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Acordo Itaú Unibanco e Porto Seguro
Surge a maior seguradora de
automóveis e residências do país
O acordo entre Itaú Unibanco e Porto Seguro é uma das maiores operações do
segmento de seguros já realizadas no mercado brasileiro. O grupo formado com
a associação já nasce líder de mercado em seu segmento de atuação, com mais
de 3,4 milhões de automóveis e 1,6 milhão de lares segurados.
A unificação das atividades de seguros residenciais e de automóveis das duas
empresas foi anunciada em 24 de agosto. O acordo operacional prevê também
a oferta e distribuição, em caráter exclusivo, de produtos da Porto Seguro para os
clientes da rede Itaú Unibanco no Brasil e no Uruguai.
Os consumidores serão os maiores beneficiados com essa parceria, pois passarão
a dispor de produtos e serviços ainda mais completos, oferecidos com a tradicional
qualidade e seriedade de ambas as instituições. A nova operação conta com o peso
das marcas e com a distribuição estratégica em múltiplos canais de vendas, com
destaque para corretores de seguros e agências bancárias.

“Houve uma identidade de valores, de futuro, de como se faz uma parceria.
Tínhamos a mesma visão e isso facilitou o acordo.”
Roberto Setubal, presidente do Itaú Unibanco
“Porto Seguro e Itaú Unibanco passarão a oferecer o que há de mais
completo no mercado brasileiro para seus milhões de clientes.”
Jayme Garfinkel, presidente da Porto Seguro

Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco,
selam o acordo com Jayme Garfinkel, da Porto Seguro

Destaques
Lucro
O lucro líquido do Itaú Unibanco foi
de R$ 6.854 milhões nos primeiros
nove meses do ano, com rentabilidade
anualizada de 19,8% sobre o patrimônio
líquido médio (25,5% em igual período de
2008). O lucro líquido recorrente alcançou
R$ 7.677 milhões, com rentabilidade
anualizada de 22,2%.
Ativos e crédito
Os ativos consolidados somaram R$ 612,4
bilhões no fim de setembro, o maior valor
entre os conglomerados financeiros privados
na América Latina. A carteira de crédito –
incluindo avais e fianças – atingiu R$ 268,7
bilhões, com crescimento de 5,5% quando
comparada a 30 de setembro de 2008.
Ações
A cotação das ações preferenciais do Itaú
Unibanco valorizou-se 50,9% em relação à
cotação de 31 de dezembro de 2008. O valor
de mercado em Bolsas de Valores atingiu
R$173,5 bilhões em 16 de novembro, o que
situa o Itaú Unibanco como 9º colocado no
ranking mundial de bancos.
Integração
Em agosto de 2009, teve início o processo
de integração das agências Unibanco com
a plataforma do Itaú. O projeto-piloto
envolveu quatro agências e um posto de
atendimento bancário (PAB). A expectativa é
que esse processo seja concluído até o fim
de 2010.

Mercado de Capitais
Conselho Consultivo Internacional

Maior visibilidade regional e global
Dez importantes líderes empresariais e acadêmicos de vários países
integram o recém-criado Conselho Consultivo Internacional do Itaú
Unibanco. Essa reunião de profissionais com experiências relevantes
e destacadas no mundo das finanças contribuirá para ampliar a presença
do banco na comunidade financeira internacional. “O novo conselho
deve permitir uma visibilidade regional e global compatível com
a posição atual de 9º maior banco do mundo em capitalização
de mercado”, afirma Pedro Malan, presidente do Conselho
Consultivo Internacional.
O conselho se reunirá duas vezes por ano para discussão de análises das
economias global e regional e do sistema financeiro internacional.
O encontro do primeiro semestre será marcado sempre no Brasil em abril
ou maio, depois que os balanços trimestrais dos principais bancos do
mundo forem divulgados e analisados. A outra reunião, em setembro ou
outubro, acontecerá no exterior após os encontros anuais do FMI e do
Banco Mundial. A primeira reunião do conselho ocorreu em Londres no
começo de outubro.
Conheça os integrantes
André de Lara Resende

Membro do Conselho da Gerdau, Metalúrgica Gerdau e RB Capital. Presidiu o BNDES e foi diretor do
Banco Central, tendo participado da equipe que criou o Plano Real.

