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Destaques
O processo de integração do Itaú Unibanco obteve avanços significativos
no primeiro trimestre do ano. Com a aprovação final da associação
pelo Banco Central, em 18 de fevereiro de 2009, a integração foi
intensificada e o maior banco privado do Hemisfério Sul tem reforçado
seu firme propósito de beneficiar clientes, mercado, sociedade e País.
A comparação de práticas e a realização de pesquisas têm permitido
a identificação do que há de melhor nos dois bancos. Depois das análises
sobre pontos fortes de cada instituição, começaram a ser constituídos
os modelos de negócios do novo banco.

No primeiro trimestre de 2009, o lucro

A partir de 31 de março de 2009, ocorreu a unificação das ações do Itaú
e do Unibanco em todas as bolsas de valores em que são negociadas e
em 20 de maio de 2009, o Itaú Unibanco padronizou seus códigos de
negociação (tickers) nessas bolsas de valores.

Os ativos consolidados do Itaú

Outro fato marcante foi a interligação dos caixas eletrônicos, realizada
em menos de três meses após o anúncio da associação. Clientes Itaú
e Unibanco passaram a contar – a partir de 23 de janeiro de 2009 – com
a conveniência de utilizar os caixas eletrônicos interligados das duas
instituições, que totalizam mais de 30 mil equipamentos em todo o País.

atingiu R$ 272,7 bilhões, com

Os segmentos Corporate, Banco de Investimentos e Tesouraria também
já atuam de forma integrada. No segundo semestre de 2009, será iniciada
a integração da rede de agências.
Com o objetivo de gerar melhorias aos clientes e investidores, estão
sendo realizados investimentos para preservar e desenvolver os talentos
da organização, fortalecendo a garantia de que, além de ser o maior
banco privado, Itaú Unibanco é o melhor banco do mercado.

líquido do Itaú Unibanco foi de R$ 2,0
bilhões, com rentabilidade anualizada
de 18,2% sobre o patrimônio líquido
médio (recursos próprios). O lucro
líquido recorrente foi de R$ 2,6 bilhões,
com rentabilidade de 23,1% ao ano.

Unibanco atingiram R$ 618,9 bilhões
ao final de março de 2009. A carteira
de crédito - incluindo avais e fianças crescimento de 25,1% quando
comparada a 31 de março de 2008.
O desempenho das ações foi afetado
pela crise financeira internacional e
pela queda nos índices das Bolsas de
Valores no mundo todo. As cotações
das ações preferenciais do Itaú
Unibanco diminuíram 18,3% em
relação aos preços de 31 de março
de 2008, enquanto o Ibovespa caiu
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32,1% no mesmo período.
O Itaú Unibanco contava com cerca
de 106 mil colaboradores ao final de
março de 2009. A remuneração fixa
do pessoal somada aos seus encargos
e benefícios proporcionados aos
colaboradores e seus dependentes
foi de R$ 2,4 bilhões.
Celebração da padronização dos códigos de negociação (ITUB) na NYSE - ver página 2

Mercado de Capitais
Ciclo APIMEC 2009
Em junho de 2009, o Itaú Unibanco dará início ao ciclo de
reuniões públicas APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Capitais) 2009. No ano passado,
o Unibanco realizou 5 reuniões Apimec e o Itaú encerrou o ano
com um total de 16 reuniões, demonstrando o compromisso de
fornecer ao mercado informações claras e abrangentes sobre suas
estratégias, resultados e perspectivas.
Reuniões já agendadas:
17/06/2009 - Reunião Apimec Sul – Porto Alegre
18/06/2009 - Reunião Apimec MG – Belo Horizonte
25/06/2009 - Reunião Apimec NE – Fortaleza
29/06/2009 - Reunião Apimec Rio – Rio de Janeiro

