

M oedas

64.352.940

31.793.622

433.515

( 30.867)

402.648

93.502

CDI

83.122.300

96.970.878

389.386

141.848

531.234

472.016

A ç ão
Out r os
C ompr a de opç õe s de v e nda
M oedas
CDI
A ç ão
Out r os
P o si ç ã o v e n d i d a
Ve n d a d e o p ç õ e s d e c o m p r a

1.931.231

1.037.082

598.514
93.663.579

118.358
6 5 . 2 4 9 . 3 10

271.873
28.931
15 1. 8 8 5

( 2.728)
( 20.260)
( 64.425)

269.145
8.671
87.460

169.325
6.011
18 3 . 7 0 7

35.212.911

17.274.440

102.792

( 41.633)

61.159

86.125

58.334.568

47.953.085

29.051

92.825

( 17.929)

11.122

6.558

1.755

8.658

( 2.091)

6.567

1.765

109.542

20.030

11.384

( 2.772)

8.612

2.992

206.867.894

17 2 . 6 9 7 . 3 7 5

( 1. 19 5 . 9 4 3 )

( 237.499)

( 1. 4 3 3 . 4 4 2 )

( 1. 2 8 7 . 5 2 5 )

10 1. 0 3 2 . 6 8 2

59.773.597

( 738.282)

( 440.008)

( 1. 17 8 . 2 9 0 )

( 8 0 2 . 7 19 )

M oedas

46.593.936

8.121.843

( 432.525)

( 340.576)

( 773.101)

( 481.342)

CDI

53.835.530

51.600.108

( 251.473)

( 121.962)

( 373.435)

( 290.156)

25.415

19.989

( 28.929)

A ç ão
Out r os
Ve n d a d e o p ç õ e s d e v e n d a
M oedas
CDI
A ç ão
Out r os

577.801
10 5 . 8 3 5 . 2 12

31.657
112 . 9 2 3 . 7 7 8

( 25.355)
( 4 5 7 . 6 6 1)

3.516
19.014
202.509

( 25.413)
( 6.341)
( 2 5 5 . 15 2 )

( 19.990)
( 11.231)
( 484.806)

44.664.275

52.982.477

( 365.896)

134.934

( 230.962)

( 376.614)

61.111.491

59.932.955

( 76.903)

65.143

( 11.760)

( 99.846)

1.718

2.080

( 2.676)

958

( 1.718)

( 2.080)

57.728

6.266

( 12.186)

1.474

( 10.712)

( 6.266)

O u t r o s i n st r u m e n t o s f i n a n c e i r o s
de r iv a t iv os ( * )

13 . 2 3 9 . 2 4 8

8 . 8 12 . 6 7 2

42.885

P osiç ão at iv a

7.617.389

2.707.871

172.470

P osiç ão passiv a

5.621.859

6.104.801

( 129.585)

At ivo
P a ssi v o
____________________
( *) Inc lui , basic am ent e, c ont r at os de For war ds - Non Deliv er able For war d ( NDFs) e Fut ur e T- B ill.
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( 7.445)

35.440

( 110 . 2 8 0 )

4.771

177.241

63.099

( 12.216)

( 141.801)

( 173.379)

3 . 17 1. 6 5 7

293.200

3.464.857

2.236.495

( 4.438.928)

( 362.275)

( 4 . 8 0 1. 2 0 3 )

( 3 . 9 2 0 . 9 9 1)
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(ii) Valor referencial por vencimento e por tipo, são resumidos como segue:

Co ntra to s
C ontra tos futuros
C ontra tos de swap
C ontra tos de swap bi - inde x ado
C ontra tos a te rm o
C ontra tos de opçõe s
Posiçã o com pra da
Posiçã o v e ndida
O utros instrum e ntos finance iros
de riv ativ os

Co ns o lida d o
31 d e m a rç o d e 2008
A c im a d e 3
a no s
T o ta l
3.247.185
131.425.666
5.163.919
24.860.898
318.451
3.792.834
160.512
6.151.936

A té 3 m e s e s
52.823.682
4.015.958
1.423.497
2.984.364

De 3 m e s e s
a 1 a no
62.098.407
11.533.149
1.545.800
2.031.023

De 1 a 3
a no s
13.256.392
4.147.872
505.086
976.037

58.020.248
68.181.798

182.954.028
138.450.071

911.867
236.025

1.782.421
-

243.668.564
206.867.894

10.591.884

2.255.884

266.891

124.589

13.239.248

(iii) Valor referencial distribuído por local de negociação:

Co ntr a to s
C ontratos futuros
C ontratos de swap
C ontratos de swap bi - inde xa do
C ontratos a term o
C ontratos de opçõe s
Posiçã o com pra da
Posiçã o v endida
O utros instrum e ntos financeiros
deriv ativos

BM& F
131.425.666
6.926.140
238.049.931
199.483.871
-

CE T IP
12.556.645
3.362.225
5.699.959
1.408.077
356.460
-

Ba lc ã o
5.378.113
430.609
4.174.288
6.991.256
13.203.457

Co ns o lida do
31 de m a rço de 2008
T o ta l
Bo v e sp a
131.425.666
24.860.898
3.792.834
451.977
6.151.936
36.268
243.668.564
36.307
206.867.894
35.791
13.239.248

As garantias dadas para as operações negociadas na BM&F, totalizavam em 31 de março
de 2008 R$1.470.378 no Consolidado e estão representadas por títulos públicos federais
e ações.
(iv) Os ativos e passivos relativos aos instrumentos financeiros registrados em contas
patrimoniais por vencimento e por tipo, são resumidos como segue:

Co ntra to s
A tiv o
C ontratos de swap
C ontratos de swap bi - inde xado
C ontratos a te rm o
C ontratos de opções
O utros instrum e ntos finance iros
deriv ativ os
T o ta l
Pa s s iv o
C ontratos de swap
C ontratos de swap bi - inde xado
C ontratos a te rm o
C ontratos de opções
O utros instrum e ntos finance iros
deriv ativ os
T o ta l

Co ns o lida do
31 de m a r ç o de 2008
A c im a de
3 a no s
T o ta l

A té 3 m e s e s

De 3 m e se s
a 1 a no

143.712
11.080
684.574
198.264

534.362
21.324
30.630
901.939

250.607
9.927
19.927
24.929

278.232
1.413
2.670
174.026

1.206.913
43.744
737.801
1.299.158

143.397
1.181.027

27.044
1.515.299

6.768
312.158

32
456.373

177.241
3.464.857

90.643
158.656
644.676
319.708

1.776.845
159.250
92.926
751.491

119.973
3.643
37.071
7.715

75.041
24.023
43.213
354.528

2.062.502
345.572
817.886
1.433.442

52.722
1.266.405

83.092
2.863.604

4.408
172.810

1.579
498.384

141.801
4.801.203
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(v) Hedge contábil
(a) Em 31 de março de 2008 no Consolidado, existiam instrumentos financeiros
derivativos utilizados como hedge de fluxo de caixa, ajustados a valor de mercado e
associados variação do CDI e a variação cambial, representados por operações de futuro
de R$23.145.052, operações de swap no montante de R$1.492.433 e por operações de
contratos a termo no montante de R$68.344, vinculados aos juros de transações
passivas futuras com variação do CDI, e instrumentos passivos e ativos com variação
cambial. Estes contratos apresentaram em 31 de março de 2008, perda líquida dos
efeitos tributários e dos resultados dos minoritários, no montante de R$23.446,
registrado na conta “Ajuste ao valor de mercado – títulos e valores mobiliários e
derivativos”. A efetividade apurada para a carteira de hedge em 31 de março de 2008,
estava em conformidade com o padrão estabelecido pelo Banco Central do Brasil e não
foi identificada nenhuma parcela inefetiva a ser registrada contabilmente durante o
trimestre.
As operações acima não representam a exposição global do Unibanco aos riscos de
mercado, de moeda e de taxas de juros, por contemplarem apenas os instrumentos
financeiros derivativos.
(b) As operações de swap contratadas em negociação associada à operação de captação
e/ou aplicação no montante de R$2.965.988 no Consolidado estão registradas pelos
valores atualizados conforme a variação incorrida dos respectivos indexadores (“curva”),
e não são avaliadas pelo valor de mercado, conforme facultado pela Circular
nº. 3.150/02 do Banco Central do Brasil.
6.

Operações de Crédito e Provisão para Perdas
(a) Composição das operações por tipo e prazo:
31 de março
de 2008
Por tipo
Empréstimos e títulos descontados
Financiamentos
Financiamentos rurais e agroindustriais
Financiamentos imobiliários
C artões de crédito
Total de operações de crédito

Consolidado
31 de dezembro
de 2007

27.084.012
15.731.072
1.773.110
1.931.212
5.705.029
52.224.435

24.586.009
14.851.742
1.696.224
1.697.450
5.416.306
48.247.731

Operações de arrendamento mercantil
Adiantamentos sobre contratos de câmbio (1)
Total de arrendamento mercantil e
adiantamentos sobre contratos de câmbio

7.446.682
1.598.212

6.523.950
1.653.356

9.044.894

8.177.306

Avais e fianças
Outros créditos (2)
Total de outros créditos

667
4.883.161
4.883.828

33.590
4.976.421
5.010.011

66.153.157

61.435.048

2.277.259

2.084.152

21.133.781
19.385.354
14.704.835
8.651.928
66.153.157

21.355.681
17.479.398
13.317.274
7.198.543
61.435.048

Total do risco
Por v encimento
Vencidos a partir de 15 dias (nota 6 (d))
A vencer:
Até 3 meses (3)
De 3 meses a 1 ano
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
Total do risco
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___________________
(1)
(2)
(3)

Registrados em “Outras obrigações” - “Carteira de câmbio” (nota explicativa 15(a)).
Outros créditos compreendem, principalmente, devedores por compra de valores e bens, títulos e
créditos a receber, prêmios de seguros a receber e valores a receber de cartões de crédito (com
característica de operação de crédito).
Inclui os créditos vencidos até 14 dias.

(b) Composição das operações de crédito por atividade econômica:
31 de março de 2008
%
Valor distribuição
Industrial
Eletricidade, gás e água
Alimentos, bebidas e cigarros
Papel, celulose e produtos de papel e de madeira
Metalurgia básica
Produção de máquinas e equipamentos
Mineração
Química e farmacêutica
Indústria automobilística
Petróleo
Têxtil, roupas e artigos de couro
Eletrônica e equipamentos de comunicação
Borracha e plástico
Produção de bens metálicos
Elétrico e eletrônico
Outras indústrias manufatureiras
Subtotal
Comercial
Varejo
Atacado
Subtotal
Serv iço financeiro
Instituições financeiras
Seguradoras e fundos de pensão
Subtotal
Empréstimos para construção residencial
Serv iços
Transporte
C onstrução
Imobiliários
C orreios e telecomunicações
Agrícolas
Saúde e serviços sociais
Atividades associativas
Hotelaria e alimentação
Atividades recreativas, culturais e desportivas
Educação
Outros serviços
Subtotal
Agricultura, criação de animais,
reflorestamento e pesca
Pessoa física
C artão de crédito
Financiamentos e crédito ao consumidor
Leasing - arrendamento mercantil
Empréstimos para mutuários – hipoteca residencial
Outros financiamentos
Subtotal
Total

Consolidado
31 de dezembro de 2007
%
Valor distribuição

3.709.270
2.667.164
1.203.309
1.583.204
1.043.929
2.360.019
1.341.301
863.622
926.150
1.254.888
393.131
392.208
352.162
240.868
42.034
18.373.259

5,6
4,0
1,8
2,4
1,6
3,6
2,0
1,3
1,4
1,9
0,6
0,6
0,5
0,4
0,1
27,8

3.395.607
2.283.994
1.609.477
1.308.691
1.229.287
1.212.926
998.974
775.097
755.130
596.968
307.212
364.785
299.920
161.578
28.361
15.328.007

5,5
3,7
2,6
2,1
2,0
2,0
1,6
1,3
1,2
1,0
0,5
0,6
0,5
0,3
24,9

3.925.302
3.322.059
7.247.361

5,9
5,0
10,9

3.474.887
3.218.797
6.693.684

5,7
5,2
10,9

3.812.924
452.357
4.265.281
726.502

5,8
0,7
6,5
1,1

4.256.166
7.507
4.263.673
652.943

6,9
6,9
1,1

4.155.188
1.146.486
782.119
914.156
524.325
330.366
240.844
180.179
85.600
112.762
1.749.994
10.222.019

6,3
1,7
1,2
1,4
0,8
0,5
0,4
0,3
0,1
0,2
2,6
15,5

4.349.917
1.220.403
772.607
699.580
481.653
305.967
220.064
177.360
175.980
122.297
1.878.166
10.403.994

7,1
2,0
1,3
1,1
0,8
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
3,1
17,1

1.306.120

2,0

1.255.802

2,0

8.885.795
8.296.688
5.117.599
1.245.543
466.990
24.012.615
66.153.157

13,4
12,5
7,7
1,9
0,7
36,2
100,0

8.859.900
8.062.444
4.385.945
1.088.234
440.422
22.836.945
61.435.048

14,4
13,1
7,1
1,8
0,7
37,1
100,0
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(c) Concentração de operações de crédito:
Co nso lida do
31 d e de ze m bro de 2007
Va lo r
% to ta l

31 d e m a rç o d e 2008
Va lo r
% to ta l

Ma io r e s de v e do re s
10 m aiores cliente s
50 se guinte s m aiore s clie ntes
100 se guintes m aiores cliente s
D em ais clie ntes
T o ta l

5.546.249
7.651.892
6.165.638
46.789.378
66.153.157

8,4
11,6
9,3
70,7
100,0

5.060.513
7.100.499
5.771.878
43.502.158
61.435.048

8,2
11,6
9,4
70,8
100,0

(d) Composição da carteira de operações de crédito e da provisão para perdas nos
correspondentes níveis de risco:
Co ns o lida do
31 de m a rç o de 2008
Nív e l
de
risco
AA

Cré dito s de c ur so a no r m a l

% pro v is ã o

Cré dito s

m ínim a

de curso

Pa rce la s

Pa rc e la s

re que rida

no rm a l

a v e nce r

v e ncida s (1)

T o ta l da s Distribuiç ã o
o pe ra çõ e s

%

T o ta l da
pro v isã o

-

27.989.366

-

-

27.989.366

42,3

20.713

0,5

28.263.152

-

-

28.263.152

42,7

149.633

B

1,0

4.687.917

482.817

269.236

5.439.970

8,2

79.586

C

3,0

777.103

428.982

305.046

1.511.131

2,3

70.793

A

D

10,0

154.777

222.213

249.983

626.973

0,9

446.592

E

30,0

125.842

128.970

188.057

442.869

0,7

413.640

F

50,0

53.704

90.325

164.509

308.538

0,5

302.478

G

70,0

32.606

74.625

157.469

264.700

0,4

261.323

H

100,0

T o ta l

110.869

252.630

942.959

1.306.458

2,0

62.195.336

1.680.562

2.277.259

66.153.157

100,0

% so bre o to ta l do risco

1.306.458
3.051.216
4,6%

Co ns o lida do
31 de de z e m bro de 2007
Nív e l
de
risco
AA

Cré dito s de c ur so a no r m a l

% pro v is ã o

Cré dito s

m ínim a

de curso

Pa rce la s

Pa rc e la s

re que rida

no rm a l

a v e nce r

v e ncida s (1)

T o ta l da s Distribuiç ã o
o pe ra çõ e s

%

T o ta l da
pro v isã o

-

26.245.334

-

-

26.245.334

42,7

20.174

0,5

26.236.276

-

-

26.236.276

42,7

139.207

B

1,0

4.212.426

377.004

207.063

4.796.493

7,8

69.427

C

3,0

789.967

345.657

201.448

1.337.072

2,2

105.806

D

10,0

192.059

185.394

183.246

560.699

0,9

433.245

E

30,0

80.322

111.969

174.811

367.102

0,6

341.291

A

F

50,0

47.612

83.274

147.359

278.245

0,5

273.472

G

70,0

33.441

64.412

146.479

244.332

0,4

241.558

H

100,0

T o ta l

95.860

249.889

1.023.746

1.369.495

2,2

57.933.297

1.417.599

2.084.152

61.435.048

100,0

% so bre o to ta l do risco

1.369.495
2.993.675
4,9%

___________________
(1) Inclui os créditos vencidos a partir de 15 dias.

A provisão para perdas com créditos com operações no País é constituída de acordo com
a Resolução nº 2.682, do Conselho Monetário Nacional. Os percentuais mínimos para
cada nível de risco são obedecidos como regra geral, entretanto, percentuais mais
elevados, dentro de cada faixa de risco, são utilizados com base no julgamento e
experiência da Administração, de forma a contemplar avaliações mais prudentes do risco
de determinados clientes, operações ou carteiras.
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(e) O saldo das operações renegociadas com clientes, nos termos da Resolução nº 2.682
do Conselho Monetário Nacional, era de R$1.001.383 (31 de dezembro de 2007 R$972.966). Essas operações são decorrentes de operações da carteira ativa e de
créditos baixados contra prejuízo e foram registradas de forma a manter a classificação
de risco e a provisão para perdas existentes anteriormente à renegociação. Essas
operações somente são reavaliadas para elevação de classificação após pagamento
relevante da dívida renegociada.
(f) Movimentação da provisão para perdas com créditos no trimestre:
Co nso lida do
T rim e str e s findo s e m 31 de m a rço
2008
2007
Sa ldo inicia l
C onstituição de prov isão
C ré ditos baixados contra a provisão
Sa ldo fina l

2.993.675
629.959
(572.418)
3.051.216

Re c upe ra ç ã o de c ré dito s no tr im e stre (1)

2.666.439
524.232
(519.091)
2.671.580

67.573

30.401

__________________
(1) As recuperações de créditos foram registradas em receitas de “Operações de crédito” e “Operações de
arrendamento mercantil”.

