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Informativo para acionistas

Desempenho que agrega valor
aos acionistas e à sociedade

Distribuição do valor adicionado
2011

Os resultados apresentados em 2011 pela Itaúsa e suas controladas atestam o
foco da holding na criação de valor aos acionistas e à sociedade. O lucro líquido
do período foi de R$ 4.837 milhões, expansão de 9,5% em relação a 2010, com
rentabilidade de 17,5% sobre o patrimônio líquido médio. O patrimônio líquido,
por sua vez, totalizou R$ 29.341 milhões ao final do exercício, 12,2% superior na
comparação com o ano anterior. Contribuiu fortemente para essa performance
o lucro líquido registrado pelo Itaú Unibanco, de R$ 13,8 bilhões. A organização
responde por 98,9% do resultado da holding.
Graças a esse desempenho, a Itaúsa apresentou valor adicionado de R$ 12,5 bilhões
em 2011. O indicador revela a riqueza gerada pela empresa à sociedade e, no ano,
foi distribuído nas seguintes proporções: 25,9% a colaboradores (R$ 3,2 bilhões),
28,6% ao pagamento de impostos, taxas e contribuições (R$ 3,6 bilhões), 42,9%
à remuneração dos acionistas (R$ 5,4 bilhões) e 2,6% na forma de remuneração
de capital de terceiros (R$ 0,3 bilhão).

25,9% Pessoal
28,6% Impostos, taxas e contribuições
2,6% Remuneração de capitais de terceiros – aluguéis
42,9% Remuneração de capitais próprios

Incremento nos dividendos
O Conselho de Administração da Itaúsa deliberou, em
05.03.2012, elevar o valor dos dividendos trimestrais de
R$ 0,014 para R$ 0,015 por ação, a partir do pagamento
que será efetuado em 02.07.2012, com base na posição
acionária de 31.05.2012.
O Conselho definiu ainda levar para apreciação da
Assembleia Geral de 26.04.2012, entre outros, os seguintes pontos:
• Bonificação de 10% em ações, mediante capitalização de Reservas;
• Aumento de capital com emissão de novas ações
no montante de R$ 500 milhões, para subscrição
particular no período de 2 a 31.05.2012.
A elevação do dividendo e a bonificação em ações
representarão incremento de 17,9% nos dividendos
pagos trimestralmente pela Itaúsa aos seus acionistas.
Para maiores detalhes, acesse no site da Itaúsa
(www.itausa.com.br) o link Comunicados/Fatos
Relevantes/05.03.2012.

Papéis acumulam rentabilidade
Como mostra o gráfico abaixo, as ações da Itaúsa apresentaram valorização média superior as do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e do Ibovespa,
especialmente na perspectiva de longo prazo. Do final de janeiro de 2002 ao
final de janeiro de 2012, os papéis com reinvestimento de dividendos evoluíram 28,11% e as ações sem reinvestimento de dividendos, 22,24%. No mesmo
período, CDI e Ibovespa registraram crescimento de 14,64% e 17,36%, respectivamente. Nesse mesmo horizonte, quem investiu R$ 100,00 em ações da Itaúsa
em 31 de janeiro de 2002 viu seu recurso saltar para R$ 1.190,00 (considerando o
reinvestimento de dividendos) e R$ 745,00 (sem reinvestimento de dividendos).

Valorização das ações preferenciais – ITSA4
Evolução de R$ 100 investidos em 31 de janeiro de 2002
até 31 de janeiro de 2012 - Valorização média anual em reais
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De R$ 769,5 milhões, a receita líquida no trimestre foi 6,9% superior a do
mesmo período de 2010 e 2,6% menor do que a do trimestre anterior – em
razão da desaceleração sazonal do mercado. No acumulado do ano, alcançou R$ 2,9 bilhões, 8,3% mais na comparação com 2010. O lucro líquido, por
sua vez, de R$ 374,9 milhões, foi 19,7% inferior na mesma comparação. Isso
se deve ao menor volume de painéis expedidos e à elevação dos custos de
produção. Um dos destaques de 2011 foi o anúncio da construção de nova
linha de MDF na unidade industrial de Itapetininga (SP).

Principais indicadores do período – IFRS

O desempenho da empresa foi afetado por eventos atípicos, como a interrupção do fornecimento de energia elétrica em fevereiro em Camaçari (BA)
e o subsequente abastecimento irregular de matérias-primas; as paradas
programadas de manutenção das plantas de anidrido maleico, formol e
sulfúrico em Várzea Paulista (SP) e de alcoóis e anidrido ftálico em Camaçari;
e problemas financeiros de uma das empresas contratadas para os serviços
de manutenção das unidades de alcoóis em Camaçari. A receita líquida do
período, de R$ 776,7, representou redução de 8,7% na comparação com 2010.

Principais indicadores do período – IFRS

A receita líquida consolidada de 2011 atingiu R$ 1.542,3 milhões, 1,9%
inferior em relação a 2010. A Itautec realizou importantes avanços em
sua gestão operacional e financeira ao longo do ano, o que resultou
em uma Empresa melhor preparada para competir em suas áreas de
atuação. Encerrou 2011 com o maior saldo de disponibilidades de curto
prazo dos últimos anos, R$ 360,8 milhões, e dívida líquida negativa de
R$ 138,4 milhões. O lucro líquido foi de R$ 43,6 milhões, 278,3% superior
ao resultado de 2010.

O lucro líquido acumulado em 2011 foi de R$ 13,8 bilhões, com rentabilidade anualizada de 19,9% sobre o patrimônio líquido médio. Contribuiu
para esse desempenho a evolução de 5,8% no resultado de intermediação financeira e de 11,4% nas receitas de prestação de serviços e rendas
de tarifas bancárias, além do controle das despesas administrativas e de
pessoal. Os ativos consolidados somaram R$ 818,1 bilhões e o patrimônio
líquido, R$ 73,9 bilhões, crescimentos de 12,5% e 12,2%, respectivamente,
em relação ao período anterior.

(R$ milhões)

2011

2010 Var. (%)

Ativos totais

6.814,2

6.170,9

10,4

Receitas operacionais

2.970,4

2.741,8

8,3

374,9

467,2

-19,7

Lucro líquido

(R$ milhões)

2011

2010 Var. (%)

Ativos totais

653,5

633,2

3,2%

Receitas operacionais

776,7

850,5

-8,7%

14,8

45,2

-67,2%

Lucro líquido

Principais indicadores do período – IFRS
(R$ milhões)

2011

2010 Var. (%)

Ativos totais

1.176,4

1.081,1

8,8

Receitas operacionais

1.542,3

1.571,4

-1,9

43,6

11,5

278,3

Lucro líquido

Principais indicadores do período – IFRS
(R$ bilhões)

2011

2010 Var. (%)

Ativos totais

818,1

727,1

12,5

Receitas operacionais

124,9

104,4

19,6

13,8

11,7

18,2

Lucro líquido
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