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Resultado

SUSTENTABILIDADE

A Itaúsa registrou lucro líquido recorrente acumulado de janeiro a setembro de
2016 de R$ 6.309 milhões, retração de
2,9% em relação ao mesmo período do
ano anterior, com rentabilidade recor-

rente sobre o patrimônio líquido médio
(ROE) de 18,2%. O lucro líquido no mesmo período atingiu R$ 6.313 milhões com
rentabilidade de 18,2%.
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A Itaúsa possui uma sólida posição de liquidez. O total de caixa, equivalentes de
caixa e ativos financeiros mantidos para
negociação atingiu R$ 970 milhões ao final de setembro de 2016.

Negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), as ações preferenciais
da Itaúsa (código ITSA4) encerraram o mês
de setembro de 2016 cotadas a R$ 8,34,
valorização de 28,5% em relação à cotação
de encerramento de setembro de 2015, enquanto o principal índice da bolsa paulista,
o Ibovespa, registrou valorização de 29,5%.

O endividamento(a) da Companhia em 30
de setembro de 2016 era de somente 3,8%,
sendo que das obrigações totais de R$ 1,9
bilhão, R$ 1,0 bilhão era referente a dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar.
(a) (passivo circulante e não circulante / total do
ativo) x 100

Pelo décimo terceiro ano, a Itaúsa foi selecionada para compor a carteira do Dow
Jones Sustainability World Index (DJSI),
principal ranking de sustentabilidade
empresarial do mundo. Em sua edição
2016/2017, a carteira é integrada por 316
empresas de 28 países, das quais apenas
7 brasileiras – entre elas a Itaúsa e o Itaú
Unibanco Holding S.A.

O volume financeiro médio diário negociado das ações preferenciais nos primeiros
nove meses de 2016 foi de R$ 165,7 milhões,
em comparação a R$ 169,1 milhões no mesmo período do ano anterior, com 5.419 mil
negócios nos primeiros nove meses de 2016
(5.479 mil de janeiro a setembro de 2015).
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• Política/Medidas Anticrime;
• Estabilidade Financeira e Risco Sistêmico;
• Riscos e Oportunidades do Negócio; e
• Inclusão Financeira.
Além disso, a Itaúsa e o Itaú Unibanco foram novamente selecionados para compor a carteira Dow Jones Sustainability
Emerging Markets Index.

REUNIÃO PÚBLICA - APIMEC
Em 17 de novembro de 2016 a Itaúsa realizou a 16ª reunião pública anual com
investidores, analistas e o mercado, em
parceria com a Apimec (Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais), onde apresentou os resultados do Conglomerado. Realizado no Hotel Unique, em São Paulo,
contou com a participação de cerca de
260 pessoas, além dos participantes que
acompanharam o evento transmitido
ao vivo pela Internet.
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Valorização das Ações
Evolução de R$ 100 investidos entre 29 de setembro de 2006 e 30 de setembro de 2016, comparando com o desempenho do Ibovespa, do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e do dólar, nas opções com e sem reinvestimento de dividendos.

Evolução de R$ 100 investidos em 29 de setembro de 2006 até 30 de setembro de 2016
Valorização Média Anual em Reais
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Programa de Reinvestimento de Dividendos
Os acionistas podem optar por participar
do Programa de Reinvestimento de Dividendos (PRD), que permite aumentar automaticamente a participação no capital
da empresa.
Esse serviço permite que o acionista da
Itaúsa que é correntista do Itaú Unibanco
invista automaticamente seus dividendos
na compra de ações preferenciais ou
ordinárias da Companhia, aumentando
assim a participação no capital social da
Itaúsa de maneira segura, eficiente e
organizada. Com isso, aumenta-se
também o valor dos dividendos aos quais se
tem direito. Outra vantagem é a taxa de corretagem reduzida aplicada ao programa*.