7. Outros Créditos
Co ns o lida do
31 de m a r ç o de 2008

31 de de ze m br o de 2007

Re a liz á v e l

Re a lizá v e l

a lo ngo
Circ ula nte
C réditos por avais e fianças honrados
C arteira de câm bio

pra zo

a lo ngo
Circ ula nte

pra zo

-

667

-

33.590

4.710.396

477.163

4.022.023

494.013

Rendas a receber

509.033

93.309

426.008

82.841

Negociação e interm ediação de va lores

337.446

-

822.150

-

C réditos tributários (Nota 19(a))

1.239.482

2.547.460

1.350.816

2.147.451

V alore s a receber de cartões de crédito

3.198.564

-

3.472.335

-

Prêm ios de seguros a re ceber

1.288.301

-

1.246.914

-

530.681

187.317

1.262.135

157.512

Tributos ante cipa dos
D iversos
T o ta l

1.120.744
12.934.647

2.412.638
5.718.554

1.135.242

2.350.766

13.737.623

5.266.173

A conta “Carteira de câmbio” inclui, principalmente, R$3.743.837 (31 de dezembro de
2007 - R$3.074.560) de câmbio comprado a liquidar e R$1.415.506 (31 de dezembro de
2007 – R$1.412.023) de direitos sobre vendas de câmbio, líquido dos adiantamentos
recebidos.
“Outros créditos – diversos” incluem, substancialmente, devedores por depósitos em
garantia no montante de R$1.820.964 (31 de dezembro de 2007 - R$1.825.574); títulos
e créditos a receber no montante de R$653.732 (31 de dezembro de 2007 - R$611.512),
valores a receber de administração especial temporária R$253.932 (31 de dezembro de
2007 – R$247.480), adiantamentos salariais e outros R$112.458 (31 de dezembro de
2007 – R$156.614) e devedores por compra de valores e bens R$33.142 (31 de
dezembro de 2007 - R$ 37.009).
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8. Outros Valores e Bens
Principalmente representado por despesas antecipadas, como segue:
Co ns o lida d o
31 d e m a r ç o

31 d e d e z e m br o

de 2008
54.728
680.417

d e 2007
58.150
621.964

555.377

472.589

207.385
88.791
1.586.698
635.911
950.787

215.490
60.773
1.428.966
607.652
821.314

C om issão e de spe sas na colocaçã o de dív idas
C om issão na colocação de produtos
C ontrato de e x clusiv idade na pre sta ção de se rv iços
bancários
A nte cipaçã o de contribuiçõe s do patrocinador de
previdência priv ada
O utros
T o ta l
Cur to p ra zo
Lo ng o p r a z o

9. Investimentos
(a) Sociedade controlada
UNIBA NCO – UNIÃ O DE BA NCOS
BRA SILEIROS S. A .
31 de m a rço
31 de de ze m bro
de 2008
Inform a çõe s so bre o inv e s tim e nto
A çõ e s po ssuída s (se m v a lo r no m ina l)
Ordinárias
Preferenciais
Participação no capital ordinário - %
Participação total (direta) - % (1)
Patrim ônio líquido
C apital social

de 2007

1.467.184.984
157.469.385
97,080
58,146
12.208.914
8.000.000

1.467.184.984
157.528.358
97,080
58,146
11.837.304
8.000.000

740.695
740.695

827.073
3.447.825

7.099.011

6.882.894

Lucro líquido do trim estre
Lucro líquido do e xercício
Valor do investim ento
Re sultado da participação do trim e stre

408.593

438.206

Re sultado da participação acum ulada do período

408.593

1.898.438

______________________
(1) A participação total e o resultado da participação foram calculados com base nas ações em circulação do
Unibanco.

(b) Empresas coligadas
O resultado dos ajustes dos investimentos em sociedades coligadas foi registrado em
conta de resultado, sob o título de “Resultado da equivalência patrimonial”.
Valor do
investimento
Quantidade de ações ou

Participação

quotas possuídas (mil)

(%)

direta e indiretamente
Ordinárias

Preferenciais

Unibanco

Patrimônio

31 de

31 de

Lucro

líquido

março de

dezembro

(prejuízo)

ajustado

2008

de 2007

ajustado

222.068

Equivalência
patrimonial
2008

2007

Investimentos do Unibanco
Coligadas
IRB – Brasil Resseguros S.A. (Nota 24 (c))
AIG Brasil Companhia de Seguros

-

117

11,723

1.894.293

54.214

-

49,999

88.570

Outras
Total

30

224.564

25.591

44.284

44.239

1.370

66.546

49.826

3.775

3.000

9.536

685

1.175
5

332.898

318.629

7.460

10.716
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Os investimentos em sociedades controladas e coligadas e os principais eventos que
envolveram participações em sociedades controladas e coligadas foram os seguintes:
Quantidade de ações ou
quotas possuídas (mil)
direta e indiretamente
Ordinárias
Investimentos do Unibanco
Controladas diretas
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (1)
Unipart Participações Internacionais Ltd.
Unicard Banco Múltiplo S.A.
Banco Fininvest S.A.
Unibanco AIG Seguros S.A.
Banco Dibens S.A.
Unibanco Companhia de Capitalização
Banco Único S.A.
Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobiliários e
Câmbio S.A.
Interbanco S.A.
AIG Brasil Companhia de Seguros
Principais controladas em conjunto (i)
Maxfácil Participações
Banco Investcred Unibanco S.A. – (PontoCred)
Companhia Hipotecária Unibanco – Rodobens
Principais controladas diretas, indiretas e
controladas em conjunto participadas por:
Unipart Participações Internacionais Ltd.
Hipercard Banco Múltiplo S.A.
Unibanco Cayman Bank Ltd.
Unibanco União de Bancos Brasileiros (Luxembourg) S.A.
Unicorp Bank & Trust Ltd.

(%)

Preferenciais

Consolidado

Patrimônio
líquido
ajustado

Lucro
(prejuízo)
ajustado

819.143
5.849
220.390.052
8
345.014
20.085.509
4.194
2.768.397

91.811.816
2
188.814
2.768.397

99,999
100,000
100,000
100,000
49,902
100,000
100,000
100,000

6.620.960
2.581.774
1.956.627
1.581.681
1.609.883
500.221
469.032
297.680

165.633
(126.862)
73.561
19.558
92.057
6.192
16.804
8.621

8.060
24.455
54.214

4.955
-

100,000
99,996
49,999

180.831
197.782
88.570

5.620
18.871
1.370

11
95
6.055

-

49,986
49,997
50,000

188.590
147.807
23.228

3.194
8.385
1.291

95.738
26.340
200
1.750

3.250

19,293
100,000
99,999
100,000

869.561
598.958
146.216
39.592

31.583
(99.739)
2.433
8.980

39.565
20.000
14.400
-

-

Unibanco AIG Seguros S.A.
Unibanco AIG Vida e Previdência S.A.
Unibanco AIG Saúde Seguradora S.A.
UASEG Seguros S.A.
IRB – Brasil Resseguros S.A.(Nota 24(c))
Banco Fininvest S.A.
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento

117

99,999
99,999
99,999
11,723

295.017
48.027
16.382
1.894.293

14.618
3.430
255
25.591

172

172

49,999

107.428

(343)

298.819

5.940

61,414

869.561

31.583

8.883
156.201
61.087.133

6.218
-

51,000
23,211
50,996

3.274.563
797.926
1.206.640

55.498
278.626
9.527

Unicard Banco Múltiplo S.A.
Hipercard Banco Múltiplo S.A.
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
Unibanco Participações Societárias S.A.
Redecard S.A.
Fininvest Negócios de Varejo Ltda.

Participação

____________________
(i) As participações apresentadas na coluna Consolidado referem-se ao percentual total possuído nas
respectivas empresas.
(1) Conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em fevereiro de 2008, foi aprovado o aumento de
capital social no montante de R$3.000.001, mediante a emissão privada de 306.764.252 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. O aumento foi aprovado pelo Banco Central do Brasil em
março de 2008, sendo integralizado no trimestre o montante de R$1.500.000.

(c) Ágio na aquisição de empresas
Os ágios apurados na aquisição de empresas estão fundamentados na expectativa de
lucros futuros, com prazo de amortização de até cinco anos.
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O saldo do ágio a amortizar e o valor amortizado, do Consolidado, estão demonstrados
no quadro a seguir:

Hipe rca rd
Hipe rca rd Inv e stim e ntos (1)
Max fácil
O utros
T o ta l

Sa ld o a a m o r tiz a r

A m o r tiz a ç ã o

31 de m a r ç o 31 d e d e z e m b r o
d e 2008
de 2007
76.031
96.768
58.432
62.707
76.234
98.094
210.697
257.569

T r im e s tre s find o s e m 31 de m a r ç o
2008
2007
20.736
20.736
8.958
4.275
4.275
8.686
12.517
33.697
46.486

_________________
(1)

10.

Empresa adquirida pelo Hipercard Banco Múltiplo S.A. durante o primeiro trimestre de 2006, como
parte do acordo firmado com parceiro varejista. Em dezembro de 2007 a empresa foi incorporada
pela controladora e o saldo do ágio no montante de R$110.484 foi integralmente amortizado.

Imobilizado de Uso
Co nso lida do
31 de m a rç o

31 de de ze m bro

de 2007
Im óv eis de uso

608.297

1.631.585

1.591.577

(1.388.466)

(1.356.796)

855.648

843.078

O utras im obilizações de uso
D epreciações acum uladas
T o ta l

11.

de 2006

612.529

Depósitos
Cons o lida do
31 de m a rç o de 2007

31 de de ze m bro de 2007

E x igív e l a
Circ ula nte
D epósitos a v ista
D epósitos de poupança
D epósitos interfinanceiros
D epósitos a prazo
Outros depósitos
T o ta l

E x igív e l a

lo ngo pra zo

Circ ula nte

lo ngo pra zo

4.143.257

-

10.148.091

-

10.600.112

-

10.505.892

-

1.431.771

-

1.149.031

-

10.558.290

13.012.861

11.372.930

14.562.391

94.805

-

27.642.875

130.590

14.562.391

32.491.894

13.012.861

12. Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
Co nso lida do
31 de m a rç o de 2007

31 de de z e m bro de 2007

E x igív e l a
Circ ula nte

longo pra zo

E x igív e l a
Circ ula nte

lo ngo pra zo

R ecursos de letras hipotecárias

117.853

-

55.137

-

R ecursos de letras de crédito im obiliário

461.894

272

417.806

208

Recursos de debênture s

518.904

3.984.865

409.836

2.335.923

O brigações por títulos e v alores
m obiliários no ex terior
T o ta l

909.719

250.842

1.063.543

318.150

2.008.370

4.235.979

1.946.322

2.654.281

(a) As letras de crédito imobiliário são atualizadas monetariamente, sendo remunerada
em até 91% do CDI e com vencimento até julho de 2012.
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(b) Debêntures
As debêntures de emissão da Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil são
atualizadas monetariamente, acrescidas de juros de até 102% do CDI, pagos
semestralmente, e com prazo de vencimento de dez anos, correspondente a janeiro de
2023.
As cédulas pignoratícias de debêntures são atualizadas monetariamente, sendo
remunerada em até 104,5% do CDI e taxa pré-fixada de até 13,0%, com vencimento até
janeiro de 2020.
(c) Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior - Euronotes
Cons olida do
Mo e da de
Ve nc im e nto
A té 3 m eses

