Informativo para Acionistas Ano 7 Nº 28

Itaú Unibanco conclui migração e clientes
passam a ter rede integrada de atendimento
•

Antes mesmo de completar dois anos de fusão, banco conclui a integração de toda a base de clientes, com a migração de mais de 1,2 mil pontos
de atendimento Unibanco para Itaú no País.

•

O trabalho foi realizado em seis meses, com cerca de 500 obras simultâneas/mês.

•

A operação mobilizou mais de 650 fornecedores, 65 apenas de mobiliário, contribuindo para a geração de empregos diretos e indiretos: 150
construtoras envolvidas e mais de 1,6 mil pessoas atuando somente em
logística e transporte.

•

A migração em números: transporte de mais de 420 mil volumes, totalizando cerca de 1,1 milhão de itens entregues; 26 mil cadeiras e 11,7 mil
mesas; 6 mil balcões de caixa; 1,6 mil logos luminosos; 8 mil estrelas nas
fachadas; 81 mil m² de carpete e 97 mil m² de piso.

•

Os trabalhos de TI consumiram mais de 3 milhões de horas de desenvolvimento de sistemas. Os centros de processamentos de dados foram
integrados e modernizados. Hoje, têm capacidade de processamento
65% maior.

Há 11 anos, único banco
latino-americano no Dow Jones
O Itaú Unibanco é uma das 318 empresas – das quais apenas oito brasileiras – de 27 países das Américas, Europa, Ásia e África a integrar a edição
2010/2011 do Dow Jones Sustainability Índex (DJSI), principal índice de sustentabilidade empresarial do mundo. Presente na carteira há 11 anos consecutivos, é a única instituição financeira da América Latina a fazer parte dela
desde a sua criação, em janeiro de 1999.
Na recente edição, o Itaú Unibanco atingiu nota máxima no critério
Desenvolvimento do Capital Humano, além de ter alcançado pontuação
acima da média do setor em todos os itens avaliados. Também integram
o DJSI a Redecard S.A., empresa do grupo Itaú Unibanco Holding S.A., e a
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
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Destaques
No terceiro trimestre do ano, o Itaú
Unibanco registrou lucro líquido de
R$ 3.034 milhões, com rentabilidade
anualizada de 21,6% sobre o patrimônio líquido médio. Já o lucro líquido
recorrente foi de R$ 3.158 milhões,
com rentabilidade anualizada de
22,5%, e o patrimônio líquido consolidado totalizou R$ 57,2 bilhões em
30 de setembro de 2010.
Os ativos consolidados, por sua vez,
atingiram R$ 686,2 bilhões ao final do
mês de setembro.
A carteira de crédito, incluindo
avais e fianças, alcançou R$ 313,2
bilhões, o que representa alta de 5,7%
em relação a 30 de junho deste ano.
Destacaram-se no trimestre as carteiras de crédito imobiliário, com
expansão de 13,9%, e a de micro,
pequenas e médias empresas, que
apresentou crescimento de 7,9%. Para
dar suporte à expansão da carteira,
o departamento comercial do segmento vem sendo constantemente
reforçado.
O índice de inadimplência, considerando o saldo das operações em
atraso há mais de 90 dias, totalizou
4,3%, redução de 0,3 pontos percentuais em relação a junho de 2010.
Assim, manteve a tendência de queda
apresentada nos últimos 12 meses,
decorrente da melhora do cenário
econômico.

Mercado de Capitais
Desempenho no mercado de ações

Ciclo Apimec 2010

As ações preferenciais e ordinárias do Itaú Unibanco valorizaram,
respectivamente, 49% e 17% nos últimos 24 meses, enquanto o
índice Ibovespa teve alta de 40% no mesmo período. Já os ADRs
registraram valorização de 63% nos últimos dois anos.

No terceiro trimestre, o Itaú Unibanco deu continuidade ao Ciclo Apimec, com a realização de 12 reuniões
para divulgar seus resultados e perspectivas aos integrantes da Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), aos
acionistas e a demais interessados. Cinco encontros
ocorreram em agosto e outros sete em setembro. Com
a jornada, o Itaú Unibanco encerrou o ciclo de reuniões
públicas do ano, promovidas em 22 cidades, com a presença de 2,5 mil pessoas e também de várias outras que
assistiram a seis encontros transmitidos pela internet.
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Atendimento aos investidores
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Além das reuniões Apimec, o Itaú Unibanco participou
ainda, no terceiro trimestre, de quatro conferências e
roadshows realizados no Brasil e exterior. A equipe de
Relações com Investidores atendeu 445 investidores institucionais e respondeu a 284 e-mails.
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Fonte: Consultoria Economática

Papel mais valorizado dos últimos 20 anos
A ação preferencial do Itaú Unibanco apresentou valorização média,
em dólar, de 35% ao ano nos últimos 20 anos (equivalente a mais
de 40.000% no período) – o maior crescimento entre as empresas
listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. (Fonte: Economática).

