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Corporativo | Interno

Conheça o
Relatório Anual
Integrado e o
Relatório ESG 2021

Nossas principais estratégias de negócio, metas e objetivos ESG estão em um
lugar só!
Em 29 de abril de 2022, divulgamos nosso Relatório Anual Integrado e o Relatório ESG 2021, que proporcionam uma visão mais
ampla das nossas iniciativas e resultados, com olhar voltado ao nosso modelo de negócios, estratégias, perspectivas para o
futuro e potencial de geração e valor do Itaú para a sociedade como um todo.
Para a criação dos relatórios, nos baseamos nas mais diversas e relevantes diretrizes de reporte. Como destaque temos um
alinhamento mais fiel à Value Reporting Foundation e a expansão do reporte de indicadores do Sustainability Accounting
Standards Board (SASB), aderência a 100% das diretrizes da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) e uma
estratégia de sustentabilidade orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Você poderá consultar, por exemplo, os detalhes das nossas ações em prol de uma agenda de sustentabilidade e inclusão, como
a destinação, desde 2019, de mais de R$ 170 bilhões para financiar setores de impacto positivo e iniciativas com selo ESG, com
a meta de mais do que dobrar esses recursos até 2025, chegando a R$ 400 bilhões investidos. Esse e outros destaques, são
apresentados no vídeo abaixo pela Luciana Schneider (Diretora de Relações Intitucionais e Sustentabilidade) e pelo Renato Lulia
Jacob (Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado).

acesse agora

Os relatórios completos estão disponíveis em nosso site de Relações com Investidores: www.itau.com.br/relacoes-cominvestidores > resultados e relatórios > relatório anual integrado.
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Itaú Unibanco no Mercado de Capitais__
Dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) – Cronograma de 2022

Valor por Ação (R$)
Período

Tipo de Provento

Posição Acionária Data de Pagamento

Nominal

Líquido

Maio

JCP

29/04/2022

01/06/2022

0,017650

0,015000

Junho

JCP

Julho

JCP

31/05/2022

01/07/2022

0,017650

0,015000

30/06/2022

01/08/2022

0,017650

0,015000

Agosto

JCP

29/07/2022

01/09/2022

0,017650

0,015000

Setembro

JCP

31/08/2022

03/10/2022

0,017650

0,015000

Outubro

JCP

30/09/2022

01/11/2022

0,017650

0,015000

Novembro

JCP

31/10/2022

01/12/2022

0,017650

0,015000

Dezembro

JCP

30/11/2022

02/01/2023

0,017650

0,015000

Passamos a divulgar informações sobre dividendos apenas nos canais digitais, ou seja, não serão enviados por correio tendo em vista nosso compromisso com a sustentabilidade. Essas informações estão
disponíveis no site: www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > Informações ao Mercado > Comunicados ao Mercado.

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Em 26 de abril de 2022, realizamos a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em que, dentre outros assuntos pertinentes ao
fórum, deliberamos¹ as seguintes mudanças:
Conselho de Administração: Eleição de Cesar Nivaldo Gon, que, em linha com a nossa estratégia de evolução em tecnologia,
poderá contribuir com um novo olhar a partir de sua experiência empreendedora e tecnológica, em substituição a Marco
Ambrogio Crespi Bonomi.
Conselho Fiscal: Eleição de Eduardo Hiroyuki Miyaki e Gilberto Frussa em substituição a José Caruso Cruz Henriques e Alkimar
Ribeiro Moura.
(1) Todas as aprovações em assembleia estão sujeitas à homologação do Banco Central.

Formulário 20-F
Em 28 de abril de 2022, arquivamos na SEC (Securities Exchange Comission) e na CVM (Comissão de Valores Mobiliários, nosso Formulário
20-F referente ao ano de 2021.
O documento também está disponível em nosso site de Relações com Investidores: www.itau.com.br/relacoes-com-investidores >
resultados e relatórios > documentos regulatórios > SEC.