e m iss ã o

544.326

EUR

5.771

4.740

84.170

182

266.727

549.248

US $

237.243

219.029

EUR

2.155

1.850

YEN
US $
R$
D e 3 a 5 anos
D e 5 a 15 anos

de 2007

176.786

R$

D e 1 a 3 anos

de 2008

US $
R$

D e 3 a 12 m eses

31 de m a rço 31 de de ze m bro

US $
US $

T ota l

79.168

140

314.375

283.080

632.941

504.099

56.781

71.215

183.095

213.800

239.876

285.015

-

4.397

-

4.397

5.664

23.066

5.664

23.066

1.145.208

1.365.825

As taxas médias de juros para as emissões em moeda estrangeira era de 4,69% (31 de
dezembro de 2007 – 3,20%) a.a.
(d) As demais emissões no exterior totalizaram R$15.353 (31 de dezembro de 2007 –
R$15.868), com vencimentos até agosto de 2010 e taxa média de juros de 5,30% (31 de
dezembro de 2007 – 5,30%) a.a.
13. Obrigações por Empréstimos e Repasses
As obrigações por empréstimos no exterior referem-se principalmente a refinanciamento
de operações de câmbio, de importação e de exportação.
As obrigações por repasses do país - instituições oficiais têm vencimentos até 2029, com
incidência de encargos financeiros definidos nas políticas operacionais do Sistema
BNDES.
As obrigações por repasses do exterior referem-se a linhas de longo prazo destinadas a
financiamentos de projetos e comércio exterior, com vencimentos até dezembro de 2011
e taxa média de juros de 4,83% (31 de dezembro de 2007 – 5,05%) a.a.
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14. Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais– Fiscais e Previdenciárias
A Unibanco Holdings e suas controladas são partes em processos judiciais e
administrativos de natureza tributária, cível e trabalhista.
Nas ações trabalhistas, o valor das contingências é provisionado a partir do semestre
findo em 30 de junho de 2007: (i) com base nas análises individuais do valor potencial
de perda provável, de acordo com o parecer de nossos assessores jurídicos, para as
ações com valor individual relevante; (ii) com base no percentual histórico do saldo dos
depósitos judiciais convertidos em pagamento, para as causas trabalhistas com depósitos
judiciais; e (iii) com base na média histórica dos pagamentos efetuados, para os demais
casos.
Nas ações cíveis, que envolvem disputas principalmente relativas a danos morais e
materiais relacionados, entre outros motivos, a devolução de cheques, protestos de
títulos considerados indevidos e planos econômicos, a partir do semestre findo em junho
de 2007, o montante provisionado representa a avaliação da administração dos prováveis
insucessos nessas ações, com base (i) em análises individuais do valor potencial de
perda provável, de acordo com o parecer de nossos assessores jurídicos, para as ações
com valor individual relevante; (ii) no saldo dos depósitos judiciais, para as causas cíveis
com depósitos e (iii) na média histórica dos pagamentos efetuados, para os demais
casos.
Os processos tributários que, com base na Deliberação CVM nº 489 são considerados
Obrigações Legais, independentemente da respectiva avaliação da probabilidade de
perda e aqueles cuja probabilidade de perda, na nossa avaliação ou na avaliação de
nossos assessores jurídicos, é provável, são integralmente provisionados. Em 31 de
março de 2008, a Unibanco Holdings e suas controladas mantinham provisão para causas
tributárias no valor total de R$3.128.620 (31 de dezembro de 2007 – R$2.981.683),
dentre as quais destacamos as principais: (i) PIS e COFINS sobre remuneração de capital
próprio recebida no montante de R$228.255 (31 de dezembro de 2007 – R$217.878) na
Unibanco Holdings e no Consolidado; (ii) alargamento da base de cálculo do PIS e
COFINS pela Lei 9.718, no valor de R$1.730.703 (31 de dezembro de 2007 –
R$1.603.270); (iii) dedutibilidade de tributos com exigibilidade suspensa e respectivos
juros, no valor de R$383.591 (31 de dezembro de 2007 – R$384.011); e (iv)
Contribuição social sobre o lucro líquido de empresas sem empregados, no valor de
R$142.626 (31 de dezembro de 2007 – R$140.088).
Os processos tributários classificados como Obrigações Legais têm, em sua maioria, de
acordo com seus respectivos assessores jurídicos, risco de perda remota ou possível.
Os processos que não são obrigações legais e cuja classificação de perda seja possível,
de acordo com a avaliação dos respectivos assessores jurídicos, não são reconhecidos
contabilmente, sendo os principais os de natureza tributária que, líquidos dos efeitos
tributários, montavam R$966.520 (31 de dezembro de 2007 - R$949.971) no
Consolidado, nos quais discutimos:
(i) Dedutibilidade de perdas nos recebimentos de créditos – R$150.316 (31 de
dezembro de 2007 - R$169.175);
(ii) Cobrança de CPMF nas operações de Leasing – R$157.953 (31 de dezembro de 2007
- R$145.205);
(iii) Dedutibilidade do ágio na aquisição de investimentos – R$155.931 (31 de dezembro
de 2007 - R$154.834);
(iv) Incidência da contribuição previdenciária sobre verbas não remuneratórias R$97.937
(31 de dezembro de 2007 - R$93.551);
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(v) Critérios para tributação de lucros disponibilizados no exterior – R$75.633 (31 de
dezembro de 2007 - R$74.970);
(vi) Indeferimento de pedido de compensação – R$ 24.513; e
(vii) Incidência de ISS sobre operações de Leasing – R$20.948 (31 de dezembro de
2007 - R$20.598).
As provisões constituídas e respectivas variações no trimestre foram as seguintes:

Sa ldo s pa trim o nia is
A çõe s fiscais (1)
A çõe s trabalhistas (2)
A ções cív eis (2)
T o ta l

31 de m a rç o
de 2008

Co ntro la do ra
31 de de ze m bro
de 2007

228.255

217.878
217.878

228.255

Co ns o lida do
31 de de ze m br o
de 2007

31 de m a rç o
de 2008
3.128.620
762.460
596.238
4.487.318

2.981.683
754.967
573.146
4.309.796

_______________
(1)
(2)

Provisão para riscos fiscais
Registrada em outras obrigações - Diversas (nota explicativa 15 (d))
Co ntrola dora

Conso lida do
T rim e s tre s findo s e m 31 de m a rç o

Mo v im e nta çã o
Sa ldo inic ia l
C onstituição
Reversão

2008
217.878
5.891

2007
132.391
-

-

-

4.486

3.783

Pagam entos

-

-

Sa ldo fina l

228.255

136.174

Juros/atualização

2008
4.309.796
233.497
(19.413)
54.120
(90.682)
4.487.318

2007
3.031.026
429.852
(385.645)
75.247
(132.004)
3.018.476

15. Outras Obrigações
Co nso lida do
31 de m a rç o de 2008

31 de de ze m bro de 2007

E x igív e l
Circ ula nte

a lo ngo pra zo

E x igív e l
Circ ula nte

a lo ngo pra zo

C obrança e arrecadação de
tributos e assem elhados
C arteira de câm bio
S ociais e estatutárias
Provisão para riscos fiscais
Fiscais e prev idenciárias

2.158.779

-

104.513

-

3.278.126

477.844

2.519.480

496.258

488.588

-

1.541.394

-

-

922.010

-

2.981.683

708.815

2.602.675

1.240.441

318.726

2.567.986

155.495

1.766.622

111.084

10.615.462

693.755

10.414.381

641.112

25.434

6.673.041

14.906

5.742.046

Negociação e interm ediação de
v alores
Provisões técnicas de seguros,
previdência priv ada e de
capitalização
D ív idas subordinadas
Obrigações decorrentes de operações
com cartões de crédito
D iv ersas
T o ta l

4.079.027

-

4.346.399

-

2.269.639

2.927.812

2.430.715

2.962.637

26.191.856

14.452.632

24.378.851

13.253.546

(a) “Outras obrigações – carteira de câmbio” inclui, substancialmente, R$3.612.852 (31
de dezembro de 2007 – R$3.218.737) de obrigações por compra de câmbio;
R$1.740.951 (31 de dezembro de 2007 – R$1.450.135) de câmbio vendido a liquidar e
R$(1.598.212) (31 de dezembro de 2007 - R$(1.653.356)) de adiantamentos sobre
contratos de câmbio.
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(b) Provisões técnicas de seguros, previdência e capitalização:
S e gura do ra s

P re v idê nc ia

C a pit a liza ç ã o

T o tal

3 1 de m a rç o

3 1 de de ze m bro

3 1 de m a rç o

3 1 de de ze m bro

3 1 de m a rç o

3 1 de de ze m bro

3 1 de m a rç o

3 1 de de ze m bro

de 2 0 0 8

de 2 0 0 7

de 2 0 0 8

de 2 0 0 7

de 2 0 0 8

de 2 0 0 7

de 2 0 0 8

de 2 0 0 7

1.169.484

1.143.889

-

1

-

-

1.169.484

1.143.890

261.342

199.638

1.693

1.427

-

-

263.035

201.065

642.773

635.236

7.178.571

7.031.544

-

-

7.821.344

7.666.780

4.964

6.501

444.135

430.585

-

-

449.099

437.086

521.752

545.348

12.741

7.000

-

-

534.493

552.348

P rêmio s não ganho s
P ro visão IB NR
P ro visão matem ática
de benefício s a co nceder
P ro visão matem ática
de benefício s co ncedido s
Sinistro s a liquidar
P ro visão para so rteio s e
resgates

-

Outras pro visõ es

-

-

-

792.425

782.012

792.425

782.012

8.554

5.128

254.547

252.844

16.236

14.340

279.337

272.312

T o t a l de pro v is õ e s t é c nic a s

2 .6 0 8 .8 6 9

2 .5 3 5 .7 4 0

7 .8 9 1.6 8 7

7 .7 2 3 .4 0 1

8 0 8 .6 6 1

7 9 6 .3 5 2

11.3 0 9 .2 17

11.0 5 5 .4 9 3

C urt o pra zo
Lo ngo pra zo

2 .6 0 8 .7 9 5
74

2 .5 3 3 .8 5 2
1.8 8 8

7 .19 8 .0 0 6
6 9 3 .6 8 1

7 .0 8 4 .17 7
6 3 9 .2 2 4

8 0 8 .6 6 1
-

7 9 6 .3 5 2
-

10 .6 15 .4 6 2
6 9 3 .7 5 5

10 .4 14 .3 8 1
6 4 1.112

(c) Dívidas subordinadas
Consolidado
Emiss ão
Step- up subo rdina te d callable notes ( 1)
Linha de cré dito subordinada ( 2)
Pe rpetua l No n-cumulative J unio r

de zembro 2003
dezembro 2004

31 de março

31 de dez embro

Vencimento
dezembro de 2013

a.a.
7,375%

de 2008
345.432

de 2007
347.486

dezembro de 2009

4,740%

267.353

266.195

8,700%

887.654

898.920

CDB subo rdina do (4)

dezembro 2002

dezembro de 2012

CDI

509.529

495.355

CDB subo rdina do (4)

novembro 2003

nov embro de 2013

102% do CDI

74.933

CDB subo rdina do (5)

dezembro2006
ma io de 2007

dezembro de 2016
maio de 2012

CDI + 0,47%
103,9% do CDI

Subordinated Securities (3)

CDB subo rdina do (6)
CDB subo rdina do (6)

julho de 2005

Remuneração

indeterminado

73.013

577.271

562.106
1.507.652
444.168
208.910

julho de 2007

julho de 2012

CDI + 0,38%

1.547.285
456.045

CDB subo rdina do (6)

agosto de 2007

ago sto de 2012

CDI + 0,38%

214.496

CDB subo rdina do (6)

agosto de 2007

ago sto de 2014

CDI + 0,46%

53.652

52.244

CDB subo rdina do (6)

outubro de 2007

outubro de 2012

IGPM + 7,33%

316.641

300.857

CDB subo rdina do (6)

outubro de 2007
outubro de 2007

outubro de 2012
outubro de 2014

103,8% do CDI
IGPM + 7,35%

97.838

95.288

outubro de 2007

outubro de 2012

CDI + 0,45%

36.138
472.738

34.335
460.347
10.076

CDB subo rdina do (6)
CDB subo rdina do (6)
CDB subo rdina do (6)

dezembro de 2007

dezembro de 2014

CDI + 0,60%

10.351

CDB subo rdina do (6)

1º trimestre de 2008

1º trime stre de 2013

CDI + 0,60%

831.119

-

6.698.475

5.756.952

Total
Curto praz o

25.434

14.906

Longo prazo

6.673.041

5.742.046

____________________
(1) A dívida pode ser resgatada integralmente em dezembro de 2008 ou em cada pagamento de juros
subseqüente. A remuneração a partir do quinto ano será de 9,375% a.a.
(2) A dívida não pode ser resgatada antecipadamente. A remuneração é calculada através da taxa Libor
mais 2%, atualizada semestralmente.
(3) A dívida pode ser resgatada integralmente, somente por opção do emissor, a partir de 29 de julho de
2010 ou em cada pagamento subseqüente.
(4) Os CDBs subordinados podem ser resgatados a partir de dezembro de 2007 e novembro de 2008,
respectivamente.
(5) Os CDBs subordinados podem ser resgatados a partir de dezembro de 2011.
(6) Os CDBs subordinados não podem ser resgatados antecipadamente.

(d) “Outras obrigações – diversas” incluem, principalmente, venda do direito de
recebimento do fluxo futuro de ordens de pagamento no exterior no montante de
R$1.526.701 (31 de dezembro de 2007 – R$ 1.569.388); provisões para processos
trabalhistas e cíveis no montante de R$1.358.698 (31 de dezembro de 2007 –
R$1.328.113); valores a pagar por débitos com seguros no montante de R$631.044 (31
de dezembro de 2007 – R$614.429), provisões para despesas de pessoal e
administrativas no montante de R$712.656 (31 de dezembro de 2007 – R$974.841) e
créditos a liberar de financiamentos de imóveis no montante de R$174.245 (31 de
dezembro de 2007 – R$54.043).
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16. Benefícios a Empregados
(a) Plano de pensão
O Unibanco e suas controladas oferecem para os funcionários um plano de previdência
com contribuição definida, o qual é administrado por uma entidade fechada por meio do
UBB –Prev. – Previdência Complementar (nova razão social do Trevo - Instituto
Bandeirantes de Seguridade Social). Este programa está sendo patrocinado pelo
Unibanco e suas controladas e pelos seus funcionários.
Durante o trimestre findo em 31 de março de 2008, as contribuições dos patrocinadores
totalizaram R$12.314 (2007 – R$8.197) no Consolidado.
(b) Plano de outorga de opções de compra de ações
O Unibanco possui um Plano de Opção de Compra de Ações que visa alinhar o
comprometimento dos executivos com resultados de longo prazo e recompensar a alta
performance, além de ser um instrumento para atrair, reter e motivar talentos, mediante
a outorga de opções de ações (“Opções Simples”). Na Assembléia Geral Extraordinária
realizada em março de 2007, foi aprovada alteração do Regulamento do Plano de Opção
de Compra de Ações – Performance, de forma a instituir o Programa de Sócios, pelo qual
os executivos selecionados para participar do programa podem investir um percentual de
seus bônus para adquirir Units (“Ações Próprias”) e, dependendo da quantidade de Ações
Próprias adquiridas, há o recebimento de determinada quantidade de opções de compra
de Units (“Opções Bonificadas”). Os prazos de exercício das Opções Bonificadas são de 3
e 5 anos. As outorgas de Opções Simples e Opções Bonificadas anuais estão limitadas a
1% do capital autorizado e o total das opções outorgadas e não exercidas representam
0,3% do capital autorizado e estão de acordo com o limite estabelecido de 10%.
As opções apresentaram a seguinte movimentação até 31 de março de 2008:
Opções Simples
Out or ga
Nº
1ª

Dat a

P r e ç o de e x e r c í c io

par a e x e r c í c io

por c a da U nit ( R $ )

até

até

At ualiz a do ( IP CA)

Ex e r c i d a s

Ca nce la da s

12.376.000

7.928.941

4.447.059

N ã o e x e r c ida s

21.01.2007

20.01.2008

2ª

2º t r imest r e de 2002

15.04.2007

14.04.2008

5,455

68.000

68.000

-

-

3º t r imest r e de 2002

12.08.2007

11.08.2008

A t é 4,200

560.000

552.230

-

7.770

5ª at é 7ª

4º t r imest r e de 2002

20.11.2007

19.11.2008

3,452

700.000

300.000

10.03.2008

09.03.2009

A t é 4,085

446.000

2º t r imest r e de 2003

16.06.2008

15.06.2009

A t é 5,150

3.464.000

1.362.002

1.244.000

857.998

3º t r imest r e de 2003

02.09.2008

01.09.2009

4,917

6.226.000

2.635.861

2.065.321

1.524.818

16.12.2009

A t é 5,750

40.000

480.000

80.000

360.000

40.000

19ª e 20ª

1º t r imest r e de 2004

01.02.2009

31.01.2010

A t é 6,881

600.000

280.000

120.000

200.000

21ª at é 23ª

2º t r imest r e de 2004

13.04.2009

12.04.2010

A t é 7,016

1.012.240

337.414

24ª at é 26ª

3º t r imest r e de 2004

20.09.2009

19.09.2010

A t é 7,649

1.560.000

146.668

20.000

1.393.332

27ª

1º t r imest r e de 2005

01.02.2010

31.01.2011

A t é 8,991

8.440.000

1.534.084

1.306.664

5.599.252

2º t r imest r e de 2005

03.05.2010

28ª

17.12.2008

206.000

-

11ª at é 15ª

4º t r imest r e de 2003

200.000

400.000

-

16ª
17ª e 18ª

1º t r imest r e de 2003

4,655

Qua nt ida de
Out or ga da s

3ª e 4º
8ª at é 10ª

1º t r imest r e de 2002

P r a z o f ina l
C a r ê nc ia

02.05.2011

A t é 10,533

50.000

-

29ª

3º t r imest r e de 2005

19.09.2010

18.09.2011

At é 11,407

120.000

-

30ª at é 33ª

3º t r imest r e de 2006

30.08.2011

29.08.2012

A t é 16,667

630.000

-

34ª e 35ª

1º t r imest r e de 2007

22.03.2012

21.03.2013

A t é 18,989

P O S I Ç ÃO G E R A L

500.000
37.232.240

15 . 4 2 5 . 2 0 0

-

50.000
280.000
10 . 4 9 9 . 0 4 4

674.826

120.000
350.000
500.000
11. 3 0 7 . 9 9 6

A outorga de opções em Units (Certificado de Depósito de Ações que representa uma
ação preferencial de emissão do Unibanco e uma ação preferencial de emissão da
Unibanco Holdings) é feita através de outorga simultânea pela Unibanco Holding e pelo
Unibanco.
As opções canceladas referem-se aos casos de beneficiários desligados antes do prazo de
exercício, exceto os desligados por aposentadoria que continuam como participantes
ativos no programa.
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O preço de exercício das outorgas a partir do terceiro trimestre de 2004 passou a ser
corrigido, pro rata temporis, pela variação acumulada o IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) do período compreendido entre a data da outorga e a respectiva
data de exercício de cada uma das opções em Units.
As quantidades e preços foram reajustadas de acordo com a bonificação deliberada em
julho de 2006.
Opções Bonificadas
Executivos Sócios, que optaram por investir um percentual do seu bônus na aquisição de
ações próprias, receberam as seguintes quantidades de opções bonificadas em units.
Out or ga

