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Itau Unibanco tem maior lucro entre
bancos brasileiros no 1º trimestre
No 1º trimestre de 2010, o Itaú Unibanco teve lucro de R$ 3.234
milhões, com rentabilidade anualizada de 25,0% sobre o patrimônio líquido médio. Segundo a consultoria Economática, trata-se do maior
lucro da história para um banco no Brasil considerando um primeiro
trimestre. Já o lucro líquido recorrente, excluindo os efeitos
extraordinários, foi de R$ 3.168 milhões, o que representa um
acréscimo de 23,7% em relação ao mesmo período do ano anterior
e rentabilidade anualizada de 24,4%. O patrimônio líquido
consolidado totalizava R$ 53,0 bilhões em 31 de março de 2010.
Para mais informações sobre os resultados do Itaú Unibanco, acesse o site
de Relações com Investidores www.itau-unibanco.com.br/ri.

Relatório Anual de
Sustentabilidade 2009
em Revista é a novidade
deste ano
Anualmente, o Itaú Unibanco Holding S.A.
presta contas de suas atividades à sociedade,
de forma consolidada, por meio do Relatório
Anual de Sustentabilidade, que aborda o
seu desempenho e as principais realizações
nas esferas econômica, social e ambiental.
O Relatório Anual de 2009, publicado recentemente, traz como novidade a
versão Relatório em Revista, de leitura agradável e com caráter educativo,
e apresenta o seu conteúdo no estilo de reportagens, com depoimentos
de pessoas envolvidas no cotidiano da operação e textos que abordam a
atuação do Itaú Unibanco sob diferentes pontos de vista. Além da versão
em revista, o relatório também está disponível no formato de publicação
impressa, on line e audiobook, uma estrutura de programa de rádio com os
principais destaques e depoimentos de stakeholders.
Pelo segundo ano consecutivo, o Relatório Anual do Itaú Unibanco atingiu
o nível de aplicação A+ da metodologia da Global Reporting Initiative (GRI),
pois contemplou o número máximo de indicadores exigidos, e contou
com a verificação externa da PricewaterhouseCoopers, que assegurou
a integridadedas informações relatadas, da BSD Consulting e da própria
GRI. Todas as informações que compõem as diferentes publicações do
relatório estão disponíveis no site www.itau-unibanco.com.br/ri.
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Destaques
do Resultado
Ativos e Crédito
Os ativos consolidados somaram R$ 634,7
bilhões no fim de março de 2010. A carteira
de crédito – incluindo avais e fianças –
atingiu R$ 284,7 bilhões, com acréscimo
de 2,3% em relação a 31 de dezembro
de 2009. As carteiras de destaque no
trimestre foram a de crédito imobiliário,
que cresceu 10,1%, e a de micro,
pequenas e médias empresas, que
apresentou crescimento de 5,5%.

Índice de inadimplência
Os indicadores de performance dos
empréstimos e financiamentos evidenciaram
uma significativa alteração na qualidade
do risco da carteira de crédito, resultado
da melhora do cenário econômico. O índice
de inadimplência, que considera o saldo
das operações em atraso há mais de 90
dias, atingiu 4,9%, enquanto no trimestre
anterior esse índice foi de 5,6%.

Cartões de crédito
Líder no segmento de cartões de
crédito no Brasil, o Itaú Unibanco
atende 23,8 milhões de clientes
correntistas e não correntistas, que
contam com um amplo portfólio de
produtos oferecidos pela bandeiras
Itaucard, Unicard e Hipercard. O valor
transacionado com cartões de crédito
no primeiro trimestre de 2010 somou
R$ 24,2 bilhões, o que representa um
aumento de 32,6% em relação ao
mesmo período do ano anterior.

Ciclo Apimec 2010

10 APIMECs já realizadas
este ano

Mercado de Capitais
Desempenho no Mercado de Ações
As ações preferenciais do Itaú Unibanco tiveram valorização de
72% e, os ADRs, de 132% nos últimos 12 meses, considerando
a cotação de fechamento do último dia de pregão do período,
ajustada por proventos e eventos societários. Sob o mesmo
conceito, as ações ordinárias valorizaram-se 59% no período.
De acordo com a empresa Bloomberg, em 31 de março de 2010 o
Itaú Unibanco ocupava a décima posição do ranking mundial de
bancos, com valor de mercado de US$ 100,5 bilhões.

10 Maiores Bancos do Mundo
(Valor de Mercado em 31/03/10)

US$ milhões

246.398

ICBC
CHINA CONSTRUCTION BANK
BANK OF AMERICA
JP MORGAN CHASE
HSBC
WELLS FARGO
BANK OF CHINA
CITIGROUP
BANCO SANTANDER
ITAÚ UNIBANCO

191.519
179.071
177.792
176.830
161.224
152.292
115.664
109.579
100.515

Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Recife, Salvador, Caxias
do Sul, Juiz de Fora, Uberlândia, Campinas e Florianópolis
foram as cidades que já receberam reuniões públicas
da Apimec este ano. Além de aproximadamente 1.270
pessoas que compareceram, os investidores puderam
assistir aos encontros de Brasília e do Rio de Janeiro
pela internet, no site de Relações com Investidores.