Lançamos em São Paulo o nosso primeiro Investment Center
Localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3355, lançamos o nosso primeiro Investment Center: um espaço-conceito dedicado
a oferecer uma experiência diferenciada aos clientes que desejam ter assessoria personalizada com nossos especialistas
certificados de investimentos ou outras necessidades financeiras. Além disso, o Investment Center será um centro de produção
de conteúdo onde muitas informações serão compartilhadas com nossos clientes por meio de palestras e rodas de conversas
sobre os temas mais relevantes do momento.
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Free Float - ações preferenciais
Nossas ações continuam sendo negociadas com elevada
liquidez, tendo inclusive aumentado em 2,5% o volume
médio diário negociado na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e na
NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque) desde o 1T20.
Atualmente, 47% do volume médio diário das nossas
ações é negociado na B3 e 53% na NYSE. Cabe ressaltar
que no 1T22 nossas ações ordinárias e preferenciais foram
negociadas em 100% dos pregões.

Brasileiros
na B3

32%
Estrangeiros
na B3

4,8 bilhões
(quantidade)

45%

Estrangeiros
na NYSE

23%

Volume médio diário
negociado das ações* (R$ milhões)

Quantidade de acionistas
diretos (em milhares)
2,5%

2.148

2.436
1.193

1.180

968

1T20

2.202

493,4

-5,7%
465,3

Variação em 12 meses

9.779,7

9.800,5

0,2%
Variação em 12 meses

1.028

1.243

1.174

1T21

1T22

B3 (ON+PN)

1T20 x 1T22

Quantidade de ações em
circulação (milhões)

31/03/2021 31/03/2022

31/03/2021 31/03/2022

NYSE (ADR)

*V
 olume financeiro negociado no período dividido pelo
número de dias de negociação com ações do Itaú Unibanco.

ITUB3 - Ações ordinárias
Quantidade de Negócios (em mil)

159,5

169,8

1T21

1T22

6,4%
Variação em 12 meses
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ITUB4+ITUB - Ações preferenciais
Quantidade de Negócios (em mil)
6.563,5

6.474,3

1T21

1T22

- 1,4%
Variação em 12 meses

Valor patrimonial por ação (R$)

14,35

14,73

2,6%
Variação em 12 meses

31/03/2021 31/03/2022
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Evolução de R$ 100 investidos em ações preferenciais (ITUB4) na data anterior ao
anúncio da fusão (31/10/2008) até 31/03/2022
O gráfico abaixo apresenta a evolução de investimentos no dia anterior ao anúncio da fusão entre o Itaú e o Unibanco (31 de outubro de
2008) até 31 de março de 2022, comparando o preço da nossa ação preferencial (ITUB4), com e sem reinvestimento de dividendos, com o
desempenho do Ibovespa, CDI e dólar.

613

346
322
314
224

100
out-08

mar-09

mar-10

mar-11

mar-12

ITUB4 ajustado por dividendos

mar-13

mar-14

mar-15

mar-16

mar-17

ITUB4 sem ajuste por dividendos

CDI

mar-18

mar-19

mar-20

Ibovespa

mar-21

mar-22

Dólar

Como exemplo, um acionista que comprou R$ 100 em ações ao final de outubro de 2008 e reinvestiu os dividendos referentes a
essas ações, teria ao final de março de 2022 o montante de R$ 613.

Valor de mercado1 (R$ bilhões)

Cotação de fechamento em 31/03/2022
R$ 27,48

273,9

R$ 23,60

Lucro líquido por ação (R$)

-1,2%
270,7

0,69

Variação em 12 meses

24,2%
Variação em 12 meses

0,55

US$ 5,71

1T21

ITUB4 (PN) ITUB3 (ON) ITUB (ADR)

1T22

1T21

1T22

(1) Quantidade total de ações em circulação (ON e PN) multiplicada pela cotação média da ação preferencial no último dia de negociação do período. O valor de mercado do 1T21 não
leva em consideração o impacto da cisão do investimento na XP Inc. ocorrida em outubro de 2021.

