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Nona vez no Dow Jones Sustainability

Resultados com foco
na criação de valor

Pelo nono ano, as ações da Itaúsa
– Investimentos Itaú S.A. foram
selecionadas para compor a carteira
do Dow Jones Sustainability World
Index (DJSI), principal ranking de
sustentabilidade empresarial do mundo.
Em sua edição 2012/2013, a carteira
é integrada por 340 empresas de 30
países, das quais apenas nove brasileiras
– entre elas o Itaú Unibanco, a Redecard
e a Duratex. Outros destaques na
participação da Itaúsa são:
• Líder em Serviços Financeiros, pelo
sexto ano consecutivo;
• Maior nota do setor em 12 aspectos:
Política anticrime e fraudes;
Gerenciamento da marca; Costumer

Relationship Management (CRM);
Engajamento com públicos
estratégicos; Gerenciamento de
fornecedores; Riscos e oportunidades
nos negócios; Política ambiental;
Temas controversos; Inclusão
financeira; Desenvolvimento do
capital humano; Indicadores de
práticas laborais e direitos humanos; e
Retenção e atração de talentos.
O DJSI é composto por ações de
empresas reconhecidas por integrarem
valor econômico para acionistas a
fatores como transparência, governança
corporativa e responsabilidade
social e ambiental, assegurando a
perenenidade do negócio.

Valor de mercado

Valor de mercado das partes x desconto no preço da Itaúsa (em 28 de setembro de 2012)

Em 28 de setembro de 2012, as ações da
Itaúsa eram negociadas com desconto
de 19,32% em relação ao valor de
mercado da soma de suas participações
nas companhias. O valor de mercado
considera a cotação das ações mais
líquidas (média do último dia do
período) multiplicada pela quantidade
de ações em circulação. Na tabela ao
lado é apresentada a descrição do
cálculo e o resultado do desconto no
final do terceiro trimestre de 2012.

Empresas
de Capital Aberto

Os resultados da Itaúsa e de
suas controladas no período
de janeiro a setembro de 2012
reforçam o foco na criação de
valor aos acionistas e à sociedade.
O lucro líquido foi de R$ 3.502
milhões, ficando estável em
relação ao mesmo período
de 2011, com rentabilidade
de 15,7% sobre o patrimônio
líquido médio.
O patrimônio líquido totalizou
R$ 29.479 milhões (R$
28.328 milhões em 2011).

Total de Ações Cotação Média*
Valor de
(mil)
da Ação mais Mercado das
Líquida (R$)
Empresas
(R$ Milhões)

Participação
Valor de
da Itaúsa nas Mercado das
empresas (%) Participações
(R$ Milhões)

(A)

(B)

(C) = (A) x (B)

(D)

(E) = (C) x (D)

4.518.244

30,63

138.394

36,78%

50.907

Duratex S.A.

548.284

13,26

7.270

35,52%

2.582

Itautec S.A.

11.651

37,01

431

94,01%

405

Elekeiroz S.A.

31.485

6,51

205

96,60%

198

Itaú Unibanco Holding S.A.

Demais Ativos e Passivos Líquidos (F)

-79

Valor de Mercado da Soma das Partes da Itaúsa (G)
Valor de Mercado da Itaúsa em (H)

54.014

4.847.460

8,99

43.579

-

43.579

Desconto (%) (I) = (H)/(G)-1

Histórico do desconto

-19,32%

(*) Cotação média da ação mais líquida no último dia do período.
(F) Valor líquido de demais ativos e passivos (dados do balanço individual).
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Itaú Unibanco
O banco anunciou que investirá R$ 10,4 bilhões em tecnologia,
inovação e atendimento entre 2012 e 2015, objetivando o
aumento da eficiência e a melhoria contínua da qualidade dos
serviços. Em 24 de setembro, em leilão na Bolsa de Valores,
adquiriu 298.989.137 ações ordinárias da Redecard e elevou
para 98,0% sua participação no capital da empresa, que teve o
pedido de cancelamento do registro como companhia aberta
aprovado pela CVM em 18 de outubro. No acumulado de nove
meses do ano, o lucro líquido recorrente somou R$10,1 bilhões,
com rentabilidade anualizada de 17,9%.
Duratex
A Duratex deu mais um passo em sua estratégia de ampliar mercados
de atuação e assinou, em setembro, proposta para a aquisição da
Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda., fabricante de chuveiros
eletrônicos e sistemas de aquecimento solar. A transação tem valor
estimado em R$ 63 milhões e depende da aprovação do Cade. De
janeiro a setembro, a empresa registrou volume recorde de expedição
nas Divisões Deca e Madeira, o que impulsionou a receita líquida para
R$ 2.458 milhões, 11,7% acima do mesmo período de 2011. O lucro
líquido recorrente, de R$ 306 milhões, evoluiu 13,2%, elevando o ROE
no período de janeiro a setembro a 10,7% aa.
Elekeiroz
A empresa investiu R$ 32 milhões nos nove primeiros
meses do ano, sendo R$ 20 milhões na ampliação de 30%
da capacidade de resinas de poliéster insaturado. A receita
líquida totalizou R$ 658 milhões, 16,8% superior à de 2011. No
mercado interno, responsável por 83% das vendas, a alta foi de
9,7% e no mercado externo, de 69,1%. As margens, entretanto,
continuaram pressionadas pelo aumento dos insumos e pela
forte concorrência de importações. Em consequência, a Elekeiroz
acumulou prejuízo líquido de R$ 5 milhões, ante lucro líquido
de R$ 17 milhões nos nove primeiros meses do ano anterior.
Itautec
De janeiro a setembro, a receita líquida totalizou R$ 1.167
milhões, evolução de 8,6% em comparação ao acumulado
do ano anterior. O lucro bruto foi de R$ 173 milhões, 18,4%
inferior em relação ao mesmo período de 2011, efeito
especialmente de desvalorização cambial , reajuste de mão de
obra e renegociação de preços e condições de contratos com
instituições bancárias. A Itautec tem adotado ações de melhoria
de eficiência e redução de custos , incluindo iniciativas na área
industrial – em que se destaca a redução de 13,4% no custo
fixo de fabricação – e de negociações com fornecedores.

Principais indicadores do período

(R$ milhões)

9M2012 9M2011 Var. (%)
Ativos totais

878.838

789.670

11,3

Receitas operacionais

93.942

92.283

1,8

Lucro líquido recorrente

10.113

10.099

0,1

Principais indicadores do período

(R$ milhões)

9M2012 9M2011 Var. (%)
Ativos totais

7.485

6.695

11,8

Receitas operacionais

2.458

2.201

11,7

306

270

13,2

Lucro líquido recorrente

Principais indicadores do período

(R$ milhões)

9M2012 9M2011 Var. (%)
Ativos totais

685

644

6,4

Receitas operacionais

658

563

16,8

Lucro/(Prejuízo) líquido

-5

17

-

Principais indicadores do período

(R$ milhões)

9M2012 9M2011 Var. (%)
Ativos totais

1.082

1.175

- 8,0

Receitas operacionais

1.167

1.074

8,6

-18

30

-

Lucro/(Prejuízo) líquido
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