Expo Money
Depois de Curitiba e Fortaleza, o Itaú Unibanco
participará em 2010 de mais nove edições da Expo
Money, o maior evento de educação financeira e
investimentos da América Latina. A iniciativa é
voltada para os interessados em aprender sobre
finanças pessoais e para aqueles que querem atualizar
seus conhecimentos sobre o mercado financeiro e
sobre os resultados e estratégias das companhias.

Fonte: Bloomberg

Atendimento aos investidores
No primeiro trimestre, o Itaú Unibanco participou de
cinco conferências e roadshows realizados no Brasil
e no exterior. A equipe de Relações com Investidores
fez reuniões com 237 investidores institucionais e
respondeu a 292 mensagens recebidas por e-mail.

Assembleia Geral

Informações adicionais estão
no site
Volume de Negociação
As ações preferenciais e ordinárias do Itaú Unibanco tiveram
volume médio diário de R$ 175 milhões e R$ 3 milhões,
respectivamente, na BM&F Bovespa nos primeiros três
meses de 2010. O ADR, por sua vez, foi o ADR de banco
mais negociado na NYSE, atingindo volume médio diário de
R$ 431 milhões no período.
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Seguindo as melhores práticas de Governança
Corporativa, as informações adicionais sobre a AGO e
as AGEs de 26 de abril de 2010 estão disponíveis no
site de Relações com Investidores. Além do Edital de
Convocação e dos assuntos deliberados, tais como
Plano para Outorga de Opções de Ações e eleição dos
membros do Conselho de Administração e Conselho
Fiscal, é possível ter acesso aos itens relacionados ao
Formulário de Referência da Instrução CVM nº 480.

Negócios

Reconhecimentos

Itaú’s Brazil Tokyo Conference

Best Trade Finance Providers
e World’s Best Foreign
Exchange Providers

O Brasil que os
japoneses precisam conhecer
Foi realizada pela segunda vez a Itaú’s Brazil Tokyo Conference, cujo objetivo
é possibilitar o contato entre empresários brasileiros e investidores japoneses.
Durante o evento, o Itaú lançou um site exclusivo e pioneiro entre os bancos
brasileiros, voltado para os clientes institucionais japoneses, com
informações sobre os produtos e serviços, análises e canais de atendimento.

Mais perto do Japão
Durante a Itaú’s Brazil Tokyo Conference, foi anunciada a criação do Itaú Japan
Asset Management, com foco no segmento de investidores institucionais japoneses.
Com o novo escritório, o Itaú, que foi o primeiro banco dos países Brics e da
América Latina a ter uma corretora no Japão, amplia sua atuação no país.

Itaú lança fundo com ações de empresas dos EUA
O Itaú lançou em março um fundo de investimento inovador no mercado
brasileiro. O Fundo Itaú Brasil-EUA Multimercado investirá em ações mid
e small caps de empresas brasileiras e americanas. A carteira terá uma
aplicação máxima de 20% em papéis de companhias norte-americanas,
com proteção dessa parcela para a variação do real diante do dólar.

US$ 1 bi em notas subordinadas
Em abril, o Itaú Unibanco Holding S.A. captou US$ 1 bilhão por meio de emissão
de dívida subordinada à taxa fixa de 6,20% a.a. com vencimento em 2020.
A oferta foi realizada nos EUA a investidores institucionais qualificados e a
investidores não americanos fora dos EUA, contendo restrições de oferta e
negociações no mercado secundário norte-americano e/ou em território
norte-americano. A emissão foi feita de acordo com as Regulamentações S e
144-A da SEC (Securities and Exchange Commission). A captação desses recursos
visa à ampliação da base de capital, permitindo maior crescimento das operações
de empréstimos e financiamentos.
Principais Indicadores

1T10

1T09

Var.

Lucro Líquido - R$ milhões

3.234

2.015

60,5%

Lucro Líquido Recorrente - R$ milhões

3.168

2.562

23,7%

Patrimônio Líquido - R$ milhões

52.975

44.999

17,7%

Número de ações em circulação - milhares

4.531.244

4.508.510

0,5%

Preço de Ação Preferencial (PN)* - R$

38,99

22,73

71,5%

Preço de Ação Ordinária (ON)* - R$

30,17

18,97

59,0%

Preço do ADR* - US$

21,98

9,47

132,2%

Valor patrimonial por ação - R$

11,69

9,98

17,1%

Lucro Líquido Recorrente por Ação - R$

0,70

0,57

22,8%

Dividendos/JCP Líquido por Ação - R$

0,21

0,17

23,5%

Índice de Solvabilidade

17,3%

16,5%

0,8 p.p.