Aquisição da XP Inc.
Consenso de mercado (ITUB4) - 31/03/2022
Compra

Venda
Vender 01

Manter 04

Fonte: Bloomberg.
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Comprar 14

Realizamos aquisição de 11,36% de participação
no capital total da XP Inc., pelo montante de
aproximadamente R$ 8 bilhões, sem alterações
na governança corporativa da XP Inc., conforme
previsto no Contrato de Compra e Venda celebrado
entre as investidas, em maio de 2017. A aquisição
foi efetivada no dia 29 de abril de 2022, após obter
as aprovações necessárias. Para mais informações,
acesse o Fato Relevante: Aquisição de participação
no capital social da XP Inc.

5

Principais Indicadores__
1T22 x 1T21 (Em bilhões de reais)
Produto bancário (1)

29,6

33,0

Custo do crédito (2)
11,7%

(7,0)

Variação em 12 meses

Despesas não decorrentes de juros
69,5%
Variação em 12 meses

(12,4)

(12,8)

1T21

1T22

2,9%
Variação em 12 meses

(4,1)

1T21

1T22

1T21

Resultado recorrente gerencial

6,4

1T21

7,4

15,0%
Variação em 12 meses

1T22

31/03/21

12,5%

Patrimônio líquido

Ativos totais
2,6%

2.128,4

2.183,3

31/03/21

31/03/22

Variação em 12 meses

Índice de eficiência

Índice de capital nível I

13,0%

1T22

- 0,5 p.p.

44,6%

41,8%

1T21

1T22

Variação em 12 meses

31/03/22

2,9%

140,4

144,4

31/03/21

31/03/22

Variação em 12 meses

ROE recorrente gerencial (3)
2,8 p.p.
Variação em 12 meses

18,5%

1T21

20,4%

1,9 p.p.
Variação em 12 meses

1T22

(1) O Produto Bancário é a soma da Margem Financeira Gerencial, das Receitas de Prestação de Serviços e das Receitas de Seguros, Previdência e Capitalização antes das
Despesas de Sinistros e de Comercialização. Não considera o resultado da XP Inc. no 1T21; (2) Composto pelo Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa, Impairment e
Descontos Concedidos. (3) O cálculo do Retorno Recorrente Gerencial foi efetuado dividindo-se o Resultado Recorrente Gerencial pelo Patrimônio Líquido Médio. O quociente
dessa divisão foi multiplicado pelo número de períodos no ano para se obter o índice anual. As bases de cálculo dos retornos foram ajustadas pelos valores dos dividendos
propostos após as datas de fechamento dos balanços ainda não aprovados em assembleias gerais ordinárias ou em reuniões do conselho de administração.

Comentários 1T22_
No dia 09/05, divulgamos os resultados do
primeiro trimestre de 2022. No vídeo ao lado,
nosso CFO, Alexandro Broedel, comenta os
principais destaques do período.
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Iniciativas__
Lançamos dois produtos inovadores para o mercado de investimentos
•P
 olaris: O primeiro fundo multigestor de investimentos alternativos no Brasil, com duração de 14 anos, que tem como foco o
ganho de capital no longo prazo por meio de alocação em investimentos, podendo fazer aportes em Private Equity, Venture
Capital, Special Situations (crédito estruturado), Real Estate, Private Debt, Infraestrutura e Recursos Naturais.
• COE* Autocall Metaverso: É o primeiro produto de investimento focado em empresas associadas ao metaverso, novo
ambiente compartilhado e interativo que reúne o mundo real e virtual.
* Certi icado de Operações Estruturada.

Novos Objetivos de Diversidade
A diversidade sempre foi um dos nossos maiores focos, e para ampliar esse posicionamento, com base nos pilares de gênero e
raça, a ideia é aumentar a presença de mulheres na liderança e a representatividade negra em todos os níveis da organização.
Até 2025, planejamos ampliar a participação feminina em cargos de chefia (a partir de gerência) para 35% a 40% em dezembro
de 2021, esse índice estava em 33% e aumentar a presença de pessoas negras em todos os níveis de cargos, inclusive de
liderança, para 27% a 30% - elas representavam 24,4% do quadro de colaboradores em dezembro de 2021.