Padronização
dos códigos
de negociação
Em maio de 2009, a Bolsa de Valores de Nova York possibilitou
que as companhias listadas utilizem quatro letras em seus códigos
de negociação (denominados “tickers”). Com isso, o Itaú Unibanco
Holding S.A. padronizou seus “tickers” em todas as bolsas de valores
onde está listado.
A medida facilita a comparabilidade nos três mercados de capitais
em que os valores mobiliários da companhia são negociados e
reflete melhor a associação entre Itaú e Unibanco.
Os códigos de negociação foram alterados simultaneamente em
todas as bolsas de valores em que são negociados, conforme segue:

30/06/2009 - Reunião Apimec MG – Juiz de Fora
02/07/2009 - Reunião Apimec SP – Campinas
07/07/2009 - Reunião Apimec Sul – Florianópolis
08/07/2009 - Reunião Apimec SP – Santos
Para manter-se atualizado sobre os locais e datas das APIMECs,
acesse o nosso site www.itauunibancori.com.br, seção Agenda.

Até 19 de maio (inclusive)

A partir de 20 de maio
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Participe, você é nosso convidado especial!

Informativo da Assembleia Geral
Com objetivo de aumentar a transparência e reforçar o
relacionamento com os acionistas, o Itaú Unibanco Holding S.A. (*)
foi uma das primeiras empresas nacionais de capital aberto a
produzir “Informações Adicionais sobre a Assembleia Geral”,
material explicativo (nos idiomas português, inglês e espanhol)
sobre assuntos que serão abordados na reunião, proposta da
Administração, modelo de procuração e currículo dos membros
do Conselho de Administração e Fiscal, além de oferecer um
comparativo das alterações a serem efetuadas no Estatuto Social
e no Plano de Outorga de Opções de Ações.
Desde 2008, a companhia assumiu o compromisso de disponibilizar
esse material, com antecedência à data da Assembléia, para possibilitar
melhor posicionamento dos acionistas. Em 2009 essas informações
foram disponibilizadas 12 dias antes da data da Assembléia.
Mais informações no site www.itauunibancori.com.br
(*) Nova denominação social do Itaú Unibanco Banco Múltiplo S. A., em fase de aprovação pelo BACEN.
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Bonificação de ações e Manutenção
dos Dividendos Mensais
Com o objetivo de aumentar a liquidez das ações -com
consequente ajuste do valor de cotação no mercado a um
patamar mais atraente de negociação - foi aprovada, em
Assembleia Geral, a bonificação de 10% das ações. Dessa forma,
os acionistas do Itaú Unibanco passarão a deter uma ação a mais
para cada 10 ações da mesma espécie que forem titulares.
Uma quantidade maior de ações em circulação com valor mais
acessível potencialmente gera mais negócios e maior volume
financeiro, criando valor aos acionistas.
Os dividendos mensais serão mantidos em R$ 0,012 por ação.
Assim, os valores pagos mensalmente aos acionistas serão
aumentados em 10% após a inclusão das ações bonificadas
na posição acionária. A data-base de direito à bonificação será
comunicada aos acionistas após a aprovação do respectivo
processo pelo Banco Central do Brasil.

Negócios
Carteira de crédito

Financiamento de Veículos

Ao final do primeiro trimestre de 2009, o saldo da carteira de crédito
do Itaú Unibanco - incluindo as operações de avais e fianças- somou
R$ 272,7 bilhões, crescendo 25,1% em relação a março de 2008 e
0,3% em relação a dezembro de 2008. A redução do nível de atividade
econômica iniciada no quarto trimestre de 2008 levou à desaceleração
do crescimento da carteira de empréstimos e financiamentos. A
retração da economia também produziu impacto sobre a qualidade do
risco das carteiras de crédito das pequenas, médias e microempresas,
e de clientes pessoa física. No final do primeiro trimestre de 2009, o
saldo de provisão adicional do Itaú Unibanco chegou a R$ 7,25 bilhões.

