#nossosresultados

R$ 2,9
bilhões¹

R$ 123
bilhões²

Lucro Líquido
Recorrente

Valor do portfólio
da Itaúsa

99% vs. 2T20

Alfredo Setubal
presidente da Itaúsa

22% vs. 2T20

17,9%

R$ 93,8

ROE Recorrente
(anualizado)

Valor de mercado
da Itaúsa

“Foi um trimestre excelente. Nossas empresas
investidas demonstraram alto poder de criação
de valor. Acreditamos num terceiro trimestre
muito positivo, com a economia brasileira em
crescimento. A Itaúsa seguirá investindo no seu
portfólio, com marcas e empresas importantes
para o Brasil.”

bilhões²

ao ano³

8,5 p.p. vs. 1S20

Clique aqui para assistir à mensagem
completa em vídeo.

16% vs. 2T20

¹Dados de 2T21 - ²Fechamento em 30/6/21 - ³Dado do semestre em base anualizada

Cenário Geral

A Itaúsa encerra o segundo trimestre com excelente resultado no lucro líquido recorrente, que ficou 99% superior ao mesmo período
de 2020. O crescimento deve-se ao bom desempenho das empresas investidas, em especial ao do Itaú Unibanco, devido à melhor
margem financeira e ao menor custo de crédito.

Itaú Unibanco

Alpargatas

91% de
crescimento no
lucro líquido
recorrente vs. 2T20

59 milhões de
pares/peças
vendidos (+57%
vs. 2T20)

+ 4,7 milhões de
clientes em canais
digitais no 2T21

Dexco
89% de crescimento
na receita (vs. 2T20)

R$ 1,1 bilhão de receita
(+71% vs. 2T20)

Melhor 2º trimestre
da história

Destaques das empresas do nosso portfólio:

Revisão estratégica da operação de varejo do Itaú Unibanco com foco em cliente e digitalização, além da expansão da carteira de
crédito no período, com destaque para as linhas de crédito imobiliário e veículos.
Expansão global da Alpargatas com o aumento no volume de vendas no Brasil e no exterior, impulsionado pelas Havaianas, e
avanço na transformação digital.
Crescimento relevante em vendas, receita líquida e EBITDA da Dexco, o que representou o melhor segundo trimestre da sua história.

#somosItaúsa
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SAVE THE DATE
Vem aí o Panorama Itaúsa 2021

Ser considerada uma ótima empresa para se
trabalhar demonstra a importância das nossas
iniciativas em gestão de pessoas e reforça o
engajamento e a satisfação dos colaboradores.
A pesquisa indicou que o índice de satisfação
geral dos colaboradores foi de 91%, e a grande
maioria afirmou ser confiável e ética a gestão da
liderança na condução dos negócios.

Participe do próximo Panorama Itaúsa, que ocorre
em 28/9, às 10h, com transmissão ao vivo pelo
nosso canal no Youtube. Acompanhe, tire dúvidas
e discuta com os principais executivos da Itaúsa e
das empresas do portfólio sobre desempenho,
perspectivas e estratégia da holding e suas
investidas. Acompanhe nossas comunicações
sobre as inscrições e não perca essa oportunidade.
Você também pode rever os melhores momentos
do Panorama 2020 no link abaixo.

SAIBA MAIS

VEJA AQUI COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

#ESG

Conselheiros independentes
reforçam a governança da Itaúsa
Alinhada à evolução das nossas práticas de
governança e gestão empresarial, a Assembleia de
Acionistas da Itaúsa elegeu três conselheiros
independentes para reforçar o time da Alta Liderança.
Os profissionais proporcionam maior diversidade na
composição do Conselho de Administração, que passa
a contar com um terço de membros independentes. O
movimento vem ao encontro das melhores práticas de
governança recomendadas pelo mercado.
CONFIRA MAIS DETALHES

#nossoportfólio

Copagaz agora é Copa
Energia, voltada a soluções
energéticas sustentáveis
Dentro da estratégia de
reposicionamento de marca, a
Copagaz passou a fazer parte da
Copa Energia, criada para oferecer soluções
energéticas sustentáveis para pessoas e empresas,
contribuindo com o desenvolvimento do País, a
partir de uma matriz energética mais limpa, e
fornecendo um produto essencial à vida das
pessoas. Ela reúne em seu escopo as marcas
Copagaz e Liquigás, tornando-se líder no
mercado nacional em oferta de engarrafamento,
comercialização e distribuição de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP).