Qua nt ida de

P r a z o de

Dat a

de out or ga

exercí cio at é

Qua nt i da de
Out or ga da s

Não exer cidas
1.213.904

3º t r im est r e de 2007

50

03.09.2012

1.213.904

4º t r im est r e de 2007

1

03.09.2012

12.904

12.904

1º t r imest r e de 2008

53

03.03.2013

1.579.552

1.579.552

Tot a l

10 4

2.806.360

2.806.360

O exercício das bonificações está consubstanciada na sua obrigação de manter a
propriedade das respectivas ações próprias inalterada e sem qualquer tipo de ônus,
durante o prazo de exercício.
17. Patrimônio Líquido
(a) Capital social
O capital social, subscrito e integralizado, está constituído por ações sem valor nominal,
da seguinte forma:

Ordinárias
Preferenciais
Total

2008

2007

Ações em
circulação
553.735.904
1.070.918.507

Ações em
tesouraria
18.933.276

Total
553.735.904
1.089.851.783

Total
553.735.904
1.089.851.783

1.624.654.411

18.933.276

1.643.587.687

1.643.587.687

As ações preferenciais não dão direito a voto, mas têm prioridade (i) na distribuição de
dividendo mínimo semestral de R$0,15 (quinze centavos) por lote de 20 (vinte) ações ou
dividendo prioritário semestral de 1,5% do valor patrimonial da ação, resultando em
dividendo prioritário anual de 3% (três por cento) do valor patrimonial da ação, o que for
maior; (ii) no caso de desdobramento ou grupamento das ações preferenciais, o
dividendo previsto no item (i) será ajustado em função da nova quantidade de ações
daquela classe; (iii) no reembolso de capital no caso de liquidação da sociedade, até o
valor da parcela do capital social representado por essa classe de ações, e (iv)
participação em igualdade de condições com as ações ordinárias nos aumentos de capital
decorrentes da capitalização de correção monetária, reservas e de lucros e na
distribuição de dividendos, depois de assegurado às ações ordinárias dividendo igual ao
previsto no item (i).
O Certificado de Depósitos de Ações (Units) é representado, cada um, por uma ação
preferencial de emissão da Unibanco Holdings e por uma ação preferencial de emissão do
Unibanco e é negociado no mercado brasileiro. Em 31 de março de 2008, o valor de
mercado de fechamento das Units foi de R$20,54.
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As ações de emissão da Holdings e do Unibanco são negociadas no exterior na forma de
Global Depository Shares (GDSs).
(b) Dividendos e remuneração sobre o capital próprio
A Unibanco Holdings distribui como dividendo, em cada exercício social, o valor
equivalente aos dividendos recebidos da controlada, conforme previsto no seu estatuto
social.
Em reunião de dezembro de 2007, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de
juros aos acionistas, no valor bruto de R$332.860, composto por juros relativo ao quarto
trimestre de 2007, no montante de R$54.856, e juros relativo ao segundo semestre de
2007, no montante de R$278.004, na proporção de R$0,2049 (R$0,1741 líquido do
imposto de renda na fonte) por ação ordinária e R$0,2049 (R$0,1741 líquido do imposto
de renda na fonte) por ação preferencial. A remuneração sobre o capital próprio foi
calculada de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95 e o benefício fiscal obtido pela
dedutibilidade foi de R$113.172. O pagamento foi realizado em 31 de janeiro de 2008.
Para cada Unit foi atribuído o valor de R$0,4665 (R$0,3965 líquido do imposto de renda
na fonte), sendo R$0,2049 (R$0,1741 líquido do imposto de renda na fonte) provenientes
da Holdings e R$0,2616 (R$0,2224 líquido do imposto de renda na fonte) do Unibanco.
Para cada GDS foi atribuído o valor de R$4,6646 (R$3,9649 líquido do imposto de renda
na fonte).
Durante o primeiro trimestre de 2008, foram provisionados R$139.844 de remuneração
sobre o capital próprio, que vão gerar beneficio fiscal obtido pela dedutibilidade no
montante de R$47.547. O montante será computado no dividendo mínimo obrigatório do
exercício, líquido do imposto de renda na fonte.
Em reunião de março de 2008, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de
juros aos acionistas, no valor bruto de R$54.852, composto por juros relativo ao primeiro
trimestre de 2008, na proporção de R$0,0338 (R$0,0287 líquido do imposto de renda na
fonte) por ação ordinária e R$0,0338 (R$0,0287 líquido do imposto de renda na fonte)
por ação preferencial. A remuneração sobre o capital próprio foi calculada de acordo com
o artigo 9º da Lei nº 9.249/95 e o benefício fiscal obtido pela dedutibilidade foi de
R$18.650. O pagamento foi realizado em 30 de abril de 2008.
Para cada Unit foi atribuído o valor de R$0,0765 (R$0,0650 líquido do imposto de renda
na fonte), sendo R$0,0338 (R$0,0287 líquido do imposto de renda na fonte) provenientes
da Holdings e R$0,0427 (R$0,0363 líquido do imposto de renda na fonte) do Unibanco.
Para cada GDS foi atribuído o valor de R$0,7647 (R$0,6500 líquido do imposto de renda
na fonte).
(c) Reservas de capital
São representadas substancialmente por reserva de ágio na subscrição de ações.
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(d) Reservas de lucros
O saldo é composto por:

Reserva legal
Reservas estatutárias:
i) Reserva de equalização de participações – constituída do
lucro líquido do exercício após as deduções legais
e dividendos, limitada ao valor total do capital social
ii) Reserva especial de dividendos
Reserva de lucros a realizar
Total

31 de
março de
2008
391.050

31 de
dezembro de
2007
391.050

1.522.474
36.603
276.723
2.226.850

1.522.474
36.603
276.723
2.226.850

(e) Ações em tesouraria
Em 13 de fevereiro de 2008, os Conselhos de Administração da Unibanco Holdings e do
Unibanco aprovaram respectivamente a aquisição de ações preferenciais de emissão do
próprio Unibanco, bem como de ações preferenciais de emissão da Unibanco Holdings,
para fins de permanência em tesouraria, para posterior alienação ou cancelamento, sem
redução do capital social do Unibanco ou da Unibanco Holdings, competindo à Diretoria
Executiva do Unibanco definir a oportunidade e o volume a ser adquirido. A autorização
vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar do dia 15 de fevereiro de 2008, e a
aquisição das ações será realizada a preço de mercado e intermediada pela Unibanco
Investshop Corretora de Valores Mobiliários S.A. ou outra que venha a ser definida pela
Diretoria Executiva do Unibanco.
No âmbito do programa de recompra, da Unibanco Holdings são adquiridas pelo
Unibanco, mediante a utilização de suas reservas de lucros, para posterior permuta com
suas próprias ações.
Durante o trimestre findo em 31 de março de 2008, por conta do Plano de Opção de
Compra de Ações – Performance (nota explicativa 16(b)), foram registradas as seguintes
movimentações na quantidade de ações em tesouraria:

Saldo inicial
Ações permutadas
Saldo final

31 de março de 2008
Quantidade de
ações
R$ mil
18.874.303
121.814
58.973
380
18.933.276
122.194

31 de dezembro de 2007
Quantidade de
ações
R$ mil
15.798.287
101.961
3.076.016
19.853
18.874.303
121.814

O custo médio final foi de R$22,36 por Units recompradas, sendo que os preços mínimos
e máximos foram de R$20,27 e R$24,02, respectivamente.
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(f) Movimentação do patrimônio líquido
31 de março de
2008
Saldo inicial
Constituição da reserva de reavaliação de bens
em controlada
Ajuste ao valor de mercado líquido dos efeitos
tributários – títulos e valores mobiliários e derivativos
Permuta ações UBB por ações da Unibanco Holdings
Lucro líquido do trimestre
Provisão de juros sobre o capital próprio
Saldo final

6.970.559
(12)
(29.444)
(380)
396.176
(139.845)
7.197.054

18. Outras Receitas e Despesas Operacionais
(a) Receitas financeiras
Co ntr o la do r a
T rim e s tr e s find o s e m 31 de m a r ç o
2008
2007
A tualização m onetá ria de créditos
a receber
T o ta l

13.313
13.313

7.989
7.989

(b) Outras receitas operacionais
Co nso lida do
T rim e stre s findo s e m 31 de m a rç o
2008
2007
D ividendos/lucros recebidos de outros investim entos
R eceitas S istem a Fácil - Tam boré
R ecuperação de encargos e despesas
O utras Receitas Redecard
R eceitas operacionais das em presas de seguros
R essarcim e ntos operacionais por distrato
O utras
T o ta l

90
2.228
7.442
4.964
4.801
13.121
17.792
50.438

2.302
4.835
949
26.357
3.920
3.588
29.675
71.626

(c) Outras despesas operacionais
Co nsolida do
T rim e str e s findos e m 31 de m a r ço
2008
2007
Prov isão para contingências trabalhistas e cív eis
D espesas com com issões e correspondentes bancários
D espesas com cartões, carnês e extratos
Prejuízos operacionais
A m ortização de ágio sobre em presas adquiridas
D espesa sobre cheques e cobrança rem etidas, líquida
Bônus, C PMF e preferência bancária
Inform ações cadastrais
O utras
T o ta l
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120.551
62.620
46.383
45.137
33.697
29.317
13.719
13.035
44.692
409.151

131.814
21.144
14.466
35.984
46.486
24.420
7.049
11.668
34.451
327.482
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19. Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados sobre prejuízos fiscais e
bases negativas de contribuição social e sobre as diferenças temporárias são registrados
em “Outros créditos – diversos” ou em “Outras obrigações – Diversas”, de acordo com
sua natureza.
Os créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social são
realizados de acordo com a apuração de lucros tributáveis, e os créditos tributários sobre
adições temporárias são realizados quando da utilização ou reversão das provisões
relacionadas.
(a) Créditos tributários
31 de de ze m br o
de 2007
O utras prov isões não dedutív eis
Subto ta l
O brigações fiscais diferidas

6.640

-

80.771

74.131

6.640

-

80.771

74.131
74.131
-

31 d e d e z e m br o
d e 2007
O utras prov isõe s não dedutív e is
Cré dito tr ibutá rio
T o ta l a tiv o

44.998
44.998
44.998

31 de de ze m br o
de 2007
Prov isão para perdas com créditos
O utras prov isões não dedutív eis
Prejuízos fiscais e base negativ a de
contribuição social a com pensar
C ontribuição social a com pensar
(MP 2.158-35)
Subtota l
A juste a valor de m ercado dos títulos
e valores m obiliários disponíveis
para v enda e dos instrum entos
financeiros deriv ativ os
O brigações fiscais diferidas
Cré dito tr ibutá rio líquido
T ota l a tiv o
T ota l pa ssiv o

Re a liza ç ã o

74.131
-

Cré dito tr ibutá rio líquido
T ota l a tiv o
T o ta l pa s siv o

Constituiç ã o

Contro la dora
31 de m a r ço
de 2008

(4.747)

-

1.893

-

Co nstituiç ã o
651
651

Constituiç ã o

Re a liz a ç ã o
-

Re a liza ç ã o

(4.747)
76.024
80.771
4.747

Co ntro la d o ra
31 d e m a r ç o
d e 2007
45.649
45.649
45.649

Consolida do
31 de m a r ço
de 2008

876.629
1.753.614

277.926
496.934

198.028
346.468

956.527
1.904.080

377.357

123.289

66.863

433.783

442.485
3.450.085

898.149

34.456
645.815

408.029
3.702.419

48.183
(276.869)
3.221.399
3.498.268
276.869

40.748
(170.207)
768.690

4.408
(11)
650.212

84.523
(447.065)
3.339.877
3.786.942
447.065
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31 de de ze m br o
de 2006
Provisão para perdas com créditos
O utras prov isões não dedutív eis
Prejuízos fiscais e base negativ a de
contribuição social a com pensar
C ontribuição social a com pensar
(MP 2.158-35)
Subtota l
A juste a valor de m ercado dos títulos
e valores m obiliários disponíveis
para v enda e dos instrum entos
financeiros derivativos
O brigações fiscais diferidas
Cré dito tr ibutá rio líquido
T ota l a tiv o
T ota l pa ssiv o

Constituiç ã o

Re a liza ç ã o

Consolida do
31 de m a r ço
de 2007

689.775
1.166.574

185.992
314.528

151.585
348.847

724.182
1.132.255

519.989

51.324

75.816

495.497

451.267
2.827.605

551.844

10.789
587.037

440.478
2.792.412

64.927
(91.041)
2.801.491
2.892.532
91.041

(45.108)
506.736

20.249
(24)
607.262

44.678
(136.125)
2.700.965
2.837.090
136.125

Os créditos tributários registrados são constituídos às alíquotas vigentes nas datas dos
balanços.
Expectativa de realização dos créditos tributários em 31 de março de 2008:
Co ntrola do ra

Co nsolida do
Co ntribuiç ã o
s o c ia l

E x e rc íc io so c ia l

T o ta l

(MP 2.158- 35)

Outro s

T o ta l

2008

28.903

6.523

981.002

987.525

2009

5

27.924

757.356

785.280

2010

5

49.623

307.354

356.977

2011

51.858

27.604

708.596

736.200

2012

-

17.850

255.835

273.685

2013 a 2020

-

278.505

284.247

562.752

80.771

408.029

3.294.390

3.702.419

T o ta l

O valor presente dos créditos tributários acima, calculado considerando a taxa média de
captação, líquido dos efeitos tributários, totalizou R$70.273 na Controladora e
R$3.183.248 no Consolidado.
(b) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social
Controla dora

Consolida do

Trim e stre s findos e m 31 de m a rço
2008

2007

2008

2007

Resultado antes da tributação (imposto de renda e
contribuição social), líquido do resultado de

401.644

308.847

986.928

800.664

(136.559)

(105.008)

(335.556)

(272.226)

138.922

108.030

(11.571)

(54.752)

97.544

76.483

45.626

39.134

eventos não recorrentes e participações
Imposto de renda e contribuição social às
alíquotas de 25% e 9%
Efeito das adições e exclusões no cálculo
dos tributos:
Resultado de participações em controladas e coligadas e variação cambial
sobre investim entos no exterior
Juros sobre capital próprio, líquido

(7.750)

Exclusões (adições) permanentes, líquidas

(81)

(4.713)
73

Im posto de re nda e contribuiçã o
socia l do pe ríodo

(5.468)
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20. Compromissos e Garantias
31 de m a r ç o
de 2008
C oobrigação e riscos em garantias prestadas
C ontratos de adm inistração de carteiras
(substancialm e nte fundos m útuos de
inv e stim e ntos)
C om prom issos por arre ndam e nto m e rcantil

Co ntro la do ra
31 de de z e m bro
de 2007

31 de m a rç o
de 2008

Co nso lida do
31 de de z e m bro
de 2007

75.771

73.100

15.986.713

15.097.829

-

-

62.468.747
5

54.806.571
8

21. Transações entre Partes Relacionadas (Controladora)

Ativ o
Disponibilidades
Aplicações financeiras
.Debêntures
.C ertificado de depósitos bancário
Remuneração sobre capital próprio a receber
Passiv o
Diversas

31 de março
de 2008

31 de dezembro
de 2007

2

1

56.199
182.898
162.639

63.472
137.789
390.120

4

5

Trimestres findos em 31 de março
2008
2007
Rece itas
Outras receitas operacionais
De spe sas
Despesas administrativas