Carlos Ghosn

CEO mundial da Renault e da Nissan, empresas com 350 mil funcionários e vendas globais de
6,8 milhões de veículos. Também integra o Conselho de Administração da Alcoa.

Jacob Frenkel

CEO do Grupo dos Trinta (G-30) e vice-presidente da American International Group. Presidiu a Merrill
Lynch International e o Banco de Israel e foi diretor do FMI.

Marcel Telles

Desempenho no Mercado de Ações
Veja no gráfico o valor de mercado recorde atingido em 16/11/09,
em reais, o que representa um crescimento de 60,8% em 2009.
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Ciclo Apimec prossegue
com 14 reuniões
Dando continuidade ao Ciclo Apimec 2009, foram realizadas pelo
Brasil 14 reuniões para divulgar informações sobre os resultados
e perspectivas do Itaú Unibanco. Três ocorreram em agosto
(São Paulo, Brasília e Salvador) e outras 11 no mês de setembro
(Recife, Belém, Manaus, Ribeirão Preto, Vitória, Goiânia, Curitiba,
Cuiabá, Campo Grande, Caxias do Sul e Uberlândia). Em 2009
já ocorreram 22 reuniões da Apimec, com público presencial superior
a 3,2 mil pessoas. Seis reuniões foram transmitidas pela internet (Porto
Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília).

Membro do Conselho da Anheuser Busch – InBev e da AmBev. Foi diretor do Banco Garantia e CEO da
Brahma e da AmBev.

Pedro Aspe

Copresidente da Evercore Partners e CEO da Protego. Participa do MIT, McGraw Hill, Carnegie
Corporation e Televisa. Foi secretário de Orçamento e da Fazenda do México.

Pedro Malan

Conselheiro da Globex-Ponto Frio, Energias do Brasil, OGX Petróleo e Gás Participações e Alcoa Latin
America. Foi ministro da Fazenda, presidente do Banco Central e diretor executivo do Banco Mundial
e do BID. Presidiu o Conselho de Administração do Unibanco.

Pedro Moreira Salles

Presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. É diretor-geral da Garantech e integra o
Conselho de Administração da Insper.

Raghuram Rajan

Professor da Universidade de Chicago, é vice-presidente da Associação Americana de Finanças e
assessor econômico do primeiro-ministro da Índia. Foi economista-chefe do FMI.

Roberto Setubal

Presidente executivo do Itaú Unibanco. É vice-presidente do Institute of International Finance e
membro da International Monetary Conference. Foi presidente da Febraban.

Woods Staton

CEO para a América Latina da Arcos Dorados. Foi presidente da McDonald’s Corporation para a
América Latina, diretor da Panamco do Brasil e vice-presidente da Panamco da Colômbia.
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Expo Money explica tudo
sobre finanças e investimentos
O Itaú Unibanco participou pela sexta vez da maior e principal edição
do Circuito Expo Money. Realizado em setembro na capital paulista,
o maior evento de educação financeira e investimentos da América
Latina percorrerá 11 capitais brasileiras. Com palestras e exposições
gratuitas, a Expo Money é voltada para pessoas interessadas em
aprender a cuidar das finanças pessoais ou aperfeiçoar conhecimentos
sobre o mercado financeiro e de investimentos. Foram mais de
150 palestras para os níveis básico, intermediário e avançado
apresentadas por renomados profissionais do mercado, entre
consultores, economistas e escritores.