Duratex muda para Dexco e
investe para crescer
Lançada no dia 15/7, a Dexco é o novo nome da
Duratex, empresa que possui em seu portfólio as
marcas Deca, Portinari, Hydra, Ceusa, Duratex e
Durafloor. Ela nasce centrada no consumidor final e em
sua jornada, com o propósito de oferecer soluções para
melhor viver. Para concretizar as metas de crescimento
da companhia e de aprimoramento da jornada do
consumidor, foi anunciado o investimento de R$ 2,5
bilhões nos próximos anos.

LEIA MAIS

ACESSE AQUI

Com Aegea no portfólio, Itaúsa entra
no setor de saneamento básico
A Itaúsa concluiu, em julho, a aquisição de participação
acionária na Aegea Saneamento, líder no setor privado
de saneamento básico no Brasil. Com isso, a holding
passa a deter 10,2% do capital votante, 19,0% das
ações preferenciais e 12,9% do capital total. O
investimento de R$ 2,5 bilhões marca a entrada da
Itaúsa em um setor de grande importância para o
desenvolvimento do País e para a vida dos brasileiros,
além de combinar taxa de retorno atrativa e alto
potencial de crescimento.
ACESSE AQUI

#vocêinvestidor

Veja se você tem dividendos a receber
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 9/8,
a distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCPs)
intermediários no valor líquido de R$ 267 milhões (R$ 0,031739
por ação), com base na posição acionária ao final do dia 13/8.
Essa distribuição, adicionada às declarações antecipadas
realizadas em março, abril e maio de 2021, totalizou um
montante líquido de R$ 798 milhões (R$ 0,094848 por ação),
os quais serão pagos em 26/8.
Outra informação importante é que quem detinha ações da
holding nos últimos 12 meses, encerrados em 30/6, receberá
R$ 0,267192 por ação em dividendos e JCPs pagos/declarados
líquidos.

R$ 2,2 bilhões são os
proventos líquidos que a Itaúsa
declarou/pagou aos acionistas
que permaneceram na base
nos últimos 12 meses
encerrados em 30/6/21.
Dividend Yield
nos últimos 12 meses

2,7%

Programa de Recompra de Ações da
Itaúsa gera mais valor aos acionistas
Está em vigor o Programa de Recompra de Ações da
Itaúsa, aprovado pelo Conselho de Administração, que
tem como foco estratégico a alocação eficiente de
capital e o reinvestimento na companhia. A iniciativa
gera maior lucro por ação ao reduzir a quantidade de
ações disponíveis no mercado, proporcionando mais
renda aos acionistas. Durante o mês de julho, a Itaúsa
recomprou 4,0 milhões de ações preferenciais no valor
total de R$ 45 milhões (preço médio de R$ 11,22 por
ação).
CONHEÇA MAIS SOBRE O PROGRAMA

Mercado de Capitais
Indicadores do mercado de Capitais

2T21

2T20

Variação

Quantidade de acionistas (em milhares)

923,6

754,9

22,4%

Quantidade de ações (em milhões)

8,411

8.411

--

Preço de fechamento da ação ordinária (ITSA3) - R$�

11,40

10,96

4,0%

Preço de fechamento da ação preferencial (ITSA4) - R$�

11,15

9,59

19,3%

Capitalização de mercado (em R$ milhões)�

93.781

80.660

16,3%

Lucro líquido por ação - R$

0,34

0,17

99,0%

Valor parimonial por ação - R$

7,27

6,29

15,5%

www.itausa.com.br