A revista Global Finance elegeu o Itaú
Unibanco como Best Trade Finance
Providers 2010 para o Brasil, pela segunda
vez consecutiva. O prêmio identifica
as melhores instituições bancárias
estrangeiras que atuam com serviços
financeiros de grande porte. O Itaú
Unibanco foi eleito também pela segunda
vez consecutiva World’s Best Foreign
Exchange Providers 2010 para o Brasil.

Latin America’s Best
Managed Companies
A revista Euromoney elegeu o Itaú
Unibanco, pela quarta vez consecutiva,
como a Empresa Mais Bem Administrada
na América Latina. O título completo
da premiação é Latin America’s Best
Managed Companies – Most Convincing
& Coherent Business Strategy – By sector:
Banking & Financial. A revista é
líder em informação sobre finanças
internacionais em mais de 170 países.

Private Banking Survey
Também da Euromoney, veio o
reconhecimento do Itaú Unibanco
como o Melhor Private Banking do
Brasil 2010 e Melhor Private Banking
do Chile 2010. O Private Banking
Survey avalia indicadores de rentabilidade, inovação, performance e qualidade
dos serviços.

Prêmio Segurador Brasil
O Prêmio Segurador Brasil 2010,
realizado pela Editora Brasil Notícias, foi
entregue ao Itaú Unibanco em diversas
categorias. São elas: Melhor desempenho
nas áreas de Riscos Especiais e Garantia
Estendida Patrimonial e Destaque/Líder
de Vendas nos segmentos de Acidentes
Pessoais, Garantia Estendida Patrimonial,
Property, Responsabilidades, Residencial,
Riscos Diversos, Riscos Especiais e
Transportes Internacionais.

* Valores ajustados por proventos e dividendos
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Sustentabilidade
Gráfica certificada
O Itaú Unibanco é a primeira instituição
financeira no Brasil a obter o selo FSC
em sua gráfica própria, a Print Center.
O Forest Stewardship Council (Conselho
de Manejo Florestal) é uma ONG sem
fins lucrativos que apoia o manejo
das florestas. A certificação garante
que o papel foi produzido de forma
economicamente viável, socialmente
justa e ambientalmente correta. Hoje,
a Print Center imprime cerca de 51
toneladas por mês de extratos, faturas
e outros comunicados. O Itaú Unibanco
está incentivando as gráficas parceiras
para que busquem a mesma certificação.
Gradativamente, todos os impressos,
internos e externos, serão feitos com
papel FSC. Saiba mais em www.fsc.org.br.

Fundos Ecomudança
definem os contemplados
Foram selecionados os projetos
contemplados pelo edital 2009/2010 do
Programa Ecomudança, que repassará,
no total, de R$ 317 mil divididos entre
três organizações sem fins lucrativos.
O Programa destina 30% da taxa de
administração dos Fundos Ecomudança
para projetos de redução de emissões
de gases causadores do efeito estufa. As
iniciativas selecionadas são conduzidas
pela Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis de Lavras – Acamar
(MG), pelo Centro de Logística e Apoio à
Natureza – Clean (RJ) e pelo Instituto de
Pesquisa e Conservação da Natureza Ideia
Ambiental (PR). No total, 62 entidades
participaram desta edição em todo
o país. Os projetos foram analisados
pelo Itaú Unibanco em parceria com o
Instituto Ekos Brasil e escolhidos por
um conselho composto por lideranças
na área de sustentabilidade.
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Você sabia?
Complexo viário homenageia
Olavo Setubal
Uma importante obra entregue em abril em São Paulo foi batizada
com o nome do empresário e homem público que, entre outros
cargos, exerceu a Presidência do Conselho de Administração
do Itaú de 2003 a 2008. Na cerimônia de inauguração, o
então governador José Serra ressaltou que, além de grande
empresário, Olavo Setubal tinha uma ampla visão do Brasil
e contribuiu enormemente para o seu desenvolvimento.
O Complexo Viário Prefeito Olavo Egydio Setubal reconfigura
a interseção entre a Marginal do Tietê e a saída para a Via
Anhanguera, por onde passam mais de 100 mil veículos por dia.

Twitter
O Itaú Unibanco foi o primeiro banco nacional presente no
microblog Twitter. Em 30/04/2010, o perfil contava com 990
“seguidores”, que acompanham diariamente as cotações dos
papéis ITUB3 e ITUB4, além de mensagens informativas,
comunicados e fatos relevantes. Para acessar a ferramenta e se
manter atualizado, acesse www.twitter.com/itauunibanco_ri.