Ao aderir ao PRD, o acionista definirá qual
o montante dos dividendos mensais e/ou
complementares (em percentual e múltiplo de 10) que deseja reinvestir, e de qual
espécie de ação (ON ou PN), concedendo
à empresa o direito de utilizar o valor de
proventos que seriam creditados em sua
conta corrente para aquisição de ações da
Itaúsa no mercado.
Se sua posição acionária estiver em Bolsa
de Valores, para que você possa participar do PRD basta providenciar a
transferência, através de sua Corretora,
de suas ações para o Sistema de Ações
Escriturais do Itaú Unibanco Holding S.A.
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Vale ressaltar que o PRD é um produto
opcional, e que não haverá nenhuma
modificação na forma de crédito de
seus proventos caso você não queira
aderir ao programa.
Para aderir ao PRD acesse o Itaú Bankline
(www.itau.com.br) ou para informações
adicionais
sobre
o
PRD
ligue
(xx11)3003- 9285 para Capitais e Regiões
Metropolitanas ou 0800-720-985 para
Demais Localidades.
* A taxa de corretagem a ser cobrada de todos os
participantes do PRD está fixada em 0,25% mais a
taxa obrigatória da BM&FBOVESPA de 0,035%, ambas
baseadas no volume financeiro de investimento.
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No período de janeiro a setembro de 2016, o lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco foi de

Principais indicadores do período – IFRS

R$ 17,4 bilhões, com redução de 1,9% em relação ao mesmo período de 2015, e a rentabilidade

(R$ milhões)

anualizada sobre o patrimônio líquido médio foi de 20,1%. O resultado, apurado em um período
econômico desafiador, foi alcançado em função da continuidade de uma estratégia focada em
linhas de crédito de menor risco, receitas de serviços e seguros, ao mesmo tempo em que a
instituição manteve sua disciplina no controle dos custos.

9M16
Ativos totais
Receitas operacionais
Lucro líquido

Em 30 de setembro de 2016 o saldo da carteira de crédito, incluindo avais e fianças, atingiu
R$ 568,1 bilhões, com aumento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano anterior,
devido principalmente ao efeito da consolidação do Itaú CorpBanca nas demonstrações
contábeis do Itaú Unibanco a partir do 2º trimestre de 2016. Os Recursos Próprios Livres,
Captados e Administrados totalizaram R$ 2,1 trilhões em 30 de setembro de 2016, aumento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se considerarmos os efeitos
pro forma do Itaú CorpBanca em 30 de setembro de 2015, o crescimento seria de 6,4%. A
relação entre a Carteira de Crédito e Captação atingiu 75,4% em 30 de setembro de 2016.
No período de julho a novembro de 2016, o Itaú Unibanco celebrou:
• contrato de compra e venda de ações com o Banco BMG no qual se comprometeu a adquirir a
totalidade da participação detida pelo Banco BMG no Banco Itaú BMG Consignado;
• contrato de alienação da totalidade de suas operações de seguros de vida em grupo com a
Prudential do Brasil;
• contrato (Equity Interest Purchase Agreement) com o Citibank para aquisição dos negócios de
varejo do Citibank no Brasil, incluindo empréstimos, depósitos, cartões de crédito, agências,
gestão de recursos e corretagem de seguros, assim como as participações societárias detidas
pelo Citibank na TecBan – Tecnologia Bancária S.A e na Cibrasec – Companhia Brasileira de
Securitização; e
• adquiriu 10.908 milhões de ações do Itaú CorpBanca, pelo valor de aproximadamente
R$ 288,1 milhões, sendo que esta aquisição estava prevista no acordo de acionistas do Itaú
CorpBanca celebrado entre Itaú Unibanco e Corp Group em 1º de abril de 2016. Com isso, a
participação do Itaú Unibanco no Itaú CorpBanca passa de aproximadamente 33,58% para
aproximadamente 35,71%, sem alterações na governança do Itaú CorpBanca.
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9M15 Var. (%)

1.324.122 1.241.933

6,6%

155.529

133.325

16,7%

17.271

20.720

-16,6%

Ações em Foco Itaúsa | Ano 7 | Nº 27 | 3º trimestre 2016 | 25.11.2016

A receita líquida no acumulado de 2016 totalizou R$ 2.881,1 milhões, 4,2% inferior se com-

Principais indicadores do período – IFRS

parada ao mesmo período do ano anterior. No terceiro trimestre de 2016 (3T16) a compa-