Prêmios

Negócios

Reconhecimentos da performance
e da gestão de pessoas

Fundos de investimento

Fundo Itaú Índice de Carbono
ajuda a prevenir mudança climática

Revista Exame

O Fundo Itaú Índice de Carbono foi lançado em 28 de setembro
e captou recursos até 6 de novembro. A previsão é que a rentabilidade
seja superior à da renda fixa. O rendimento do fundo é baseado no
Barclays Capital Global Carbon Index Excess Return Euro (BGCI), índice
mundial que monitora a performance dos créditos de carbono
negociados no Emissions Trade Scheme (ETS) da União Europeia e
no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). O Fundo Itaú Índice
de Carbono é o primeiro do país atrelado à performance dos créditos de
carbono negociados.
“O setor financeiro responde por um percentual baixo de emissões
diretas de CO2, quando comparado com outros setores. No entanto, ao
incorporar produtos e critérios socioambientais em suas atividades, o
segmento passa a atuar como um instrumento multiplicador de
mudança”, afirma Paulo Corchaki, diretor de Gestão de Recursos do Itaú
Unibanco. “O Fundo Itaú Índice de Carbono mostra que é possível aos
bancos atuarem de forma efetiva no estímulo ao desenvolvimento do
mercado de créditos de carbono, e consequentemente contribuir para
o combate às mudanças climáticas, a partir da expertise do próprio
negócio”, completa.
A Área de Investimentos do Itaú Unibanco
conta com mais de 30 anos de experiência
no assunto. Seus profissionais são responsáveis por um portfólio de 1.626 fundos de
investimento e administram 11.536
carteiras, totalizando mais de R$ 310
bilhões em ativos financeiros. O Itaú
Unibanco é o segundo maior gestor de
recursos do mercado, com 21,4% de
participação segundo o Ranking Global de
Administração da Andima.
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$ milhões
Lucro Líquido Recorrente por Ação - R$
Dividendos/JCP Líquido por Ação - R$
Índice de Solvabilidade

Management & Excellence
Pelo segundo ano consecutivo, o Itaú alcançou a maior nota
(AAA+) no rating anual elaborado pela consultoria espanhola
Management & Excellence (M&E). O estudo segue padrões
reconhecidos internacionalmente e vale pelo período de
outubro de 2008 a outubro de 2009. Foram avaliadas cinco
dimensões: governança corporativa, sustentabilidade,
transparência, responsabilidade social corporativa e ética. Nas
duas últimas, o Itaú obteve a pontuação máxima.

Pessoas

O Itaú Unibanco é uma das melhores empresas para trabalhar,
como atestam o Guia Você S/A e a revista
Época – que divulgou levantamento do
Instituto Great Place to Work. Além desses
reconhecimentos, o Itaú Unibanco foi eleito
pela terceira vez a Empresa dos Sonhos dos
Jovens para Trabalhar, sendo a segunda
consecutiva como a única instituição
financeira entre os dez primeiros colocados.
Atrair e reter talentos é uma preocupação do
Ricardo Marino, Adriano Lima e equipe da
Área de Pessoas recebem o Prêmio Empresa
banco desde a sua origem.
dos Sonhos dos Jovens para Trabalhar.

Jan-Set/09

Jan-Set/08

Var.

6.854
7.677
48.862
4.523.759
35,70
28,65
10,8
161.046
1,70
0,53
16,3%

8.133
8.232
44.510
4.506.297
31,90
31,40
9,88
113.738
1,83
0,56
14,7%

-15,7%
-6,7%
9,8%
0,4%
11,9%
-8,8%
9,3%
41,6%
-7,1%
-5,4%
1,6p.p

*Cotação de fechamento em 30/09/09 e 30/09/08, respectivamente.

A performance do Itaú Unibanco mereceu expressivos
reconhecimentos nos últimos meses. O Itaú foi premiado
como o Melhor Gestor de Fundos pelo Guia Exame de
Investimentos Pessoais 2009 em quatro categorias e recebeu o
maior número de fundos cinco e quatro-estrelas. O Guia Exame
de Fundos abrange 950 fundos analisados pelo Centro de
Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas, que avalia
não só a rentabilidade, mas também o nível de risco.

