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Resultado em alta no trimestre
Focada em crescimento sustentado
e criação de valor para acionistas e
sociedade, a Itaúsa registrou no período de janeiro a setembro de 2013
lucro líquido de R$ 3.922 milhões.
O patrimônio líquido atingiu R$ 32.199
milhões. Com isso, obteve rentabilidade
anualizada sobre o patrimônio líquido
médio (ROE) de 16,9%.

sões de gases de efeito estufa e como
as empresas abordam as mudanças climáticas em sua gestão. O CDP mantém
o maior e mais completo sistema global
de informações ambientais.

A partir da próxima edição, este
informativo será publicado somente em formato eletrônico.
O Ações em Foco estará disponível no website da Itaúsa e será
enviado por e-mail a quem se
cadastrar em www.itausa.com.br,
clicando no ícone “E-mail Alert”.
A iniciativa demonstra o compromisso de longo prazo da Itaúsa
com a responsabilidade ambiental e a gestão de custos, fatores
considerados determinantes para a manutenção do crescimento
sustentado e a criação de valor.

Dow Jones Sustainability World Index
A Itaúsa e o Itaú Unibanco novamente
compõem o Dow Jones Sustainability
World Index (DJSI), na edição 2013/2014.
No índice pelo 10º ano – o primeiro no
setor bancário –, a Itaúsa apresentou a
maior nota em quatro itens: Política Anticrime; Gerenciamento da Marca; Estabilidade Financeira e Risco Sistêmico; e
Desenvolvimento do Capital Humano.

Líder em transparência
A Itaúsa foi reconhecida pelo Carbon
Disclosure Project – CDP Latin America
como Líder em Transparência no questionário Mudanças Climáticas Edição
2013. O estudo reúne dados sobre emis-

Desconto Itaúsa

INFORMATIVO SERÁ EM
FORMATO ELETRÔNICO

Valor de mercado das partes x desconto no preço da Itaúsa (em 30/9/2013)

As ações da Itaúsa eram negociadas
em 30 de setembro de 2013 com
desconto de 20,1% sobre o valor de
mercado da soma de suas participações nas companhias controladas. Na
mesma data de 2012, o desconto era
equivalente a 19,3%. O valor de mercado representa a cotação das ações
mais líquidas (média no último dia do
período) multiplicada pela quantidade
dos papéis em circulação.
Histórico do desconto
40,7%

Empresas de
capital aberto

Total de
Cotação
Valor de Participação
Valor de
ações
média*
mercado da Itaúsa nas mercado das
(mil) da ação mais das empresas
empresas participações
líquida (R$) (R$ milhões)
(%) (R$ milhões)
(A)

Itaú Unibanco
Holding S.A.

4.956.804

(B) (C) = (A) x (B)
31,56

156.437

(D)

(E) = (C) x (D)

36,88%

57.698

Duratex S.A.

603.644

13,14

7.932

35,48%

2.815

Itautec S.A.

11.651

36,70

428

94,01%

402

Elekeiroz S.A.

31.485

8,80

277

96,60%

268

Demais Ativos e Passivos Líquidos (F)

655

Valor de Mercado da soma das partes da Itaúsa em 30/09/2013 (G)
Valor de Mercado da
5.470.667
9,03
49.400
Itaúsa em 30/09/2013 (H)
Desconto (%) (I) = (H)/(G)-1

61.837
-

49.400
-20,11%

(*) 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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O lucro líquido atribuível aos acionistas controladores foi 18,5% maior no
acumulado de janeiro a setembro em comparação ao mesmo período do ano
anterior e totalizou R$ 11,5 bilhões, com rentabilidade anualizada de 19,9%
sobre o patrimônio líquido médio (17,3% em 2012). O lucro liquido recorrente
alcançou R$ 11,6 bilhões, evolução de 14,9% , com retorno recorrente sobre o
patrimônio líquido médio de 20,1%. No encerramento do terceiro trimestre,
a carteira de crédito totalizou R$ 481,6 bilhões, alta de 9,8% em relação a 30 de
setembro de 2012. O índice de inadimplência total – atraso superior a 90 dias –
apresentou o menor índice desde a fusão entre Itaú e Unibanco e atingiu 3,9%,
redução de 1,2 p.p. comparativamente ao final de setembro do ano anterior.

A Duratex vem apresentando bom desempenho em um ambiente de negócios
altamente desafiador, com juros elevados, volatilidade cambial, endividamento
dos consumidores e pressões inflacionárias. Mesmo assim, registrou evolução
de 17,3% na receita líquida, que somou R$ 2.865 milhões no nove primeiros
meses do ano. O EBITDA atingiu R$ 1.081 milhões, alta de 29,2%, com margem
EBITDA de 37,7% (34,3% no mesmo período do ano anterior), e o lucro líquido
totalizou R$ 450 milhões, incremento de 45,0%. A empresa destacou-se ainda
por reconhecimentos importantes, como o Prêmio Abrasca, como melhor caso
de criação de valor entre 2009 e 2012, e entre As Melhores Companhias para os
Acionistas 2013, da revista Capital Aberto.

O crescimento de 19% nas vendas internas no período de janeiro a
setembro impulsionou a receita líquida para R$ 738 milhões, alta de 12,1%
comparativamente ao mesmo período do ano anterior. Já as exportações
registraram queda de 20%. O lucro líquido alcançou R$ 33 milhões até
setembro, ante prejuízo de R$ 5 milhões nos nove primeiros meses de 2012.
O EBITDA totalizou R$ 68 milhões, alta de 253%, e a margem EBITDA foi de
9,2%, em comparação a 2,9% em 2012. Durante o ano, a empresa investiu
R$ 21 milhões, em especial na atualização do sistema integrado de gestão, nas
paradas programadas para manutenção das unidades de ácido sulfúrico e
anidrido ftálico, e na ampliação da unidade de resinas de poliéster.

No trimestre, foram concluídos os processos relacionados à reorganização
operacional da Itautec, com o intuito de preparar a companhia para a
concretização da parceria estratégica com a OKI Electric. A receita líquida
consolidada de vendas e serviços nos nove primeiros meses de 2013 foi de
R$ 806 milhões, com redução de 30,9% em relação ao mesmo período de 2012,
devido, principalmente, à desativação paulatina da Unidade de Computação,
às reduções oriundas da diminuição de escopo e renegociações contratuais
com clientes do setor bancário, além da menor expedição de ATMs . O resultado
líquido no terceiro trimestre de 2013 foi um prejuízo de R$ 51,0 milhões.
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