O Itaú Unibanco retomou em maio de 2009 o financiamento para
compra de automóveis zero quilômetro em 72 meses (6 anos).
Esse novo benefício está disponível em todas as concessionárias
credenciadas. Para os veículos usados, o prazo máximo permanece
em 60 parcelas mensais (5 anos).
O financiamento de veículos é parte do segmento de crédito ao
consumidor que objetiva oferecer produtos financeiros para além
do universo de correntistas. Por meio dessa plataforma, o Itaú
Unibanco financia veículos novos, usados, pesados e motos.

Evolução da Carteira de Crédito (R$ bilhões)
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Solvabilidade
O Itaú Unibanco supera as exigências do Banco Central do Brasil e do Comitê
da Basileia para Supervisão Bancária, órgãos que definem o mínimo necessário
de capital (patrimônio dos acionistas) que os bancos precisam reservar para
fazer frente às perdas inesperadas decorrentes dos riscos de mercado e de
crédito. A relação entre capital e risco é denominada Índice de Solvabilidade.
O Comitê da Basileia recomenda que para cada R$ 100,00 emprestados por
um banco haja R$ 8,00 de capital para fazer frente aos riscos da operação,
enquanto o Banco Central do Brasil exige R$ 11,00 de capital para contrapor
às operações de crédito com o mesmo nível de risco.
O Itaú Unibanco assume postura ainda mais prudente com foco na garantia
ao investidor e, ao final do primeiro trimestre de 2009, o Itaú Unibanco
possuía R$ 16,50 de capital para cada R$ 100,00 emprestados, evidenciando
elevado grau de solidez financeira.

Principais Indicadores
Principais Indicadores
Lucro Líquido - R$ milhões
Lucro Líquido Recorrente - R$ milhões
Patrimônio Líquido - R$ milhões
Número de ações em circulação - milhares
Preço de Ação Preferencial (PN) - R$
Preço de Ação Ordinária (ON) - R$
Valor Patrimonial por ação - R$
Valor da empresa em Bolsa de Valores - R$ bilhões
Lucro Líquido por Ação - R$
Dividendos/JCP Líquido por Ação - R$
Índice de Solvabilidade
Observação: JCP = Juros sobre o Capital Próprio
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2.015
2.562
44.999
4.098.645
25,65
21,54
10,98
105.950
0,49
0,19
16,5%

1.871
2.339
43.664
4.096.634
26,10
21,50
10,66
107.946
0,46
0,26
16,1%

7,7%
9,5%
3,1%
0,0%
-1,7%
0,2%
3,0%
-1,8%
6,5%
-26,9%
0,4 p.p.

Premiação do Novo Site de Relações
com Investidores do Itaú Unibanco
O site de Relações com Investidores do Itaú Unibanco recebeu,
em abril de 2009, o Prêmio e-Capital Market, coordenado pela
revista Executivos Financeiros e com apoio de divulgação do IBRI
(Instituto Brasileiro de Relações com Investidores). A premiação
analisa aspectos tecnológicos que suportam as atividades
inerentes ao mercado de capitais, destacando as melhores
práticas e os projetos inovadores. A tempestividade com que foi
disponibilizada a nova versão do site - com mudança de layout
e conteúdo - demonstra o respeito do Itaú Unibanco com seus
diversos públicos.

