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Itaúsa lidera ranking dos 200 maiores
grupos na Melhores & Maiores da Exame
A Itaúsa é a primeira colocada em faturamento entre os 200 maiores grupos
empresariais do país na pesquisa da
Exame, uma das mais importantes revistas econômicas do Brasil, divulgada em
julho de 2010.
Ao longo dos anos, o conglomerado
Itaúsa tem trabalhado com o olhar direcionado para o futuro e, nesse sentido,
2009 foi emblemático. Ao reorganizar
sua governança corporativa, a holding
avançou na busca de um relacionamento mais estreito com seus acionistas, no
estabelecimento das condições necessárias para a sustentabilidade de seus
negócios e na ampliação dos horizontes
para seus investimentos. Os resultados
obtidos pela empresa comprovam a tendência da última década de que os gran-

des conglomerados vêm ganhando mercado por meio de fusões e aquisições.
A Exame aponta que, nesse período,
os até então 16 maiores grupos brasileiros com valor de mercado acima de
US$ 5 bilhões se multiplicaram, passando a um total de 32 companhias. A Itaúsa
tem orgulho em liderar este seleto gru-

po de empresas privadas do país. Destacam-se as recentes associações entre
Itaú e Unibanco, em 2008, construindo
o maior conglomerado financeiro do
Hemisfério Sul, por valor de mercado, e
entre Duratex e Satipel, em 2009, passando a liderar na mesma região o segmento de painéis de madeira.

“A relevância do ranking Exame Melhores & Maiores vai muito
além de listar as empresas brasileiras que mais se destacam em
seus setores. Aponta cenários, tendências e desafios. Registra um
País que cresce amparado por uma forte liderança empresarial,
com geração de empregos, riquezas e renda. O Brasil está mais
forte e mais integrado ao mundo e já conquista o mercado global
com excelência e inovação. A edição retrata esse novo país”.
André Lahoz - Redator-chefe da Revista Exame

Análise destaca receita
e faturamento
Anualmente a revista Exame publica
um dos rankings mais esperados e reconhecidos pelo mercado financeiro,
apontando o desempenho das empresas brasileiras. A edição de 2010 analisa
os dados de mais de três mil companhias, além dos maiores conglomerados privados do Brasil, que publicaram
seus balanços financeiros no Diário
Oficial até 14 de maio deste ano. Ao final, apresenta a lista principal com as
500 maiores empresas, e uma complementar com mais 500, totalizando mil.
O critério de classificação utilizado foi
o da receita de vendas ou faturamento
bruto. Também foram eleitos rankings
complementares baseados no patrimônio líquido, lucro líquido, liquidez,
rentabilidade, endividamento, entre
outros critérios. A Melhores & Maiores
também organiza os rankings de empresas por setor da economia.

Orgulho de ser o maior
grupo privado do país
segundo ranking da
revista EXAME.

Com as fusões entre Itaú e Unibanco, em 2008, e entre Duratex e Satipel, em 2009, o número de funcionários da Itaúsa subiu de mais
de 78 mil, em 2007, para mais de 117 mil no ano passado.
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Cada vez melhores – e maiores
A Melhores & Maiores ressalta em seu editorial o envolvimento da equipe para produzir esta que foi a maior revista já publicada
nos 60 anos de história da Editora Abril. A edição retrata o cenário econômico brasileiro, a retomada do crescimento após o período
de recessão global, que se deu em 2009, e compara a situação ao milagre econômico dos anos 70. O especial aponta que o Brasil
está mais forte e mais integrado ao resto do mundo. Confira abaixo os destaques das empresas do conglomerado Itaúsa em vários
indicadores, segundo esta publicação, divulgada em julho de 2010:
categoria

posição
O ano de 2009 foi marcado pela união da Duratex com a Satipel,
que criou a maior indústria de painéis de madeira do Hemisfério
Sul. A associação, em um momento de recuperação econômica e
de aumento de demanda nos segmentos de atuação da empresa,
como bens de acabamento para a construção civil e de móveis,
impulsionou a cotação da ação da companhia.

6ª

10 ações da Bovespa que mais subiram em 2009

9ª

Maior do setor de construção por receita operacional bruta

45ª
228ª

100 maiores de capital aberto por valor de mercado
500 maiores em vendas

posição
A crise global gerou forte impacto sobre a indústria petroquímica, afetando também os negócios da Elekeiroz. Entretanto, já em
2009, a empresa apresentou trajetória de recuperação e no 1º trimestre de 2010 registrou alta de 56% na receita bruta, em relação
ao mesmo período de 2009. É considerada a 525ª maior companhia brasileira em vendas pela avaliação da Melhores & Maiores.

525ª

categoria

1000 maiores em vendas

categoria

posição

6ª
Impulsionada pelo aumento na comercialização de equipamentos e softwares de automação bancária e comercial, acumulou
receita bruta de vendas e serviços de mais de R$ 2 bilhões, em
2009. A continuidade dos investimentos em tecnologia pelas instituições financeiras reﬂete a confiança das instituições em sua
capacidade de gerar produtos de alto valor agregado. É reconhecida com a 13ª posição da indústria digital por pontos obtidos,
cujos critérios são crescimento, rentabilidade, saúde financeira,
participação de mercado e produtividade.

Maior da indústria digital por receita operacional bruta

13ª

Melhor por pontos obtidos

14ª

50 maiores do mundo digital em vendas

282ª

500 maiores em vendas

posição

Itaú Unibanco é o maior banco do país por patrimônio líquido.
Lidera ainda, a categoria Private Bank, com a maior operação
da América Latina. Também está no topo do ranking em quatro
modalidades de crédito. Neste contexto, destaca-se o crescimento
da carteira de crédito ao varejo, de 14% em 2009, motivado
tanto pela maior oferta de produtos à pessoa física, quanto
pela demanda por crédito pelas pequenas e médias empresas.
O Itaú está bem posicionado no segmento de financiamento
de veículos, onde detém cerca de 30% de participação. Líder no
segmento de crédito ao consumo no Brasil, através da Itaucard,
Unicard e Hipercard, oferece um amplo portfólio de produtos
para 40,9 milhões de clientes correntistas e não correntistas.

categoria

1ª

50 maiores bancos por patrimônio líquido

1ª

Crédito pessoal, automóveis, pessoa jurídica e para
médias empresas

1ª

Private banks

2ª

Agências e emissores de cartões de crédito

2ª

Crédito imobiliário

3ª

Fusões e aquisições

3ª

100 maiores de capital aberto por valor de mercado

9ª

10 maiores bancos do mundo por valor de mercado (*)
(*) dados do dia 4 de junho de 2010
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