Participação em índices de mercado
O Itaú Unibanco está presente nos principais índices da
Bolsa de Valores de São Paulo – fato que agrega valor aos
acionistas na medida em que aumenta a liquidez da ação
–, utilizados por diversos fundos de investimentos como
parâmetro de decisão. Confira na tabela abaixo a participação e posição da instituição nos índices mais relevantes.
Índices

Expo Money São Paulo
Pela sétima vez, o Itaú Unibanco participou da principal edição
do Circuito Expo Money. Realizado em setembro, na capital paulista, o maior evento de educação financeira e investimentos da
América Latina contou com a participação de 64 empresas em
três dias de realização.
Este ano, a Expo Money está percorrendo 12 capitais brasileiras,
entre as quais 11 contarão com a presença do Itaú Unibanco –
que se destaca por ser a companhia aberta que mais participa
do evento. Com palestras e exposições gratuitas, a Expo Money
é direcionada aos interessados no aprendizado do controle das
finanças pessoais e no aperfeiçoamento de conhecimentos sobre
o mercado financeiro e de investimentos.
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Posição

Participação

Índice Financeiro (IFNC)

1º

20,00%

Índice de Ações com Tag Along
Diferenciado (ITAG)

1º

14,34%

Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada (IGC)

2º

8,22%

Índice Brasil 50 (IBrX-50)

3º

10,37%

Índice Brasil (IBrX)

3º

8,89%

Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE)

4º

5,91%

Índice Bovespa (Ibovespa)

4º

3,79%

Fonte: Consultoria Economática

Negócios

Reconhecimentos

Itaú Suisse

Top 1000 World Banks, The Banker

O Itaú Private Bank International iniciou suas atividades na Suíça como Banco
Itaú Suisse. Com sede em Zurich, a operação tem como principal objetivo atender clientes brasileiros e latino-americanos que buscam, globalmente, outras
oportunidades de investimentos.

O Itaú Unibanco foi apontado como o maior
banco do Brasil e da América Latina, segundo a
revista The Banker. Entre os fatores avaliados estão dimensão, performance e lucratividade. No
exterior, o Itaú Europa aparece como 8º maior

Liderança na captação pelo Global 2041

de Portugal e o 1º em solidez.

Ao promover a oferta do título soberano brasileiro, no período, o Itaú BBA
tornou-se o primeiro banco brasileiro a liderar uma captação do Tesouro
Nacional por meio do Global 2041, com volume de US$ 500 milhões.

Empresa mais Transparente
do Ibovespa
Pelo quarto ano consecutivo, o Itaú Unibanco
conquistou o primeiro lugar entre as empre-

Parceria China Unionpay

sas mais transparentes do Ibovespa, na 4ª

O Itaú Unibanco assinou acordo comercial e de cooperação com a China
Unionpay Co. Ltd. (CUP) que possibilitará aos clientes do banco chinês realizar saques nos mais de 30 mil caixas eletrônicos da organização. Com sede
em Xangai, a CUP tem mais de 400 instituições associadas e está presente
em cerca de 90 países. A Redecard S.A. – empresa do grupo Itaú Unibanco
Holding S.A. – firmou acordo para permitir que os estabelecimentos de sua
rede credenciada aceitem os 2,2 bilhões de cartões de débito e crédito operados pela CUP.

pela Management & Excellence (M&E). Para

edição do Estudo e Ranking Anual, elaborado
a concessão do prêmio são avaliados 123
critérios que compõem o trabalho, em três
áreas: Responsabilidade Social Corporativa,
Governança Corporativa e Gestão Sustentável.

Melhores da Revista
IstoÉ Dinheiro
O Itaú Unibanco foi o primeiro colocado no segmento Bancos e em Gestão de Sustentabilidade

Principais indicadores

Financeira do setor no prêmio promovido pela
revista IstoÉ Dinheiro, que reconhece as melho3T10

3T09

Var.

Lucro Líquido – R$ milhões

3.034

2.268

33,8%

Lucro Líquido Recorrente – R$ milhões

3.158

2.687

17,5%

57.225

48.862

17,1%

4.540.463

4.523.759

0,4%

Preço da ação Preferencial (PN) (1) - R$

40,46

34,80

16,3%

Preço da ação Ordinária (ON) (1) - R$

30,84

27,73

11,2%

Preço do ADR (1) - US$

24,18

19,39

24,7%

Melhores Empresas
para Trabalhar

Valor patrimonial por ação – R$

12,60

10,80

16,7%

Pela segunda vez, o Itaú Unibanco foi consi-

Lucro Líquido Recorrente por Ação – R$

0,70

0,60

17,1%

Dividendos/JCP Líquido por Ação – R$

0,21

0,20

6,2%

15,3%

16,3%

-1,0 p.p.