(R$ milhões)

nhia registrou receita líquida de R$ 967,1 milhões, queda de 4,5% se comparada ao segundo trimestre de 2016 (2T16).
A Duratex registrou um EBITDA ajustado e recorrente de R$ 463,9 milhões nos 9M16, 28,8%
inferior ao mesmo período de 2015. No entanto, no 3T16 o EBITDA ajustado e recorrente foi
de R$ 185,9 milhões, aumento de 8,3% em relação ao 2T16. Nos 9M16, a empresa apresentou lucro líquido de R$ 1,0 milhão, ante um lucro líquido de R$ 137,4 milhões no mesmo
período de 2015. No terceiro trimestre, registrou um lucro líquido de R$ 29,9 milhões (R$ 0,7
milhão no 2T16), sendo R$ 9,4 milhões recorrente.
O volume da Divisão Madeira acumula uma queda de 5,7% nos nove primeiros meses de
2016 quando comparado ao mesmo período em 2015. No terceiro trimestre, houve queda
de 5,4% na comparação com o trimestre anterior.
A Divisão Deca consolidou vendas de 18,6 milhões de peças nos primeiros nove meses
de 2016. No 3T16 o volume foi de 6,6 milhões de peças, aumento de 1,0% em relação ao
trimestre anterior. Novamente, a Deca apresentou resultado superior ao do índice ABRAMAT. Apesar de o indicador sinalizar redução da receita no setor na ordem de 11,8%, a
divisão apresenta no consolidado do ano uma redução de 5,4% em comparação ao mesmo
período no ano anterior. Esse resultado, mesmo em um cenário tão desafiador, reforça o
reconhecimento da marca perante os consumidores e todo o esforço em aumentar a base
de clientes e melhorar o nível de serviço.
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9M16

9M15

Var. (%)

Ativos totais

9.246

9.232

0,2%

Receitas operacionais

2.881

3.008

-4,2%
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137

-99,3%

Lucro líquido
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As expedições, de janeiro a setembro de 2016 foram 7% inferiores ao mesmo período de

Principais indicadores do período – IFRS

2015, sendo que tanto os produtos inorgânicos quanto os produtos orgânicos apresenta-

(R$ milhões)

ram queda de 7%.

9M16

9M15

Var. (%)

Ativos totais

A receita líquida acumulada nos nove primeiros meses de 2016 atingiu R$ 585,1 milhões, 12%

707

786

-10,1%

Receitas operacionais

abaixo do mesmo período de 2015. As vendas internas recuaram 9% e as exportações 41%.

585

665

-12,0%

Lucro/Prejuízo líquido

(40)

0

-

O lucro bruto no acumulado neste ano foi de R$ 26,9 milhões, 40% abaixo do realizado no
mesmo período do ano passado.
O EBITDA dos nove primeiros meses de 2016 foi de R$ 7,2 milhões negativos (R$ 46,2 milhões positivos nos 9M15) e o EBITDA recorrente totalizou R$ 4,0 milhões negativos.
No acumulado do ano a Elekeiroz totalizou prejuízo de R$ 40,3 milhões (lucro de R$ 0,4
milhão em 2015).
Eventos não Recorrentes: Em 2016 dois eventos de natureza não recorrente afetaram os
resultados da Elekeiroz: provisão dos custos referentes à desativação temporária das linhas
de Ftálico e Plastificantes de Camaçari no 1º trimestre e reconhecimento de ganho por
compra vantajosa com a aquisição de 50% dos ativos da Nexoleum no 2º e 3º trimestres.
Em 2015 foram três eventos não recorrentes: reversão de provisões para contingências cíveis no 1º trimestre e, no 3º trimestre, alienação de um imóvel não utilizado nas operações
e reconhecimento de créditos fiscais decorrentes de ação judicial transitada em julgado.

O resultado bruto acumulado do período foi negativo em R$ 0,4 milhão. No acumulado de
janeiro a setembro de 2016, o EBITDA foi negativo em R$ 19,6 milhões. As despesas

Principais indicadores do período – IFRS
(R$ milhões)

operacionais dos 9M16 atingiram R$ 13,7 milhões. O resultado líquido acumulado dos
nove meses de 2016 foi um prejuízo de R$ 11,4 milhões.

Ativos totais
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9M16

9M15

Var. (%)

139

216

-35,7%

Receitas operacionais

7

25

-72,0%

Lucro/Prejuízo líquido

(11)

(24)

-