Programa de Demissão Voluntária (PDV)
O programa, anunciado em fevereiro, envolve um grupo restrito de colaboradores elegíveis e tem como objetivo dar
aos interessados em deixar o banco a oportunidade de uma transição de carreira segura. Para aderir ao programa, os
colaboradores devem se enquadrar em um ou mais critérios como: estarem afastados por um período superior a 30 dias, ter
mais de 60 anos ou atuar em determinados cargos em áreas que terão sua estrutura adequada à realidade do mercado.
A adesão ao PDV é totalmente voluntária e oferecerá pacotes que incluem o pagamento de salários adicionais e a manutenção
de alguns benefícios por período determinado. Os elegíveis puderam aderir ao PDV a partir do final do mês de março de 2022.
Após o encerramento do período de adesão, os impactos financeiros e o número de funcionários que tiverem aderido ao PDV
serão divulgados ao mercado.

Captamos R$ 1 bilhão em Letras Financeiras Verdes com IFC:
Em 13/04/2022, captamos R$ 1 bilhão em Letras Financeiras verdes no mercado local com a International Finance Corporation
(IFC), membro do Grupo Banco Mundial. Trata-se da primeira operação de Letra Financeira verde do Itaú e a primeira vez que o
IFC utiliza esse instrumento no Brasil.
Os recursos serão utilizados para apoiar o financiamento de veículos elétricos, híbridos e multicombustível, visando alavancar
a economia de baixo carbono e fomentar o segmento de veículos de baixa emissão de gases de efeito estufa no Brasil.
Para mais informações, acesse o Comunicado ao Mercado.

Emitimos nosso primeiro green bond no mercado internacional em uma colocação privada
Totalizando US$ 62,5 milhões e com prazo de 3 anos, foi emitido no dia 14/04/22. Os recursos devem ser utilizados em
operações verdes, conforme categorias descritas no Sustainability Finance Framework do banco.
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Techfin: parceria Itaú Unibanco e TOTVS
Em 12/04/2022, celebramos com a TOTVS S.A. (“TOTVS”) um acordo para a constituição de uma joint venture (“JV”),
denominada preliminarmente TOTVS TECHFIN S.A. (“TECHFIN”), que terá como objetivos a distribuição e a ampliação de
serviços financeiros integrados aos sistemas de gestão da TOTVS, baseados em uso intensivo de dados, voltados para clientes
empresariais e toda a sua cadeia de fornecedores, clientes e funcionários.
O acordo estabelece que a TOTVS contribuirá, antes do fechamento da transação, com os ativos da sua atual operação
TECHFIN para a companhia que o Itaú Unibanco passará a ser sócio com 50% de participação no capital social, sendo que cada
sócio poderá indicar metade dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
Pela participação, nós pagaremos à TOTVS R$ 610 milhões e, como preço complementar (earnout), pagaremos até R $450
milhões após 5 anos mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance. Além disso,
contribuiremos com o compromisso de funding para as operações atuais e futuras, expertise de crédito e desenvolvimento de
novos produtos na TECHFIN.
A conclusão desta operação está sujeita às aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do Banco
Central do Brasil (BACEN).
Para mais informações, acesse o Fato Relevante.

Adquirimos participação minoritária na Orbia, expandindo a nossa atuação no agronegócio
Em 18/04/2022, celebramos um acordo para aquisição, via aporte financeiro, de 12,82% do capital social da Rede Agro
Fidelidade e Intermediação S.A. (“Orbia”), na qual as companhias Bayer S.A., Yara Brazil Fertilizantes S.A. e Bravium Comércio
Ltda. já detêm participação.
A Orbia é uma plataforma que oferece ao produtor rural uma jornada completa dentro do universo digital, facilitando a
atuação no campo desde o plantio até a comercialização de commodities. Atualmente, é o maior marketplace de agronegócio
do Brasil, com destaque para insumos e outros serviços agrícolas. Lançada no fim de 2019, a empresa passou de R$ 200
milhões em vendas no primeiro ano de operação para um total de R$ 902 milhões no ano seguinte, em 2021. Para 2022, a
perspectiva é de crescimento com alcance de R$ 3 bilhões em vendas.
Para mais informações, acesse o Comunicado ao Mercado.