“Somos pessoas que atendem pessoas. Por maiores que
sejam os recursos tecnológicos à disposição de um banco,
ainda assim, ao final de cada comutação eletrônica,
permanecerá a circunstância simples, irredutível, de pessoas
servindo pessoas.”
Walter Moreira Salles
“Um banco não se faz com capital. Ele é construído por
homens e ideias. Esses dois elementos são o seu maior lastro.”
Olavo Setubal
3

Você Sabia?
85 anos de história

Sustentabilidade
10 anos presente no Índice Dow Jones
Pelo décimo ano consecutivo, o Itaú Unibanco foi selecionado
para integrar a relação de 317 empresas de 26 países que
compõem o Dow Jones Sustainability World Index (DJSI).
O Itaú Unibanco é a única instituição financeira da América Latina
a fazer parte do índice desde sua criação, em 1999. Das sete
empresas brasileiras selecionadas para a edição 2009/2010, três
integram o grupo: Itaúsa, Itaú Unibanco e Redecard.
“Estar no Índice Dow Jones de Sustentabilidade há dez
anos consecutivos nos dá imenso orgulho e é importante
reconhecimento da consistência de nossa atuação nos âmbitos
econômico, ambiental e social. A avaliação, menos de um ano
após a fusão, também comprova o alinhamento entre os valores
assumidos pelas empresas que deram origem ao Itaú Unibanco”,
afirma Roberto Setubal, presidente do Itaú Unibanco.
Desde sua criação, o DJSI tornou-se uma referência no mercado.
As empresas se baseiam nessa carteira para tomar suas decisões
de investimentos. O índice é revisado anualmente com base em
questionários enviados às empresas e informações públicas
disponibilizadas em relatórios anuais e websites de relações
com investidores. O levantamento abrangeu as 2.500 maiores
empresas por valor de mercado do Dow Jones, representando
8 setores de atuação.
No gráfico a seguir, comparam-se as notas atribuídas ao
Itaú Unibanco com as médias do setor bancário, sendo que a
nota máxima é 100. O Itaú Unibanco se destaca em todas as
dimensões avaliadas.

Enfim, as paralelas se encontraram. Foi assim que Pedro
Moreira Salles, presidente do Conselho de Administração do
Itaú Unibanco, se referiu à união dos dois bancos que durante
muitos anos construíram suas histórias paralelas e que, ao
anunciar a mais importante fusão do sistema financeiro
nacional, em 3 de novembro de 2008, mostraram que, sim,
as paralelas podem se cruzar.
Em 27 de setembro de 2009, o Unibanco completaria 85 anos.
Em 2 de janeiro deste mesmo ano, o Itaú celebraria 64 anos.
Buscando preservar a memória dos dois bancos, foi escolhida
a data de aniversário da instituição mais antiga como o marco
da fundação do Itaú Unibanco.
Fonte: Revista Itaú Unibanco – Outubro 2009

Parceria com MIT cria fundo de
pesquisas e projetos de sustentabilidade
O Itaú Unibanco e o MIT Sloan School of Management (Escola de
Negócios do Massachusetts Institute of Technology) firmaram uma
parceria com o objetivo de contribuir para as discussões sobre
sustentabilidade no Brasil e América Latina. O banco investirá
US$ 500.000 em um fundo para promover a pesquisa e o
desenvolvimento de projetos ligados ao tema sustentabilidade e
a questões relevantes para América Latina e Brasil. Também serão
realizados workshops no MIT e no Brasil, além de fóruns de debate
com lideranças do Itaú Unibanco.
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 para 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:
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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
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Atendimento a Clientes

100

Itaú Unibanco

Setor Bancário

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.
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