9.247

21.427

8

9

As transações com partes relacionadas foram efetuadas pelas taxas médias praticadas no
mercado, vigentes nas datas das operações, considerando a ausência de risco.
22. Instrumentos Financeiros
(a) Objetivos e política de utilização
O Unibanco utiliza instrumentos financeiros e operações envolvendo derivativos com o
objetivo de atender necessidades próprias e ou de seus clientes no sentido de
administrar exposições a riscos de mercado, moeda e taxa de juros (“hedge”) ou
estabelecer posições nesses mesmos mercados visando aproveitar oportunidades para
geração de resultados.
(b) Política de “hedge”
A utilização de instrumentos financeiros e operações envolvendo derivativos com o
intuito de administrar exposições e riscos (hedge), podem ser contratadas de forma
global, correlacionada a posição líquida assumida pelo Unibanco em determinados
mercados ou vinculada a determinados ativos e passivos financeiros e para obtenção de
proteção específica.
(c) Estratégia e gerenciamento de risco
O Unibanco busca continuamente o aperfeiçoamento de seus procedimentos de
administração de risco, os quais foram incorporados em diversos níveis da organização.
Uma divisão é responsável pela identificação, quantificação e administração de riscos de
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mercado, crédito e operacional de todo o banco. Além disso, cada unidade de negócio
conta com uma equipe dedicada à administração de risco.
(d) Ajuste ao valor de mercado - precificação
O valor dos Títulos e Valores Mobiliários e dos Instrumentos Financeiros Derivativos é
calculado pelo valor de mercado, quando aplicável, através dos preços disponíveis nas
Bolsas ou dos modelos de precificação interna que é estabelecido, também, com base
nas taxas médias divulgadas pelas Bolsas de Valores, associações de classe e agências
externas para o último dia do trimestre.
Risco de crédito
O gerenciamento de risco de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias,
além do estabelecimento de limites, abrangendo análise de exposições e tendências, bem
como a eficácia da política e crédito.
Risco de mercado e liquidez
O gerenciamento do risco de mercado e liquidez é efetuado através do monitoramento
diário dos níveis de exposição frente aos limites estabelecidos, valendo-se de
instrumentos como o VAR, análise de sensibilidade e stress testing.
Riscos operacionais
O gerenciamento de riscos operacionais é efetuado por meio da avaliação de novos
produtos e operações, monitoração de processos, definição de indicadores de riscos e
mensuração quantitativa de perdas operacionais, permitindo o estabelecimento de uma
cultura sólida no que se refere à importância da monitoração e mitigação dos riscos
operacionais.
(e) Os instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais, comparados com os
respectivos valores de mercado, estão assim apresentados:
Co nso lida do
31 de m a rç o de 2008
Va lo r
Va lor de
c ontá bil

m e rc a do

31 de de ze m bro de 2007
Va lo r
Va lo r de
c ontá bil

m e rc a do

A tiv os
6.551.227

6.565.405

6.558.641

6.585.467

Títulos e valores m obiliários

A plicações em depósitos interfinanceiros

28.416.504

29.153.988

23.737.167

24.268.230

O perações de crédito

49.498.483

49.628.785

45.574.799

45.690.979

Pa ssiv os
D epósitos interfinanceiros
D epósitos a prazo
Letras hipotecárias
D ebêntures
Letras de crédito im obiliário

1.431.771

1.431.772

1.149.031

1.149.020

26.118.194

26.134.957

23.708.940

23.733.200

117.853

117.853

55.137

55.137

4.503.794

4.525.717

2.745.759

2.751.709

462.166

462.400

418.014

417.927

O brigações por títulos e valores
m obiliários no exterior
D erivativos (líquido)

1.160.561

1.189.792

1.381.693

1.386.431

1.336.346

1.336.346

1.684.496

1.684.496

D ívidas subordinadas (nota 15 (c))

6.698.475

6.748.458

5.756.952

5.787.208

O utras obrigações (nota 15 (d))

1.526.701

1.549.034

1.569.388

1.574.774

122.194

194.445

121.814

233.381

A ções em tesouraria
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O valor de mercado das aplicações em depósitos interfinanceiros, das operações de
crédito, dos depósitos a prazo, dos depósitos interfinanceiros e das letras hipotecárias foi
apurado com base na taxa média praticada pelo Unibanco no último dia de negociação do
trimestre, para operações similares.
O valor de mercado das obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior e das
dívidas subordinadas foi estabelecido com base na cotação média praticada nos
correspondentes mercados no último dia de negociação do trimestre, para operações
similares.
O valor de mercado dos derivativos foi apurado de acordo com modelo de precificação
interno que é estabelecido com base nas taxas médias divulgadas para operações com
prazo e indexadores similares no último dia do trimestre, de acordo com a Bolsa de
Mercadorias & Futuros – BM&F e associações de classe.
O valor de mercado de outras obrigações referente à venda do direito de recebimento do
fluxo futuro de ordens de pagamento a receber no exterior foi apurado considerando o
valor que se poderia obter na sua negociação com o mercado.
O valor de mercado das ações em tesouraria foi apurado com base na cotação das Units
de 31 de março de 2008, na Bolsa de Valores de São Paulo.
23. Informações sobre Empresas Controladas
Os quadros a seguir apresentam o balanço patrimonial e a demonstração de resultado
das empresas controladas pelo Unibanco, contemplando apenas as eliminações entre as
empresas consolidadas e/ou combinadas em cada grupo.
(a) A agência e empresas controladas no exterior contemplando, principalmente, agência
no exterior (Unibanco Grand Cayman); Unibanco – União de Bancos Brasileiros
(Luxembourg) S.A., Interbanco S.A. (Paraguai), Unibanco Cayman Bank Ltd., e Unicorp
Bank & Trust (Grand Cayman):
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31 de março
de 2008

Balanço patrimonial combinado
Ativ o
Circulante e re alizáv el a longo prazo
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Relações interfinanceiras
Operações de crédito
Outros créditos e outros valores e bens
Permane nte
Total

31 de dezembro
de 2007

24.701.322
2.006.068
1.743.046
16.715.157
204.485
3.762.186
270.380
153.035
24.854.357

22.072.256
2.069.288
2.192.542
13.991.077
166.044
3.204.141
449.164
158.189
22.230.445

Passiv o
Circulante e exigív el a longo prazo
Depósitos
C aptações no mercado aberto
Recursos de emissão de títulos
Relações interfinanceiras
Empréstimos e repasses
Instrumentos financeiros derivativos
Outras obrigações
Resultados de exercícios futuros
Participação minoritária
Patrimônio líquido
Total

20.995.521
4.852.833
1.852.562
1.125.417
62.805
4.721.111
4.150.206
4.230.587
23.310
3
3.835.523
24.854.357

18.347.847
4.225.116
2.442.837
1.349.422
5.719
4.600.887
1.604.270
4.119.596
6.922
3
3.875.673
22.230.445

De monstração combinada do resultado
Receitas da intermediação financeira
Despesas da intermediação financeira
Provisão/reversão para perdas com créditos
Receitas de prestação de serviços
Despesas de pessoal e administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado ope racional
Resultado não-operacional
Imposto de renda e contribuição social
Participações minoritárias
Lucro líquido do trimestre

Trimestre s findos em 31 de março
2008
2007
249.142
392.294
(179.968)
(232.281)
(4.847)
(1.646)
19.292
19.648
(23.574)
(16.903)
(435)
(483)
(8.501)
(15.888)
51.109
144.741
(888)
(939)
(12.482)
(2.991)
(1)
(1)
37.738
140.810

As despesas de imposto de renda e de contribuição social referentes às operações no
exterior, quando aplicável, são contabilizadas no Banco, como reflexo da adição ao lucro
real do resultado dessas operações.
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(b) Ramo de seguros e de previdência privada incluindo Unibanco AIG Seguros S.A.,
Unibanco AIG Saúde Seguradora S.A., Unibanco AIG Vida e Previdência S.A. e UASEG
S.A.:
31 de março
de 2008

Balanço patrimonial combinado
Ativ o
Circulante e re alizáv el a longo prazo
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
C réditos de operações com seguros e resseguros
Outros créditos e outros valores e bens
Permane nte
Total

31 de dezembro
de 2007

12.874.632
36.189
10.793.084
1.322.480
722.879
415.368
13.290.000

12.592.819
42.165
10.522.174
1.266.423
762.057
414.132
13.006.951

Passiv o
Circulante e e xigív el a longo prazo
Provisões técnicas de seguros
Provisões técnicas de previdência privada
Débitos de operações com seguros e resseguros
Outras obrigações
Resultados de exercícios futuros
Patrimônio líquido
Total

11.679.921
2.608.869
7.891.687
1.179.365
196
1.609.883
13.290.000

11.414.923
2.535.740
7.723.401
641.523
514.259
318
1.591.710
13.006.951

De monstração combinada do resultado
Prêmios retidos
Variação de provisões técnicas de seguros
Sinistros retidos
Despesas de comercialização
Rendas de contribuições retidas
Variações das provisões técnicas–previdência
Despesas com benefícios e resgates
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Resultado das ativ idade s
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado ope racional
Resultado não-operacional
Imposto de renda e contribuição social
Participações no lucro
Lucro líquido do trimestre

Trimestre s findos em 31 de março
2008
2007
1.047.880
984.445
(282.211)
(351.496)
(334.794)
(302.641)
(263.552)
(180.294)
166.177
232.726
(163.414)
(51.410)
(8.988)
(95.807)
37.418
33.971
(53.864)
(39.729)
(36.265)
(29.214)
(37.876)
(39.756)
(17.120)
(13.432)
53.391
147.363
226.332
264.312
(160.244)
(230.972)
119.479
180.703
(370)
986
(21.947)
(21.241)
(5.104)
(6.691)
92.058
153.757
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(c) Ramo de cartão de crédito, inclusive as controladas em conjunto com outras
instituições e incluem: Unicard Banco Múltiplo S.A., Redecard S.A. (23,21%), Hipercard
Banco Múltiplo S.A. e Empresa Brasileira de Captura de Transações Eletrônicas Ltda.:
31 de março
de 2008

Balanço patrimonial combinado
Ativ o
Circulante e realizáv el a longo prazo
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Relações interfinanceiras e interdependências
Operações de crédito
C réditos tributários e impostos a compensar
Outros créditos e outros valores e bens
Permane nte
Total

Passiv o
Circulante e exigív el a longo prazo
Depósitos
Empréstimos e repasses
Recursos de emissão de títulos
Relações interfinanceiras e interdependências
Instrumentos financeiros derivativos
Provisões fiscais, previdenciárias e para contingências
Outras obrigações
Participação minoritária
Patrimônio líquido
Total

31 de dezembro
de 2007

7.953.735
1.281
36.685
157.980
30.520
3.454.088
693.174
3.580.007
278.376
8.232.111

8.319.923
7.424
208.929
144.478
13.782
3.345.816
697.788
3.901.706
301.630
8.621.553

5.754.750
878.975
124.327
176.659
136
291
456.097
4.118.265
335.530
2.141.831
8.232.111

6.294.630
857.227
125.842
182.562
139
456.097
4.672.763
323.343
2.003.580
8.621.553

Trimestre s findos em 31 de março
2008
2007
667.489
534.222
(32.238)
(43.815)
(205.824)
(110.775)
218.730
130.592
(214.019)
(189.464)
(68.742)
(55.435)
(71.904)
(46.236)
(84.319)
(87.973)
209.173
131.116
19.073
3.433
(73.138)
(51.306)
(4.689)
(5.587)
(12.187)
(7.260)
138.232
70.396

De monstração combinada do resultado
Receitas da intermediação financeira
Despesas da intermediação financeira
Provisão para perdas com créditos
Receitas de prestação de serviços
Despesas de pessoal e administrativas
Despesas de comercialização
Despesas tributárias
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado ope racional
Resultado não-operacional
Imposto de renda e contribuição social
Participações no lucro
Participações minoritárias
Lucro líquido do trimestre
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(d) Empresas que operam em crédito direto ao consumidor contemplam Banco Fininvest
S.A., Fininvest – Negócios de Varejo Ltda., Microinvest S.A. – Sociedade de Crédito a
Microempreendedor (82,4%), UAM S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (50%), Banco
Investcred Unibanco S.A. (50%), Ponto Frio Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
(50%) e Hipercard Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A.:
31 de março
de 2008

Balanço patrimonial combinado
Ativ o
Circulante e realizáv el a longo prazo
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Relações interfinanceiras e interdependências
Operações de crédito
Outros créditos e outros valores e bens
Permanente
Total

Passiv o
Circulante e exigív el a longo prazo
Depósitos
Relações interfinanceiras e interdependências
Empréstimos
Outras obrigações
Resultados de exercícios futuros
Participação minoritária
Patrimônio líquido
Total

31 de de zembro
de 2007

5.628.663
7.109
341.854
1.164.763
23.858
2.432.136
1.658.943
162.585
5.791.248

5.827.056
4.902
397.262
1.126.775
38.918
2.382.809
1.876.390
167.961
5.995.017

2.702.324
1.385.438
5.656
993
1.310.237
12.137
214.567
2.862.220
5.791.248

2.940.759
1.407.776
2.310
1.336
1.529.337
12.137
213.108
2.829.013
5.995.017

Trime stres findos em 31 de março
2008
2007
437.849
398.992
(35.204)
(39.452)
(168.320)
(143.465)
133.122
114.494
(205.952)
(210.756)
(13.332)
(10.990)
(49.881)
(38.442)
(36.689)
(36.140)
61.593
34.241
(863)
(19.340)
1.730
(7.354)
(1.609)
(1.621)
475
33.278
33.974

Demonstração combinada do resultado
Receitas da intermediação financeira
Despesas da intermediação financeira
Provisão para perdas com créditos
Receitas de prestação de serviços
Despesas de pessoal e administrativas
Despesas de comercialização
Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas tributárias
Resultado operacional
Resultado não-operacional
Imposto de renda e contribuição social
Participações no lucro
Participações minoritárias
Lucro líquido do trimestre

24. Outras Informações
(a) Os bens arrendados a terceiros, no montante de R$10.829.354 (31 de dezembro de
2007 - R$9.105.238), líquido de depreciação, estão compromissados para venda aos
arrendatários, à opção destes, no término dos correspondentes contratos de
arrendamento por R$10.160.009 (31 de dezembro de 2007 - R$8.624.846), e o valor
residual recebido antecipadamente desses arrendatários monta a R$4.289.833 (31 de
dezembro de 2007 - R$3.578.709), classificado como conta redutora de arrendamentos a
receber. As operações de arrendamento mercantil, tendo por objeto bens de terceiros,
não são relevantes.
(b) É política do Unibanco e de suas controladas manter cobertura de seguros para os
bens do imobilizado sujeitos a riscos e por montantes considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, tendo em vista a natureza de sua atividade. Em 31 de março
de 2008, a cobertura de seguros sobre imóveis e outros bens de uso montava a
R$845.786 (31 de dezembro de 2007 - R$714.180) no Consolidado.
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(c) Alteração da Lei das Sociedades por ações - Lei 11.638/07
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº. 11.638/07, que altera a Lei das
Sociedades por Ações, quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil.
As novas práticas contábeis e as alterações introduzidas por essa Lei estão sendo objeto
de avaliação e de regulamentação ao longo do exercício de 2008, pelo Banco Central do
Brasil - BACEN, pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP. Como início dessa regulamentação, já foram emitidos o
Comunicado BACEN nº 16.669, de 20 de março de 2008 e a Instrução CVM nº 469, de 2
de maio de 2008, que orientam quanto à adoção das disposições da nova Lei nas
demonstrações financeiras e informações trimestrais do exercício a findar em 31 de
dezembro de 2008, bem como, quanto à divulgação em nota explicativa de estimativa
dos eventuais efeitos decorrentes dessa legislação no patrimônio líquido e no resultado
do período.
As alterações introduzidas até 31 de março de 2008 estão contempladas em nossa
informação trimestral, conforme indicado a seguir:
•
•