Patrimônio Líquido – R$ milhões
Número de ações em circulação – milhares

res empresas em 27 setores da economia.

Institutional Investor
A equipe de analistas da Itaú Corretora foi eleita a melhor do Brasil pela revista Institutional
Investor. A empresa figurou no ranking com
14 analistas, que se destacaram nos 13 setores
avaliados. A disputa teve a participação das
corretoras estrangeiras mais tradicionais do
mercado.

Índice de Solvabilidade

derado uma das 100 Melhores Empresas para
Trabalhar no Brasil, segundo levantamento do
Great Place to Work Institute e da revista Época.
O estudo destaca os melhores exemplos corporativos em gestão de pessoas.

(1) Cotações de fechamento ajustadas por proventos e dividendos

Ações em Foco 3º Trimestre 2010 I 3

Sustentabilidade

Você sabia?

Pelo terceiro ano consecutivo,
Itaú Unibanco recebe Prêmio
Época de Mudanças Climáticas
O Itaú Unibanco figura pela terceira vez no
ranking das empresas destacadas por ações
e políticas direcionadas à redução de emissões de carbono em suas operações. Além
disso, se posicionou entre as dez companhias
Líderes em Políticas Climáticas. O prêmio,
promovido em parceria pela revista Época e a
PricewaterhouseCoopers, evidencia companhias que foram capazes de vislumbrar oportunidades estratégicas na crise climática do
planeta, conciliando o interesse público da preservação ambiental com a lógica dos negócios.

Primeiro do iPad
O Itaú Unibanco foi o primeiro banco a expandir seus aplicativos de
internet banking para usuários do tablet iPad, da Apple. Depois da
bem-sucedida experiência com o Itaú Personnalité, em meados de
setembro, a organização liberou a ferramenta para os segmentos
varejo e Itaú Uniclass. Ela assegura todas as funcionalidades já disponíveis no iPhone, porém com tela inicial mais completa, para o acesso
direto a serviços de pagamentos, transferências e consultas, entre
outros. Permite ainda a localização de agências, caixas eletrônicos e
dispensadores de cheque.
Desde o seu lançamento, em julho, até o final de setembro, o aplicativo registrou 6.119 downloads. No ranking da App Store Brasil, é o 20º
mais baixado na categoria geral e o 1º na categoria financeira.
Atendimento aos acionistas

Itaú Unibanco lança site
de sustentabilidade
Divulgado em 18 de outubro, o novo site de
sustentabilidade do Itaú Unibanco inovou no
layout e no conteúdo. Sua proposta é atuar
como uma nova plataforma de relacionamento com os públicos da organização com
mais interatividade. Grande parte do conteúdo
aborda o tema sustentabilidade de forma educativa, com destaque para as seções Biblioteca
Virtual, Cursos Online e Sustentabilidade
na Prática. Por meio da reprodução de uma
cidade (foto acima), o novo site leva a sustentabilidade para o dia a dia das pessoas. A geração de valor e a transparência são as premissas da ferramenta, que pode ser acessada no
endereço www.itau.com.br/sustentabilidade.
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Itaú Unibanco Holding S.A.
(11) 5029-7780
Horário de atendimento:
2ª a 6ª, das 9h00 às 18h00.

O Itaú Unibanco coloca à sua disposição um
canal telefônico, que visa oferecer a melhor
orientação operacional relacionada ao
investimento em ações. Para maior segurança,
todas as ligações são gravadas.
Em caso de dúvidas ou sugestões,
entre em contato com a área de Relações
com Investidores:
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 –
Torre Conceição – 11° andar –
04344-902 – São Paulo
Telefone: (11) 5019-1549
Fax: (11) 5019-1133
e-mail:
relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br

Atendimento a clientes

Dúvidas, sugestões e reclamações devem ser
direcionadas às agências. Caso prefira, 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). Caso não
fique 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.

Expediente

O Ações em Foco é uma publicação trimestral
do Itaú Unibanco direcionada aos acionistas.
Conteúdo e coordenação: Relações com
Investidores e Comunicação Corporativa
do Itaú Unibanco.
Edição: Editora Contadino.
Diagramação: Multi Propaganda.
Impressão: Stilgraf.
Tiragem: 80.000 exemplares.