Roberto Setubal é eleito um
dos melhores CEOs do mundo
O presidente executivo do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, foi
nomeado um dos melhores presidentes de empresas (Chief
Executive Officer, CEO, na sigla em inglês) do mundo. O TopGun
CEO foi divulgado pela empresa canadense de consultoria
estratégica Brendan Wood International (BWI) e contempla
executivos de 32 setores da economia, escolhidos por um grupo
de 2.500 profissionais da área de investimento de 42 países.
Mais de 750 multinacionais foram avaliadas com base no
posicionamento da companhia, plano de negócios,
crescimento, governança corporativa, liderança, visão,
gestão e equipe de executivos.
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Política, Governança e
Relatório Anual unificado
Apenas dois meses após a aprovação da unificação das
operações pelo Banco Central, o Itaú Unibanco Holding S.A
divulgou, em abril, sua Política de Sustentabilidade, a Governança
interna para o tema e o Relatório Anual 2008. A Política de
Sustentabilidade materializa o compromisso da Organização
com o desenvolvimento sustentável, orientando as demais
Políticas Corporativas e Setoriais. A nova estrutura de Governança
vem fortalecer e alinhar ainda mais o direcionamento do Banco,
mantendo o foco e o compromisso com a sustentabilidade em
todos os níveis decisórios. A estrutura envolve desde integrantes
do Conselho de Administração até o nível gerencial, totalizando
cerca de 70 executivos, divididos em quatro instâncias.
O Relatório de Sustentabilidade 2008 segue as diretrizes da
Global Reporting Iniciative (GRI), apresentando a maioria dos
indicadores econômicos, sociais e ambientais do novo banco já
unificados. O Relatório é auditado pela PricewaterhouseCoopers
e examinado pela GRI, alcançando o nível máximo de reporte
(A+). Integra o Relatório a “Essência de Sustentabilidade”, que
apresenta os oito temas prioritários do Itaú Unibanco na visão
de stakeholders e com base em pesquisas internas e externas.
O Relatório, cuja versão on line está disponível em
www.itauunibanco.com.br/relatoriodesustentabilidade, terá
uma versão inédita em audiobook, ampliando o alcance das
informações, visando também a inclusão de deficientes visuais.

Fundos Itaú Ecomudança
O Itaú Unibanco anunciou em março as instituições que receberão
o repasse dos Fundos Itaú Ecomudança: Farol do Sol, de Lagoa dos
Patos (RS), e EcoPommer Sustentável, de Santa Maria de Jetibá (ES).
Os fundos foram criados em 2008 e permitem ao investidor
aplicar recursos e atuar no combate ao aquecimento global,
já que o banco repassa 30% da taxa de administração ao apoio de
organizações sem fins lucrativos que tenham projetos de redução
da emissão dos gases causadores do efeito estufa (CO2).
O investidor interessado em calcular suas emissões de carbono
conta com um simulador de emissões de CO2 no site do Itaú.
Mais informações no site www.itau.com.br/ecomudanca.
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Você Sabia?
O Itaú Unibanco possui presença significativa no território
brasileiro e une os 30,5 milhões de clientes do Unibanco e os
27 milhões do Itaú, nas mais diversas modalidades de negócios
financeiros. Os clientes Itaú Unibanco contam agora com uma
rede expressiva de 4,9 mil agências e postos de atendimento
bancário (PABs) e mais de 30 mil caixas eletrônicos, presentes
em 1.100 municípios do Brasil. A instituição disponibiliza também
300 operações exclusivas de serviços pela internet.
Pisco Del Gaiso

Sustentabilidade

Atendimento aos Acionistas
Itaú Unibanco Holding S.A.: (11) 5029-7780
Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h.
O Itaú Unibanco disponibiliza um número de telefone para você, acionista. Esse serviço
está à sua disposição e visa oferecer a melhor orientação operacional em relação ao seu
investimento em ações. Para sua maior segurança, todas as ligações são gravadas.

Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato com a Área de Relações com Investidores:
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 • Torre Conceição • 11º andar • 04344-902 • São Paulo • SP
Fone: (11) 5019-1549 / Fax: (11) 5019-1133 • E-mail: relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br

Atendimento a Clientes
Dúvidas, sugestões e reclamações, na sua agência. Se preferir, ligue para SAC Itaú: 0800 728 0728 /
SAC Unibanco: 0800 726 1809, ou acesse o Fale Conosco do Itaú: www.itau.com.br /
Fale Conosco do Unibanco: www.unibanco.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 / Ouvidoria Unibanco: 0800 722
6281. Deficientes auditivos Itaú: 0800 722 1722 / Deficientes auditivos Unibanco: 0800 722 2808.