•

•
•
•
•

Classificação e avaliação de títulos e valores mobiliários como disponíveis para
venda, negociação ou mantidos até o vencimento, conforme nota explicativa 5;
Os ativos e passivos de longo prazo já estão apresentados substancialmente a valor
presente segundo taxas contratuais e o ajuste a valor presente considerando a média
ponderada das taxas de mercado, não apresenta ajustes significativos a serem
efetuados, conforme nota explicativa 22;
Classificação da variação cambial de investimento no exterior, considerado como
entidade independente, efetuado diretamente em conta do Patrimônio Líquido,
conforme orientação do pronunciamento técnico CPC nº02 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela Deliberação CVM nº534, de 29 de
janeiro de 2008;
Avaliação a custo, a partir do trimestre encerrado em 31 de março de 2008, do
investimento permanente representado por ações preferenciais, e sem influência
significativa conforme nota explicativa 11;
A avaliação da capacidade de recuperação dos ativos relevantes através de
operações futuras, conforme pronunciamento técnico CPC nº. 01 aprovada pela
Deliberação CVM nº. 527, de 1 de novembro de 2007;
Divulgação da remuneração baseada em ações praticada pelo Unibanco e
Consolidado, conforme nota explicativa 16; e
Divulgação da demonstração do fluxo de caixa e do valor adicionado como
integrantes do conjunto de demonstrações financeiras requeridas pelas práticas
contábeis brasileiras;

As principais alterações que ainda não estão regulamentadas e que podem impactar as
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2008, estão assim representadas:
•
•
•

Definição quanto à manutenção da reserva de reavaliação de empresas controladas
até o encerramento do 1º semestre de 2008;
Reclassificação de determinados ativos permanentes para o subgrupo “Intangível”,
quando da regulamentação para as instituições financeiras a ser efetuada pelo
BACEN; e
Valorização e contabilização de remuneração por ações a ser regulamentada pela
CVM.
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A administração reconhecerá os impactos dessas alterações no momento em que forem
regulamentadas e a expectativa é de que não serão relevantes no contexto das
demonstrações financeiras.
(d) A Medida Provisória (MP) nº. 413, de 3 de janeiro de 2008, regulamentada pela
Instrução Normativa nº. 810/2008 da Secretaria da Receita Federal, dispôs sobre
medidas tributárias e elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL das instituições financeiras, sociedades seguradoras e de capitalização de 9% para
15% do lucro tributável a partir de 1º de maio de 2008, com impacto na despesa com a
CSLL, bem como dos créditos tributários já contabilizados (nota explicativa 19). A
referida M.P. deve ser submetida à apreciação pelo Congresso Nacional dentro dos
prazos regulamentares, existindo ainda, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e, caso
não ocorra a sua aprovação, ou seja, declarada a sua inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, os seus efeitos serão anulados e os correspondentes
créditos tributários deverão ser realizados pela alíquota de 9%. Em 31 de março de
2008, a referida elevação da alíquota da contribuição social não foi reconhecida sobre
os tributários.
Caso tivessem sido refletidos, seria reconhecido o montante de
R$492.500 mil, líquido das obrigações diferidas. Esse montante será registrado quando
apresentar efetiva perspectiva de realização de acordo com estudos e análises
elaboradas pela administração em atendimento às normas do Bacen.
(e) Compulsório
A Circular nº. 3.375/08 do Banco Central do Brasil determinou que os depósitos feitos
por sociedades de arrendamento mercantil em outras instituições financeiras passem a
sofrer um recolhimento compulsório com alíquota inicial de 5% a partir de março de
2008, até o atingimento, em escala progressiva, de alíquota de 25%, em janeiro de
2009.
25. Evento Subseqüente
O Unibanco concluiu, em abril de 2008, captação envolvendo empréstimo sindicalizado
no montante de US$210 milhões, com prazo de até cinco anos. No mesmo período
concluiu outra captação, no montante de US$200 milhões, sob o programa de
securitização de recebíveis com prazo final de 7 anos, sendo os 2 primeiros anos de
carência, via colocação privada no mercado internacional.
***
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Economia Brasileira
O quadro macroeconômico permaneceu favorável no 1T08, apesar da alta volatilidade
apresentada nos mercados devido ao aprofundamento das incertezas relacionadas à economia
americana e a crise no setor bancário. A atividade econômica continuou o processo de
aceleração no 1T08. As vendas no varejo em fevereiro, de acordo com o IBGE, apresentaram
resultado consistente com a tendência positiva para o setor, crescendo 0,62% em relação a
dezembro de 2007, descontados os ajustes sazonais.
A relação entre o total de crédito do Sistema Financeiro Nacional e o PIB encerrou o mês de
fevereiro em 34,9%. No decorrer do trimestre, o cenário de inflação continuou mostrando uma
alta nos preços, movimento parecido com o ocorrido no final do 4T07. A alta de preços foi mais
disseminada entre os diversos grupos de inflação, mas a principal contribuição continuou sendo
o grupo alimentação, que voltou a acelerar no período. O Banco Central, dado o cenário de risco
para a inflação, manteve a taxa Selic estável (11,25%) no trimestre, e em abril aumentou em
0,5 p.p. para 11,75%, iniciando assim um novo ciclo de alta da taxa básica. A inflação
acumulada (IPCA) no 1T08 atingiu 1,5%, acima dos 1,4% verificados no 4T07, mas em linha
com as metas estabelecidas.
A relação entre a dívida pública e o PIB encerrou março de 2008 em 41,2%, com uma queda em
relação aos 42,8% registrados ao final do 4T07. O superávit primário do setor público
consolidado acumulou, nos últimos 12 meses, saldo equivalente a 4,5% do PIB, acima da meta
de 3,8% fixada para 2008.
O cenário externo apresentou uma expressiva volatilidade, o que reduziu o interesse dos
investidores internacionais por ativos de risco. Com isso, o Embi-Brasil foi elevado em 57
pontos-base, encerrando o 1T08 em 279 pontos-base. O saldo comercial acumulou US$ 2,8
bilhões no 1T08, menor do que os US$ 9,1 bilhões no 4T07. A forte demanda doméstica
acelerou as importações, o que foi a principal razão para a deterioração do saldo comercial no
período.
Apesar da piora no risco soberano, o Real apresentou uma apreciação de 1,3% no período em
relação ao dólar. O Banco Central, de acordo com a política de formação de reservas, continuou
a efetuar os leilões diários de compra de dólares, elevando o nível de reservas internacionais,
que encerraram o 1T08 em US$ 195,2 bilhões, acima dos US$ 180,3 bilhões registrados no
4T07.
As perspectivas econômicas do Brasil para o ano de 2008 seguem favoráveis, com a manutenção
de um ritmo acelerado de crescimento do PIB – novamente impulsionado pela demanda
doméstica – e a manutenção dos sólidos fundamentos fiscais e externos. Além disto, a agência
de risco Standard and Poors elevou a nota da dívida soberana de longo prazo brasileira,
denominada em moeda estrangeira, para grau de investimento. Com isto, devemos observar um
maior fluxo de investimento estrangeiro em ativos financeiros brasileiros o que faz com que o
custo de financiamento das empresas nacionais fique mais barato e também possibilita uma
maior valorização das mesmas. Porém, deve-se salientar que os riscos que acompanham este
cenário não são desprezíveis: no panorama internacional, a possibilidade de redução dos fluxos
de comércio e de capitais, devido à desaceleração da economia americana, pode contribuir para
taxas menores de crescimento no Brasil. Do lado doméstico, a elevação nas taxas de inflação
por pressões de demanda iniciou um novo ciclo de alta da taxa Selic.
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Unibanco Holdings
Lucro Líquido e Patrimônio Líquido
O lucro líquido da Unibanco Holdings S.A. alcançou R$ 396,2 milhões no trimestre. O patrimônio
líquido ao final de março de 2008 atingiu R$ 7.197 milhões, e o retorno anualizado sobre o
patrimônio líquido médio (RPLM) foi de 24,3% no 1T08, impactado pelo provisionamento de
tributos (PIS e Cofins) sobre a receita de JCP (Juros sobre Capital Próprio). A empresa vem
questionando judicialmente essa tributação, tendo obtido decisão favorável em primeira
instância. A provisão, constituída para esta contingência, montava a R$ 228 milhões em 31 de
março de 2008.
Os investimentos da Unibanco Holdings resumem-se, exclusivamente, à sua participação
acionária no capital do Unibanco. O patrimônio líquido da Unibanco Holdings S.A. está
totalmente investido no Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Desta forma, a
performance e os resultados do Unibanco refletem-se diretamente no resultado operacional da
Unibanco Holdings.

Ativos
O Unibanco alcançou R$ 156,2 bilhões em ativos totais, com variação anual de 35,6%. Desse
crescimento, destaca-se, principalmente, a evolução de R$ 19,2 bilhões da carteira de crédito,
sobretudo nos segmentos de crédito consignado, financiamento de automóveis, cartões de
crédito e PME. O retorno anualizado sobre os ativos médios foi de 2,0 % no 1T08.
Operações de Crédito
Nos últimos 12 meses, a carteira de crédito do Varejo apresentou crescimento de 49,0%, com
destaque para a evolução de 94,6% em financiamentos de automóveis, 42,8% na carteira
própria de créditos consignados, 49,6% para PME e 39,2% na carteira de cartões de crédito.
No 1T08, a carteira do Varejo atingiu R$ 40.711 milhões, influenciada pelos crescimentos de
10,8% em financiamento de automóveis, 13,8% em financiamento imobiliário e 7,5% em PME.
A carteira de financiamento ao consumo, segmento constituído pelas operações de cartões de
crédito e financeiras de crédito ao consumidor, permaneceu estável, a despeito do impacto da
sazonalidade do período.
A carteira do Atacado evoluiu 29,3% nos últimos 12 meses e 12,6% no trimestre, apesar da
depreciação do dólar de 14,7% e 1,3% nos respectivos períodos. Essa evolução é fruto da maior
demanda das empresas desse segmento por recursos no mercado doméstico, principalmente
devido à menor liquidez no mercado internacional. A carteira de crédito indexada ao dólar
representa cerca de 38% das operações do Atacado.
No total, a carteira de crédito apresentou evolução de 7,7% no trimestre, atingindo R$ 66.153
milhões em março de 2008. Em 12 meses, o crescimento de 40,7% foi superior ao do Sistema
Financeiro Nacional (31,1%), com destaque para o segmento de pessoas físicas, com evolução
de 48,0%.
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Os produtos para Micro, Pequenas e Médias empresas são constituídos por transações com
garantia de recebíveis, cheque especial, conta garantida, capital de giro e repasses
BNDES/Finame, dentre outros. Esses produtos possibilitam as ações de vendas cruzadas, como a
conquista de folhas de pagamento e afiliação de lojistas/varejistas e parceiros das empresas de
cartão de crédito.
Crédito Consignado
A carteira de crédito consignado atingiu R$ 4.879 milhões, com crescimento de 98,3% quando
comparada a março de 2007. A carteira de crédito consignado de originação própria apresentou
crescimento de 42,8% nos últimos 12 meses. O Unibanco atua neste segmento com
correspondentes bancários (incluindo a Fininvest), no banco múltiplo e em parcerias. O mix de
crédito consignado do Unibanco diferencia-se do mercado pela maior participação de créditos
para o setor privado, segmento com maior potencial de crescimento no país.
Financiamento de Veículos
Em financiamento de automóveis, o Unibanco atua em todo o território nacional e atende às
redes de concessionárias de todas as montadoras. O crescimento da carteira de financiamento
de automóveis foi de 10,8% no trimestre e de 94,6% nos últimos 12 meses, atingindo R$ 9.749
milhões em 31 de março de 2008.
Com uma estratégia diferenciada em financiamento de veículos novos, o Unibanco tem
consistentemente aumentado sua participação de mercado em unidades financiadas. No
segmento de veículos leves novos, a participação evoluiu de 6,0% no 1T07 para 8,5% no 1T08.
Crédito Imobiliário
A carteira de crédito imobiliário atingiu R$ 1,9 bilhão em 31 de março de 2008, o que significou
crescimento de 25,0% nos últimos 12 meses e de 13,8% no trimestre, representando 18,2%
dos depósitos de poupança e 2,9% da carteira de crédito. Com a expectativa de crescimento nos
próximos anos, o Unibanco aumentou o foco neste setor e intensificou o relacionamento com as
principais incorporadoras, construtoras e imobiliárias do país.

Saldo e Movimentação das Provisões para Perdas com Créditos
Ao final de março de 2008, o saldo de provisões para perdas com créditos ultrapassou R$ 3
bilhões, equivalendo a 4,6% da carteira, dos quais:
•
R$ 1.229 milhões para parcelas vencidas – segundo critérios da Resolução 2.682;
•
R$ 854 milhões relativos a contratos vincendos – segundo critérios da Resolução 2.682;
•
R$ 968 milhões baseados em percentuais acima dos exigidos pela regulamentação, e
significativamente superior aos R$ 598 milhões verificados em março de 2007.
O montante de R$ 968 milhões de saldo de provisões adicionais, acima do exigido pelos critérios
da resolução 2.682, representa 31,7% do saldo total dessas provisões.
A política de administração de riscos do Unibanco, aliada ao crescimento de carteiras de menor
risco, possibilitou a contínua melhora na qualidade da carteira de crédito. Em março de 2008, as
operações de crédito classificadas AA–C representavam 95,5% da carteira, frente aos 93,8% de
março de 2007.

55

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01475 - UNIBANCO HOLDINGS SA.

Legislação Societária
Data-Base - 31/03/2008
00.022.034/0001-87

08.01 – COMENTÁRIO DO DESEMPENHO CONSOLIDADO NO TRIMESTRE
O saldo de provisões para perdas com créditos em relação à carteira classificada E-H atingiu
131% em 31 de março de 2008, frente aos 116% verificados em março de 2007.
O saldo de provisões para perdas com créditos em relação às parcelas vencidas atingiu 134%
em 31 de março de 2008, denotando a solidez da carteira de crédito.
No Atacado, o saldo de provisões para perdas com créditos em relação à carteira do segmento
diminuiu de 1,0% em março de 2007 para 0,5% em março de 2008, reflexo da redução do risco
atribuído a determinados clientes, e do pagamento de certos créditos de grandes empresas ao
longo dos últimos 12 meses. No Varejo, o saldo de provisões para perdas com créditos em
relação à carteira total do segmento atingiu 5,7% em março de 2008, em linha com a melhora
na qualidade dos ativos nas principais carteiras desse segmento.
No 1T08, a provisão requerida foi de R$ 591 milhões, aumento de R$ 66 milhões em relação ao
1T07 – reflexo do crescimento da carteira originada ao longo de 2007. Por medida de prudência
e considerando o expressivo crescimento da carteira de crédito ao longo dos últimos 12 meses, a
administração decidiu constituir provisão adicional de R$ 39 milhões no trimestre. A despesa de
provisão para perdas com créditos foi de R$ 630 milhões no 1T08 – acima da transferência
líquida para prejuízo no montante de R$ 505 milhões.

Captações e Recursos sob Gestão
A captação total e recursos administrados de terceiros alcançaram R$ 170 bilhões em 31 de
março de 2008. Desse total, R$ 62.469 milhões são oriundos de fundos de investimentos e
carteiras administradas.
Cabe destacar o crescimento dos depósitos à vista em dezembro de 2007, explicado pela
postergação da movimentação dos recursos financeiros devido ao fim da CPMF.
As debêntures, instrumento de captação alternativo ao depósito a prazo, apresentaram
crescimento de 79,9% nos últimos 12 meses e de 25,0% no trimestre, não obstante a nova
regulamentação do Banco Central que estabeleceu regras de depósito compulsório sobre
algumas aplicações financeiras das empresas de arrendamento mercantil. Esse crescimento no
trimestre é explicado pela captação lastreada em debêntures emitidas em trimestres anteriores.
O saldo de depósitos a prazo e interfinanceiros apresentou crescimento de 15,3% no trimestre,
impactado parcialmente pelo fim da CPMF e pela nova regulamentação mencionada acima.
O crescimento da captação total do Unibanco foi de 43,4% nos últimos 12 meses, acima da
evolução da carteira de crédito no mesmo período.
Vale mencionar que o aumento na linha de outras captações foi influenciado, principalmente,
pelas captações no mercado aberto, obrigações por empréstimos e repasses e dívida
subordinada.
As captações em moeda nacional atingiram R$ 88.387 milhões em março de 2008, com
crescimento de 47,8% em relação a março de 2007. Essa evolução se deu principalmente por
conta dos crescimentos dos depósitos de poupança, depósitos a prazo, captações no mercado
aberto, emissões de debêntures e dívida subordinada.
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As captações em moeda estrangeira atingiram R$ 19.052 milhões em março de 2008, com
crescimento de 25,9% em relação a março de 2007. Essa evolução se deu principalmente por
conta do crescimento dos depósitos a prazo, das linhas de importação e exportação, e das
obrigações em moeda estrangeira.
Em abril de 2008, o Unibanco concluiu uma captação envolvendo empréstimo sindicalizado no
valor total de US$ 210 milhões. As linhas têm prazo de até cinco anos e os recursos serão
repassados para o financiamento ao comércio exterior e em linhas de capital de giro.
O Unibanco concluiu uma outra captação em abril deste ano, no montante de US$ 200 milhões,
com prazo final de 7 anos, sendo os 2 primeiros de carência, via colocação privada no mercado
internacional. Os recursos sacados serão lastreados por notas emitidas sob o “Programa de
Securitização de Recebíveis”.

