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Itaúsa integra novamente
o Dow Jones Sustainability

Negociação de
Ações para Tesouraria

A Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. foi novamente selecionada para
compor a carteira do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), em
sua edição 2011/2012. O DJSI reúne ações de empresas consideradas
sustentáveis pela capacidade de criar valor econômico em longo
prazo, transparência, governança corporativa e responsabilidade
socioambiental.
A nova carteira é integrada por 342 empresas de 30 países, das quais
apenas oito brasileiras – entre elas o Itaú Unibanco Holding S.A. e sua
controlada Redecard S.A. Os destaques na participação da Itaúsa são:

Em consonância com as melhores práticas
de governança corporativa, desde 2005
a Itaúsa mantém Regras Operacionais
de Negociação das Próprias Ações para
Tesouraria. Por essas regras, a companhia
divulga mensalmente os volumes negociados e os preços mínimo, médio e máximo registrados nas transações com suas próprias
ações realizadas em bolsas de valores. No
acumulado dos nove meses de 2011, foram
adquiridas 8.700.000 ações preferenciais, ao
preço médio de R$ 9,20.

•• 8º ano em que compõe o índice.
•• Líder em seu setor (Serviços Financeiros) pelo 5º ano consecutivo.
•• Maior nota do setor em nove quesitos: Gerenciamento de Marca;
Código de Conduta e Corrupção; Riscos do Negócio/Project
Finance; Código de Ética – Financiamentos/Investimentos;
Indicadores Laborais; Filantropia e Cidadania Corporativa; Saúde
e Segurança Ocupacional; Inclusão Financeira e Capacitação; e
Padrões para Fornecedores.
•• Pontuação acima da média do setor em todos os itens de avaliação.

Desconto no
valor de mercado
Em 30 de setembro de 2011, as ações da
Itaúsa eram negociadas com desconto de
18,03% em relação ao valor de mercado da
soma de suas participações nas empresas
controladas de capital aberto, ante 20,18%
na mesma data do ano anterior.
Para calcular o valor de mercado, considera-se 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 do ano.

Desempenho
econômico
O lucro líquido de janeiro a setembro de 2011
totalizou R$ 3.499 milhões, evoluindo 12,1%
em relação ao mesmo período de 2010. O
patrimônio líquido atingiu R$ 28.471 milhões
em 30 de setembro de 2011, e a rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio foi de 17,1%.

Valor de mercado das partes x desconto no preço da Itaúsa (em 30/09/2011)
Empresas de
capital aberto

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

(B)

(C) = (A) x (B)

(D)

4.512.243

29,09

131.261

36,83%

48.348

Duratex S.A.

548.186

8,60

4.714

35,40%

1.669

Itautec S.A.

11.651

33,00

384

94,01%

361

Elekeiroz S.A.

31.485

11,23

354

96,60%

342

Itaú Unibanco
Holding S.A.

Demais Ativos e
Passivos Líquidos (F)

83

Valor de mercado da soma das partes da Itaúsa (G)
Valor de mercado
4.406.782
da Itaúsa (H)
Desconto (%) (I) = (H)/(G)-1

(E) = (C) x (D)

9,45

50.803
41.644

-

41.644
-18,03%

(*) 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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Com crescimento de 12,3%, a receita líquida totalizou R$ 789,8 milhões no
3º trimestre de 2011, em comparação a R$ 703,3 milhões no mesmo período
de 2010. O resultado líquido de R$ 118,2 milhões foi impactado por fatores
não caixa quando comparados 2011 e 2010. O primeiro está atrelado ao ativo
biológico que, em decorrência de maiores preços de madeira e crescimento
da área plantada no 3º trimestre de 2010, contribuiu com R$ 27,9 milhões no
resultado daquele período. O segundo, à maior depreciação incidente em 2011,
R$ 7,5 milhões no 3º trimestre, como resultado dos investimentos realizados.

A receita líquida do 3º trimestre alcançou R$ 194,7 milhões, retração de
19,1% sobre o mesmo período de 2010, especialmente como efeito dos
problemas enfrentados com uma das 18 empresas contratadas para os
serviços de manutenção da parada programada na unidade de oxo-alcoóis,
em Camaçari (BA). A expedição total decresceu 6,5%, com recuo de 14,8%
nos produtos orgânicos, que incluem oxo-alcoóis, e aumento de 1,3% nos
inorgânicos. A perda de vendas e o aumento de gastos resultaram em prejuízo de R$ 1,4 milhão (em 2010, houve lucro de R$ 11,3 milhões no período).

Principais indicadores do período – IFRS
(R$ milhões)

3T11
Ativos totais

3T10 Var. (%)

6.694,7

5.970,1

12,1

Receitas operacionais

789,8

703,3

12,3

Lucro líquido

118,2

152,4

- 22,4

Principais indicadores do período – IFRS
(R$ milhões)

3T11

3T10 Var. (%)

Ativos totais

643,8

644,0

-0,1

Receitas operacionais

194,7

240,7

- 19,1

- 1,4

11,3

-

Lucro líquido

A receita líquida consolidada do 3º trimestre foi de R$ 384,0 milhões, 5,7%
superior em relação ao 3º trimestre de 2010, com destaque para a maior
expedição de ATMs. Em Computação, a receita líquida foi de R$ 157,9 milhões,
12,7% superior na mesma comparação. A Unidade de Serviços faturou R$
110,6 milhões, 8,4% mais do que no 3º trimestre de 2010. O lucro líquido foi
de R$ 9,0 milhões, 18,5% superior ao registrado no 3º trimestre de 2010. Em
30.09.11, o saldo de disponibilidades financeiras era de R$ 320,5 milhões,
com dívida líquida negativa de R$ 113,8 milhões.

Principais indicadores do período – IFRS

O total de ativos consolidados alcançou R$789,7 bilhões e o patrimônio
líquido consolidado totalizou R$ 71,4 em 30 de setembro de 2011, evoluções
de 20,1% e 10,8%, respectivamente, em comparação a 30 de setembro de
2010. O lucro líquido do 3º trimestre foi de R$ 3,4 bilhões, com rentabilidade
anualizada de 19,2% sobre o patrimônio líquido médio (16,2% no mesmo
período do ano anterior). O lucro líquido recorrente do 3º trimestre foi
de R$ 3,5 bilhões (rentabilidade de 19,9%). O saldo da carteira de crédito,
incluindo avais e fianças, atingiu R$ 382,7 bilhões.

Principais indicadores do período – IFRS

(R$ milhões)

3T11
Ativos totais
Receitas operacionais
Lucro líquido

3T10 Var. (%)

1.174,7

1.049,3

12,0

384,0

363,2

5,7

9,0

7,6

18,5

(R$ bilhões)

Ativos totais
Receitas operacionais
Lucro líquido

3T11

3T10 Var. (%)

789,7

657,4

20,1

33,6

26,6

26,1

3,4

2,6

32,0
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