Você sabia?__
Pensando no universo gamer, criamos duas novas soluções financeiras
Players Bank: Nossa nova oferta de serviços financeiros, foi cocriado com alguns expoentes do cenário de games e eSports do
país. Entre os benefícios da conta digital gratuita, estão o saldo com rendimento automático de 100% do CDI, o Pix ilimitado, além
de cartão de crédito sem anuidade para sempre, com a possibilidade de emitir a versão virtual imediatamente após a aprovação e
personalizar o plástico com skins do universo gamer.
Linha de crédito para compras de notebooks e desktops, parceria entre o Itaú Parcela Fácil e o site NAVE (especializado em
produtos eletrônicos de alta performance) com condições de parcelamento especiais para a compra de itens de alto valor.
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Comunicação__
Mantenha seu cadastro atualizado:
Para ter acesso aos documentos emitidos pelo Itaú e receber
dividendos corretamente é importante e necessário que o
acionista tenha seus dados cadastrais (endereço residencial
e eletrônico, bem como seus contatos telefônicos e dados
bancários) sempre atualizados na corretora na qual detenha
as nossas ações e/ ou na escrituração do banco. Para
consultar se os seus dados estão atualizados, contate sua
corretora ou a nossa Central de Atendimento aos Acionistas.

Atendimento aos acionistas
Itaú Unibanco Holding S.A.
(dias úteis, das 9h às 18h)
3003 9285 – Capitais e regiões metropolitanas
0800 720 9285 – Demais localidades
Conteúdo e coordenação:
Relações com Investidores do Itaú Unibanco
Diagramação: Innova – All Around the Brand

Esse é um documento público disponível em
nosso site e enviado aos cadastrados no mailing
de Relações com Investidores. Para receber essa e
outras informações em tempo real, cadastre-se em
www.itau.com.br/relacoes-com-investidores
> Serviços ao Investidor > Cadastre-se em nosso
mailing. Para descadastrar seu e-mail, enviar
e-mail para ri@itau-unibanco.com.br

Venha conhecer o nosso canal de podcasts, o
Investcast Itaú Unibanco. Somos o primeiro site de RI
no Brasil com podcasts direcionados a acionistas.
Nossos podcasts contam com diversas opções de
conteúdos e formatos, para que nossos ouvintes fiquem
por dentro das novidades do universo de economia,
investimentos e tecnologia.

Atendimento RI
Relações com Investidores – Pessoa Física e
Institucional: ri@itau-unibanco.com.br
+55 (11) 2794-3547

Conheça o nosso novo canal de
atendimento via WhatsApp
Agora é possível entrar em contato
com o nosso time de Relações com
Investidores e navegar em um menu
interativo direto do WhatsApp. Para
isso, basta enviar uma mensagem para
o número: +55 (11) 2794-3547.
Essa é mais uma das iniciativas em que
buscamos atender os nossos clientes
como, quando e onde desejarem.

Agende uma reunião com nosso time de RI
Você sabia que é possível agendar um bate papo
com o nosso time de Relações com Investidores?
Disponibilizamos essa opção em nosso site
para aqueles que gostariam de esclarecer
questões sobre os resultados, estratégia, dúvidas
conceituais, entre outros.
Para agendar, siga a rota:
www.itau.com.br/relacoes-com-investidores
> serviços ao investidor > fale com o RI >
atendimento RI > investidor pessoa física: agende
sua reunião com a equipe de RI do Itaú Unibanco.
Escolha o melhor dia e horário para você!

O podcast está disponível em nosso site de Relações com
Investidores e nas plataformas Spotify, Deezer e iTunes.
Para encontrar o nosso canal, basta inserir no campo de
busca “Investcast Itaú Unibanco”.

Maio 2022

Para enviar sugestões de assuntos para as próximas
edições de podcast, acesse o site de Relações com
Investidores: www.itau.com.br/ relacoes-cominvestidores > Podcast Investcast.
Horário de Brasília
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