Índices de Adequação de Capital
A tabela a seguir demonstra a variação do índice de Basiléia no trimestre e no ano:
Va ria ç ã o no Índice de Ba silé ia (% )

T rim e stre

Índic e de Ba silé ia no iníc io do pe río do

12 Me se s

14,7

C rescim ento/redução dos ativos ponderados pelo risco
Variação da cobertura de risco de m ercado - taxa de juros
Variação da cobertura de risco de m ercado - taxa de câm bio
C rescim ento do patrim ônio líquido de referência
Tier I
Tier II
Índic e de Ba silé ia e m 31 de m a rço de 2008

(0,9)
-

13,3
(3,5)
-

(0,3)

1,1

0,9

3,5

0,4

1,6

0,5

1,9

14,4

14,4

O índice de Basiléia do Unibanco atingiu, em março de 2008, 14,4 %, acima do limite mínimo de
11% exigido pelo Banco Central do Brasil.
A tabela a seguir demonstra a composição do patrimônio de referência entre Tier I e Tier II em
março de 2008:
Pa trim ô nio de
Re fe r ê nc ia
(R$ m ilhõ e s )
Tier I
Tier II
T o ta l

Ba silé ia (% )

12.243

10,0

5.439

4,4

17.682

14,4

O índice de imobilização foi de 36,3% em março de 2008, significativamente abaixo do limite
máximo de 50% permitido pelo Banco Central do Brasil.
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R$ m ilhões
Índic e de Im o biliza ç ã o

Ma r ç o de 2008

A tiv o Perm am e nte ajusta do (A )

6.413

Patrim ônio Líquido ajusta do (B )

17.660

Índic e d e Im o biliza ç ã o (A / B)

36,3%

Eficiência
Com o objetivo de aperfeiçoar suas práticas de gestão em todos os níveis da organização, o
Unibanco conta com a área de Gestão de Projetos e Eficiência. O modelo é semelhante ao de
indústrias intensivas em processos, com metas e curvas de captura para indicadores de
desempenho nas atividades, controle cruzado e busca contínua pela ausência de falhas na
execução de processos.
Em decorrência da gestão da eficiência operacional, o índice de eficiência atingiu 45,3% no 1T08
vis-à-vis os 48,6% verificados no 1T07, melhora de 3,3 p.p. No mesmo período, o indicador de
despesas sobre ativos totais médios também recuou favoravelmente, de 5,0% para 3,8%.

Varejo
Os negócios de Varejo do Unibanco ultrapassaram, em março de 2008, 29 milhões de clientes
em todo o País (expansão de 10,7% em relação a março de 2007).
O banco múltiplo é voltado para pessoas físicas e PME; Unicard, Hipercard e Redecard são as
empresas de cartões de crédito; a Fininvest, o PontoCred e a LuizaCred são as financeiras de
crédito ao consumidor. O Unibanco também atua no financiamento de veículos leves e pesados
em todo o território nacional. No crédito consignado, opera com correspondentes bancários
(incluindo a Fininvest), no banco múltiplo e em parcerias.
A carteira de financiamento de automóveis apresentou crescimentos de 10,8% no trimestre e
94,6% no ano, atingindo R$ 9.749 milhões em 31 de março de 2008. Com uma estratégia
diferenciada em financiamento de veículos novos, o Unibanco tem consistentemente aumentado
sua participação de mercado em unidades financiadas. No segmento de veículos leves novos, a
participação evoluiu de 6,0% no 1T07 para 8,5% no 1T08.
A carteira de crédito consignado do Unibanco atingiu R$ 4.879 milhões, com crescimento de
98,3%, quando comparada a março de 2007. A carteira de originação própria alcançou
R$ 1.779 milhões, com aumento de 42,8% no ano. Essa evolução é fruto da intensificação da
oferta deste produto aos clientes do banco múltiplo e dos esforços de originação via
correspondentes bancários (incluindo a Fininvest), além das parcerias estabelecidas.
Com a expectativa de crescimento de crédito imobiliário nos próximos anos, o Unibanco
aumentou o foco neste setor. A estrutura de atendimento foi reforçada e os processos de
documentação e aprovação de crédito foram agilizados. Visando ampliar a originação de
negócios, o Unibanco intensificou o relacionamento com as principais incorporadoras,
construtoras e imobiliárias do país. A carteira de crédito imobiliário atingiu R$ 1.931 milhões em
31 de março de 2008, crescimento de 25,0% em relação a março de 2007.
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Como resultado desses movimentos, o total de operações de crédito no Varejo ultrapassou a
marca de R$ 40 bilhões, dos quais R$ 27.108 milhões são créditos para pessoas físicas, evolução
de 48,0% no ano.
O Unibanco encerrou o trimestre com 952 agências e 283 postos de atendimento bancário
(PABs). Com objetivo de aumentar a escala e o alcance da distribuição dos produtos financeiros
de varejo, o Unibanco pretende expandir, nos próximos dois anos, sua rede de atendimento em
aproximadamente 400 pontos de venda, incluindo agências, PABs e estabelecimentos varejistas
parceiros. As primeiras agências entrarão em operação a partir do segundo semestre deste ano.

Micro, Pequenas e Médias Empresas
O segmento de Pequenas e Médias Empresas atende companhias com faturamento anual inferior
a R$ 150 milhões e oferece produtos de crédito rotativo, desconto de recebíveis, capital de giro,
financiamento de veículos, repasses BNDES, crédito imobiliário, leasing e folha de pagamento,
além de serviços de administração de caixa.
As operações de crédito junto a PME atingiram R$ 13.603 milhões em 31 de março de 2008.
Excluindo os financiamentos de veículos e créditos imobiliários, o total desta carteira foi de
R$ 9.729 milhões, com evolução de 7,5% no trimestre e 49,6% no ano. A contínua oferta de
produtos e serviços a estabelecimentos comerciais possibilitou não apenas a afiliação de novos
lojistas, mas também a abertura de novas contas correntes. As conquistas de folhas de
pagamento continuaram a impulsionar a base de clientes do conglomerado.

Empresas de Financiamento ao Consumo
As empresas de financiamento ao consumo atuam nos segmentos de cartões de crédito e crédito
pessoal. Esse segmento é composto pelas empresas Unicard, Hipercard, Redecard (participação
do Unibanco de 23,2%), Fininvest, PontoCred (em sociedade com a Globex, controladora da
rede varejista Ponto Frio) e LuizaCred (em sociedade com a rede varejista Magazine Luiza), bem
como pelas parcerias do Unibanco com o grupo Ipiranga e o Banco Cruzeiro do Sul. As empresas
atuam no segmento de crédito pessoal, crédito direto ao consumidor, cartões de crédito e
crédito consignado.

Empresas de Cartão de Crédito
O negócio de cartões de crédito do Unibanco é constituído pelas empresas Unicard, Hipercard e
Redecard. Essas operações obtiveram resultado consolidado de R$ 210 milhões no trimestre,
representando crescimento de 11,1% quando comparado ao 1T07. Cabe lembrar que o resultado
do ano foi impactado pela redução da participação do Unibanco na Redecard (de 31,9% para
23,2%) em IPO ocorrido no 3T07. O resultado proveniente da Redecard é consolidado
proporcionalmente à participação na empresa nas demonstrações financeiras do Unibanco.
A carteira de crédito evoluiu 39,2% nos últimos 12 meses, atingindo R$ 6.887 milhões em
março de 2008. No trimestre, a variação de apenas 0,2% é explicada por fatores sazonais.
A Unicard é emissora e administradora de cartões Visa e MasterCard, e líder no segmento de
cartões co-branded no país. A Hipercard é administradora, adquirente e bandeira de cartões de
crédito.
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O faturamento da Unicard e Hipercard, no 1T08, medido pelo volume de compras e saques dos
associados/clientes, atingiu R$ 7.292 milhões, o que representa uma evolução de 33,2% em
relação ao mesmo período do ano passado.

Financeiras de Crédito ao Consumidor
Fininvest, PontoCred e LuizaCred constituem as Financeiras de Crédito ao Consumidor. A carteira
de crédito atingiu R$ 3.351 milhões em março de 2008, apresentando aumento de 19,8% no
ano e queda de 1,6% no trimestre, impactada pela sazonalidade do período. O crescimento no
ano é decorrente da expansão do consumo por intermédio dos cartões private-label e da
originação de créditos consignados na Fininvest. No 1T08, o resultado do negócio foi de R$ 39
milhões.
Ao final do trimestre, a Fininvest contava com 596 lojas próprias, mini lojas e quiosques, e
estava presente em mais de 13 mil pontos-de-venda. Na mesma data, a LuizaCred possuía 393
pontos-de-venda, e a PontoCred contava com 435.

Atacado e Banco de Investimento
O Atacado, segmento que atende empresas com faturamento anual superior a R$ 150 milhões,
possui cobertura regional e expertise setorial, direcionado para relacionamentos de longo prazo
com seus clientes, além de investidores institucionais.
Produtos e serviços diferenciados como derivativos e operações estruturadas, além do forte
crescimento nas captações, foram os destaques do trimestre.
Como agente financeiro do BNDES, o Unibanco liberou o montante de R$ 1.268 milhões no
1T08, com um market share de 12,4%, mantendo a 3ª posição no ranking geral do BNDES. Na
modalidade BNDES-exim, houve liberação no valor de R$ 331 milhões no mesmo período.
A carteira de crédito do segmento atingiu R$ 25.442 milhões em março de 2008, com
crescimento de 12,6% no 1T08. Essa evolução é decorrente da maior demanda das empresas
desse segmento por recursos no mercado doméstico, principalmente devido à menor liquidez no
mercado internacional.
No 1T08, o Unibanco atuou como Coordenador Líder da oferta secundária de ações da Redecard
S.A. no montante de R$ 1.217 milhões.
Recentemente, o Unibanco anunciou a nova estrutura de seu Banco de Investimento, que se
reportará à Presidência e contempla Originação, Estruturação, Distribuição e Research. A nova
estrutura conta com a integração de dois novos executivos: Eleazar de Carvalho Filho, que passa
a liderar o Banco de Investimento e será membro do Comitê Executivo do Unibanco, e Eduardo
Gentil, ambos com ampla experiência no setor financeiro no Brasil e no exterior.

Seguros e Previdência Privada
Os negócios de seguros e previdência privada apresentaram resultado líquido de R$ 93 milhões
no 1T08. O resultado operacional atingiu R$49 milhões no trimestre, o que representa
crescimento de 44,1% em relação ao trimestre anterior. Quando comparado ao mesmo período
do ano anterior, o crescimento do resultado operacional foi de 40,0%, beneficiado,
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principalmente, pela evolução dos prêmios ganhos de 21,6% no período. O faturamento
consolidado totalizou R$ 1.405 milhões no trimestre.
As reservas técnicas atingiram R$ 10.550 milhões ao final de março de 2008, com crescimento
de 20,8% em relação a março de 2007
A queda da taxa de juros nos últimos anos influenciou as estratégias adotadas pela Unibanco
AIG, que procurou focar e crescer seu resultado em ganhos operacionais, atingindo uma relação
do resultado operacional sobre o lucro líquido acima da média do mercado de seguradoras.
O índice de sinistralidade apresentou melhora de 3,7 p.p. no primeiro trimestre de 2008 quando
comparado ao mesmo período de 2007, atingindo 43,6%. O índice combinado (combined ratio)
foi de 93,5% no 1T08, melhora de 1,9 p.p. em relação ao 4T07, e significativamente melhor que
a média da indústria.
As empresas de seguros e de previdência do Unibanco ocupam o 4º lugar no ranking
consolidado do mercado de seguros e de previdência complementar divulgado pela Susep –
Superintendência de Seguros Privados e pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar,
com 7,1% de participação em fevereiro de 2008.
O Unibanco detém a liderança nos seguintes ramos: responsabilidade civil de dirigentes (D&O),
riscos de engenharia, riscos facultativos, aeronáutico e garantia estendida. No segmento
aeronáutico, o Unibanco ocupa posição de destaque com 45,7% de participação de mercado.
Com a estratégia de ampliar a participação no segmento de pessoas físicas, a Unibanco AIG
estendeu a sua oferta de produtos para a rede de agências e rede varejista, com foco em
produtos de maior rentabilidade, melhorando o resultado operacional. Para dar suporte a esta
estratégia e pulverizar sua atuação, a Unibanco AIG buscou associações com grandes redes
varejistas do mercado.
As operações de previdência apresentaram resultado líquido de R$ 24 milhões no 1T08. O
faturamento atingiu R$ 377 milhões no trimestre e as reservas técnicas somaram R$ 7.892
milhões, crescimento de 19,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
De acordo com dados estatísticos da Susep, a Unibanco AIG Vida e Previdência obteve a 5ª
colocação no ranking de receitas com planos de previdência privada até fevereiro de 2008. Em
relação às vendas de planos corporativos de previdência privada, a Unibanco AIG Vida e
Previdência foi a 2ª colocada no acumulado até fevereiro de 2008 (dados Fenaprevi), com
vendas de R$ 96,5 milhões e participação de mercado de 13,5%.
A Unibanco AIG atende mais de 1.450 clientes corporativos e mais de 875 mil clientes
individuais.

Gestão de Patrimônios
Unibanco Asset Management
A Unibanco Asset Management (UAM) encerrou março de 2008 com ativos sob gestão e
administração no valor de R$ 62.469 milhões, apresentando um crescimento de 13,7% no
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trimestre e 37,0% em 12 meses. A participação de mercado no ranking global da Anbid passou
de 4,7% em dezembro de 2007 para 5,3% em março de 2008.
Merece destaque a evolução no segmento Corporate, principalmente devido à captação no
trimestre de R$ 8,5 bilhões no FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) da
Petrobras, encerrando o mês de março de 2008 com um patrimônio líquido de R$ 11 bilhões,
sendo o maior do mercado brasileiro. Segundo a Anbid, a UAM ampliou sua participação de
mercado no segmento Corporate de 4,1% em dezembro de 2007 para 11,1% em março de
2008.
A UAM mantém seus esforços concentrados na ampliação da oferta de produtos de alto valor
agregado, como fundos de risco de crédito, Multimercados, Off-Shore e fundos de ações.
Desde julho de 2001 a Standard & Poor’s (S&P), classifica a UAM como “AMP-1” (Muito Forte).
Essa classificação corresponde às práticas de administração de recursos de terceiros, sendo a
maior classificação possível dentro de uma escala que varia de AMP-1 a AMP-5.
Os Fundos geridos pela UAM possuem inúmeras premiações das revistas Guia Exame de
Investimentos Pessoais, Valor Invest (Top Gestão de Renda Fixa e Renda Variável),
GazetaInveste e Investidor Institucional. A premiação mais recente foi de Melhor Fundo de
Renda Fixa, concedida ao Fundo Unibanco Private Social FI Renda Fixa, pela revista
GazetaInveste, em março de 2008.

Unibanco Private Bank
O Unibanco Private Bank está ampliando sua equipe comercial e intensificando sua atuação em
todo Brasil. No 1T08, destaca-se a forte captação líquida, 100% superior ao mesmo período do
ano passado. A intensiva estratégia de aconselhamento de clientes e a oferta de soluções de
maior valor agregado contribuíram para o crescimento dos ativos sob gestão de 35% em relação
a março de 2007.
O Unibanco Private Bank manteve neste trimestre a estratégia de gestão eficiente de custos e
investimentos em tecnologia e infra-estrutura.
Buscando ampliar ainda mais a oferta de produtos e soluções diferenciadas aos seus clientes, o
Unibanco Private Bank inaugurou sua nova sede em Luxemburgo com melhorias em infraestrutura e plataforma de atendimento.
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Desempenho
Margem Financeira
O resultado da intermediação financeira antes da provisão para perdas com créditos atingiu
R$2.840 milhões no 1T08, representando crescimento de 18,0% frente ao mesmo período do
ano anterior e superando o montante do 4T07. Essa evolução é explicada, em sua maior parte,
pelo aumento do volume de crédito.
A margem financeira após provisão para perdas com créditos atingiu 6,0% no 1T08. A despesa
de provisão para perdas com créditos representou 22,2% da margem financeira no 1T08,
comparada a 21,8% no 1T07.

Receitas de Prestação de Serviços
As receitas de prestação de serviços cresceram 11,6% no 1T08 em relação do 1T07, excluindose as receitas advindas da empresa Redecard. O Unibanco reduziu a sua participação na
Redecard (de 31,9% para 23,2%) em IPO ocorrido no 3T07. As receitas de prestação de
serviços provenientes da Redecard são consolidadas proporcionalmente à participação no capital
daquela empresa.
O total de receitas no trimestre atingiu o montante de R$ 914 milhões, crescimento de 9,3% em
relação ao 1T07, com destaque, principalmente, para o crescimento de 32,2% das receitas
provenientes de cartões de crédito, influenciadas pelo crescimento do número de cartões.

Despesas de Pessoal e Administrativas
As despesas de pessoal e administrativas apresentaram queda de 3,4% no 1T08 em relação ao
4T07. Esta redução reflete, principalmente, os ganhos de eficiência e os efeitos sazonais do
período.
No 1T08, nas empresas sob gestão direta do Unibanco, essas despesas apresentaram variação
de 7,5% quando comparadas ao 1T07, devido principalmente à expansão dos negócios de
Varejo, com destaque para o segmento de cartões de crédito, e ao efeito decorrente do acordo
coletivo ocorrido em setembro de 2007.
Nas empresas sob gestão direta do Unibanco, as despesas de pessoal permaneceram estáveis
quando comparadas ao trimestre anterior e apresentaram variação de 14,0% no 1T08 em
relação ao 1T07, influenciadas, principalmente, pelo aumento do quadro de funcionários (de
33.203 em março de 2007 para 34.542 em março de 2008), reflexo do crescimento dos
negócios, e pelo reajuste salarial.
As outras despesas administrativas das empresas sob gestão direta do Unibanco apresentaram
variação de 3,1% entre o 1T08 e o 1T07, abaixo da inflação do período de 4,73%, não obstante
o crescimento da base de clientes e do volume de transações decorrente da expansão das
atividades comerciais do segmento de Varejo. Quando comparado o 1T08 ao 4T07, essa conta
apresentou redução de 6,0%, influenciadas, principalmente, pelos ganhos de eficiência
operacional e pelo efeito sazonal do período.
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Governança Corporativa
Ações
Nos últimos 12 meses as GDSs (UBB) valorizaram-se 33%, enquanto que no mercado local, as
Units (UBBR11) valorizaram-se 17%. O gráfico a seguir demonstra a evolução das ações do
Unibanco desde março de 2007, nos mercados local e internacional.
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Este ano, o Unibanco completa 40 anos de listagem na Bovespa.
O Unibanco foi o primeiro banco do país a ter ações lançadas na Bolsa de Nova York (NYSE) e
manteve a liderança do setor em volume financeiro de ADRs negociados na NYSE. Vale destacar
que a GDS do Unibanco (UBB) é o único ADR Nível III entre os bancos brasileiros.
O volume financeiro médio diário negociado dos ADRs do Unibanco atingiu R$ 362,5 milhões ao
dia. Na Bovespa, o volume financeiro médio diário das Units foi de R$ 105,2 milhões no primeiro
trimestre de 2008.
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Índices de Ações
As Units do Unibanco fazem parte dos principais índices de ações do mercado brasileiro. A Unit
continua a aumentar sua participação no Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio de
2005, teve sua participação incrementada em mais de 180%.
A tabela abaixo informa o peso da UBBR11 nas principais carteiras, de acordo com a última
revisão quadrimestral:
P e s o ( %)
M a i a A go - 0 8

Índice
Ibovespa

2,782

IBrX- 50

3,067

IBrX- 100

2,756

Índic e de Governanç a Corporat iva - IGC

2,900

Programa de Recompra de Ações
Em fevereiro de 2008, os Conselhos de Administração do Unibanco e da Unibanco Holdings
aprovaram a aquisição de até 20.000.000 de Units (UBBR11) para fins de permanência em
tesouraria, para posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social do Unibanco
ou da Unibanco Holdings.
A autorização vigorará pelo prazo de 12 meses a contar do dia 15 de fevereiro de 2008, e a
aquisição das ações será intermediada pela Unibanco InvestShop Corretora de Valores
Mobiliários S.A.
Dentro do novo programa já foram recompradas 1.859.700 Units a um preço médio de
R$ 21,63.

Valor de Mercado
O valor de mercado do Unibanco, estimado com base na cotação de fechamento da Unit
(UBBR11) de R$25,12 em 7 de maio de 2008, é de R$35,1 bilhões.

Pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos
O Unibanco e a Unibanco Holdings distribuíram Juros sobre Capital Próprio trimestrais a seus
acionistas no dia 30 de abril de 2008, conforme valores descritos na tabela a seguir:
R $ por ação

UBB-O N
UBBR3

UBB-PN
UBBR4

HO L-O N
UBHD3

HO L-PN
UBHD6

UNIT *
UBBR1 1

GDS * *
NY SE-UBB

V alor B ruto

0,0388235

0,0427059

0,0337633

0,0337633

0,0764692

0,7646920

V alor Líquido

0,0330000

0,0363000

0,0286988

0,0286988

0,0649988

0,6499880

(*) Cad a Unit é rep resent at iva d e uma ação p ref erencial d e emissão d o Unib anco e d e uma ação p ref erencial d e emissão d a Unib anco Ho ld ing s.
(**) Cad a GDS neg o ciad a na B o lsa d e No va Io rq ue (NY SE: UB B ) co rresp o nd e a 10 Unit s.
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08.01 – COMENTÁRIO DO DESEMPENHO CONSOLIDADO NO TRIMESTRE
A política de remuneração aos acionistas do Unibanco prevê a distribuição mínima de 35% do
lucro líquido de cada exercício, após a constituição de 5% da reserva legal. Para a Unibanco
Holdings, a política consiste na distribuição da totalidade do resultado realizado em dinheiro.
Ao término de cada semestre, os acionistas recebem – além dos valores fixos trimestrais préestabelecidos – pagamentos complementares referentes ao lucro do Unibanco e da Unibanco
Holdings no período. Por este motivo, os valores a serem pagos no segundo e no quarto
trimestre tendem a ser maiores do que nos outros períodos.

Ratings
A agência de classificação de riscos Standard & Poors’ elevou recentemente o rating de longo
prazo em moeda estrangeira do Unibanco para investment grade (grau de investimento).

Guidance
As informações apresentadas a seguir baseiam-se exclusivamente nas expectativas da
administração do Unibanco em relação ao futuro do negócio. Essas projeções podem ser
diferentes da realidade como resultado de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, ambiente competitivo, desempenho do setor e da economia brasileira, entre
outros fatores, e estão, portanto, sujeitas a mudanças.
O quadro abaixo apresenta a expectativa de crescimento para algumas das linhas das
Demonstrações Financeiras que impactam no resultado do Unibanco. Caso haja mudança no
Guidance, o Unibanco comunicará ao mercado.
Guida nce 2008

C arteira de C rédito

∆%
2008/2007
20 - 25%

A tacado

10 - 15%

V arejo

25 - 30%

Receitas de Prestação de S erv iços

8 - 13%

D espesas de Pessoal e A dm inistrativ as

7 - 12%

Projeções Macroeconômicas
O quadro a seguir apresenta as projeções da área de Pesquisa Econômica do Unibanco para os
principais indicadores macroeconômicos.
Pe rs pe c tiv a s Ma c ro e c o nô m ic a s
C rescim ento do PIB

2008
4,8%

Taxa de C âm bio R $/US $ (final do ano)
Taxa S ELIC (final do ano)

1,75
13,25

IPC A

4,9%
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08.01 – COMENTÁRIO DO DESEMPENHO CONSOLIDADO NO TRIMESTRE

Sustentabilidade
Linha de Crédito IFC
Em abril de 2008, o Unibanco e a IFC (International Finance Corporation – braço financeiro do
Banco Mundial) firmaram um acordo para estabelecer uma linha de crédito voltada ao
financiamento de projetos e atividades ligados à sustentabilidade, como produção mais limpa,
energia renovável e construção sustentável. A linha de crédito de US$ 75 milhões é o quarto
projeto da IFC com o Unibanco e o primeiro com foco em sustentabilidade. É também a primeira
linha de crédito voltada para a sustentabilidade contratada com um banco de controle brasileiro.
As empresas brasileiras estão cada vez mais cientes da necessidade de um desenvolvimento
ambiental e socialmente sustentável. O acordo firmado com a IFC permite ao Unibanco
satisfazer a crescente demanda de seus clientes por financiamento a investimentos voltados
para a sustentabilidade de suas operações.
O Unibanco vem desenvolvendo ações concretas relacionadas ao tema sustentabilidade. Em
2007, criou sua área de Sustentabilidade e estabeleceu seu Comitê de Sustentabilidade com
reporte direto ao Conselho de Administração. A nova parceria com a IFC para incentivar o
desenvolvimento de projetos relacionados à sustentabilidade ratifica o compromisso do Unibanco
com a promoção de práticas saudáveis de desenvolvimento, considerando aspectos
socioambientais de forma integrada ao seu negócio.

Qualidade no Atendimento
Conselho de Clientes
O Unibanco investe na melhoria da qualidade do atendimento sempre ouvindo as necessidades,
reclamações e sugestões de seus clientes.
Em maio de 2008, será iniciado um novo mandato do Conselho de Clientes, iniciativa pioneira do
Unibanco desde 2005. A cada três meses, clientes se reúnem com executivos do Banco, e em
algumas ocasiões com o próprio Presidente, para discutir assuntos que impactam a qualidade
dos serviços.
As reuniões são realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro e a escolha dos conselheiros é feita
por sorteio, entre os clientes que mais contribuíram com sugestões nos canais de atendimento.
Em 2007, o Conselho de Clientes do Unibanco foi premiado pela ABRAREC (Associação Brasileira
das Relações Empresa Cliente) na categoria Estratégias Vencedoras de Relacionamento.
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Data-Base 31/03/2008

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

01475-3

Legislação Societária

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

00.022.034/0001-87

09.01 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
1 - ITEM

1

2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA

3 - CNPJ

4 - CLASSIFICAÇÃO

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

33.700.394/0001-40

ABERTA CONTROLADA

5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA INVESTIDA

58,15
6 - % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INVESTIDORA

98,64
7 - TIPO DE EMPRESA

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
8 - NÚMERO DE AÇÕES DETIDAS NO TRIMESTRE ATUAL (Unidades)

1.624.654.369
9 - NÚMERO DE AÇÕES DETIDAS NO TRIMESTRE ANTERIOR (Unidades)

1.624.713.342
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01475-3 UNIBANCO HOLDINGS S.A.

00.022.034/0001-87

16.01 – OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES
(a) Relação dos acionistas com mais de 5% de ações ordinárias e preferenciais, de forma
direta ou indireta em março de 2008:
Ações ordinárias

Ações preferenciais

Total

Nacionalidade
Acionista

do acionista

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

525.398.072
-

94,88

385.284

0,04

525.783.356

31,99

-

18.933.276

1,74

18.933.276

1,15

28.337.832

5,12

1.070.533.223

98,22

1.098.871.055

66,86

553.735.904

100,00

1.089.851.783

100,00

1.643.587.687

100,00

- Fernando Roberto Moreira Salles Brasileira

400

25,00

800

25,00

1.200

25,00

- Walther Moreira Salles Júnior

Brasileira

400

25,00

800

25,00

1.200

25,00

- Pedro Moreira Salles

Brasileira

400

25,00

800

25,00

1.200

25,00

- João Moreira Salles

Brasileira

Unibanco Holdings S.A.
- E. Johnston Repres. e Part. S.A. Brasileira
- Ações em tesouraria
- Outros
Total
E. Johnston Repr. e Part. S.A.

Total

400

25,00

800

25,00

1.200

25,00

1.600

100,00

3.200

100,00

4.800

100,00

(b) Posição Acionária da Unibanco Holdings em março de 2008:
Acionistas
Controlador
Administradores
Conselho de Administração
Diretoria

Ações
ordinárias
525.398.072

%
94,88

Ações
preferenciais(*)
385.284

%
0,04

Total
525.783.356

%
31,99

28.337.826
-

5,12
-

4.881.563
708.402

0,45
0,06

33.219.389
708.402

2,02
0,04

Ações em tesouraria

-

-

18.933.276

1,74

18.933.276

1,15

Outros acionistas

6

-

1.064.943.258

97,71

1.064.943.264

64,80

Total

553.735.904 100,00

Ações em circulação no mercado (**)

____________

6

-

1.089.851.783 100,00
1.064.943.258

97,71

1.643.587.687 100,00
1.064.943.264

64,80

(*) O montante, registrado, de ações preferenciais do Conselho de Administração é composto por 4.881.563 Units. O
montante, registrado, de ações preferenciais da Diretoria é composto por 20.800 ações preferenciais e 687.602 Units.
(**) As ações em circulação no mercado foram calculadas de acordo com as definições do Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA.
Conselho fiscal não estava instalado nessa data.
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16.01 – OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES
(c) Posição Acionária da Unibanco Holdings em março de 2007:
Acionistas
Controlador
Administradores
Conselho de Administração
Diretoria

Ações
ordinárias
513.067.636

%
92,66

Ações
preferenciais(*)
385.284

%
0,04

Total
513.452.920

%
31,24

28.337.828
-

5,12
-

5.226.635
542.888

0,48
0,05

33.564.463
542.888

2,04
0,03

-

-

14.694.769

1,35

14.694.769

0,89

12.330.440

2,22

1.069.002.207

98,08

1.081.332.647

65,80

Ações em tesouraria
Outros acionistas
Total
Ações em circulação no mercado (**)

____________

553.735.904 100,00
12.330.442

2,22

1.089.851.783 100,00
1.069.002.207

98,08

1.643.587.687 100,00
1.081.332.647

65,80

(*) O montante, registrado, de ações preferenciais do Conselho de Administração é composto por 5.226.635 Units. O
montante, registrado, de ações preferenciais da Diretoria é composto por 542.888 Units.
(**) As ações em circulação no mercado foram calculadas de acordo com as definições do Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA.
Conselho fiscal não estava instalado nessa data.

70

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01475-3 UNIBANCO HOLDINGS S.A.

Legislação Societária
Data-Base - 31/03/2008
00.022.034/0001-87

16.01 – OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES
Auditoria Independente
No intuito de manter a relação de independência com seus auditores externos, a
administração da Unibanco Holdings e do Unibanco tem como política limitar os serviços
outros que não sejam de auditoria independente. Adicionalmente, informamos que no
trimestre findo em 31 de março de 2008, o Unibanco contratou outros serviços profissionais
não enquadrados como serviços de auditoria independente à PricewaterhouseCoopers,
inferior ao patamar de 5% do total dos honorários pagos à PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes durante o período.
A política adotada pela Unibanco Holdings e Unibanco atende aos princípios que preservam a
independência do Auditor de acordo com as normas brasileiras e internacionais. Os contratos
celebrados com os auditores independentes foram submetidos a exame do Comitê de
Auditoria, que os aprovou, por considerar que tais serviços são consistentes com a função do
auditor independente e não representam violação das normas de independência aplicáveis e
não afetam a objetividade dos auditores, em razão do escopo e dos procedimentos
executados.
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