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Resultado reflete o compromisso
com crescimento e criação de valor

Distribuição do valor adicionado
2012

Os resultados de 2012 reforçam o compromisso da Itaúsa em manter o
crescimento sustentado, direcionado à criação de valor para os acionistas e para
a sociedade. O lucro líquido acumulado no ano totalizou R$ 4.539 milhões, o
que representou rentabilidade de 15,2% sobre o patrimônio líquido médio.
O valor adicionado somou R$ 12,8 bilhões em 2012, indicando a riqueza
gerada pela empresa e dividida com a sociedade. Esse valor foi distribuído
nas seguintes proporções: 26,4% a colaboradores (R$ 3,3 bilhões), 31,4%
ao governo (pagamento de impostos, taxas e contribuições, no montante
de R$ 4,0 bilhões), 39,4% de remuneração dos acionistas (R$ 5,0 bilhões)
e 2,8% como remuneração de capital de terceiros (R$ 0,5 bilhão).

26,4% Pessoal
31,4% Impostos, taxas e contribuições
2,8% Remuneração de capitais de terceiros – aluguéis
39,4% Remuneração de capitais próprios

Índices de sustentabilidade
A Itaúsa e as suas controladas Itaú Unibanco
e Duratex foram selecionadas para compor a
carteira de dois índices que são referência de
sustentabilidade: Dow Jones Sustainability
World Index (DJSI) e Índice de Sustentabilidade
Empresarial da BM&FBovespa (ISE).
No DJSI, a Itaúsa está presente pela nona vez,
sendo pelo sexto ano consecutivo como Líder
em Serviços Financeiros. Recebeu ainda a maior
nota do setor em 12 quesitos, a exemplo de
política anticrime e fraude, inclusão financeira
e riscos e oportunidades nos negócios.
Também pelo sexto ano consecutivo, a Itaúsa
integra o ISE. A carteira da edição 2012/2013
reúne 51 ações de 37 companhias, de 16
setores, que somavam R$ 1,07 trilhão em valor
de mercado, em 26 de novembro de 2012.

Rentabilidade superior em longo prazo
Na perspectiva de longo prazo, as ações da Itaúsa apresentaram valorização média
superior às do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e do Ibovespa. O gráfico
abaixo demonstra esses desempenhos em horizontes de um, cinco e dez anos.
Entre o fim de dezembro de 2002 e o fim de dezembro de 2012, os papéis da Itaúsa
com reinvestimento de dividendos evoluíram 28,21% e sem reinvestimento de
dividendos, 22,73%. No mesmo período, CDI e Ibovespa registraram crescimento
de 13,65% e 18,39%, respectivamente. Quem investiu R$ 100,00 em ações da
Itaúsa em 30 de dezembro de 2002 viu sua aplicação alcançar R$ 1.200,00 (com
reinvestimento de dividendos) e R$ 775,00 (sem reinvestimento de dividendos).
Valorização das ações preferenciais – ITSA4
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Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco anunciou investimentos em tecnologia (TI)
de R$ 10,4 bilhões para os próximos três anos. Concluiu com
sucesso a Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) da
Redecard, adquirindo a totalidade das ações dos minoritários
por R$ 11,8 bilhões. A diversificação dos negócios do banco se
reflete na composição da carteira de crédito de 2012, reduzindo
os riscos a segmentos que possam ser mais impactados pela
volatilidade da economia. Nessa direção, comparativamente
a 2011, a carteira cresceu 34,2% em crédito imobiliário e 8,8%
em pessoas jurídicas, enquanto recuou 14,6% em veículos.
Duratex
Em 2012, o desempenho operacional da Duratex, medido pelo
EBITDA, ultrapassou R$ 1 bilhão, alta de 25,7% sobre o ano anterior,
o que espelha a força da marca e as decisões visando à expansão
da capacidade de produção. No ano, foram investidos R$ 832
milhões, incluindo aquisições da empresa colombiana Tablemac,
de painéis de madeira, e da unidade de fabricação de válvulas
industriais da Lupatech em Jacareí (SP), assim como expansões em
unidades das Divisões Madeira e Deca. Em 2 de janeiro de 2013, foi
anunciada assinatura de contrato para a compra da Thermosystem,
produtora de chuveiros eletrônicos e aquecedores solares.
Elekeiroz
A expedição física de produtos totalizou 470,6 mil toneladas, 6,3%
acima de 2011, destacando-se alta de 50,0% nas vendas de orgânicos
para o mercado externo. Nesse cenário, a receita líquida alcançou
R$ 900 milhões, 15,8% acima do ano anterior, com alta de 10,0%
no mercado interno (83,0% das vendas) e de 58,0% no mercado
externo. Houve, todavia, acréscimo de 17,0% no custo dos produtos
vendidos, pelo aumento do preço da nafta. O EBITDA ajustado somou
R$ 38 milhões, alta de 42,0% sobre o ano anterior. No ano, foram
investidos R$ 38 milhões, destacando-se a ampliação de 30,0% da
capacidade de resinas de poliéster insaturado de Várzea Paulista (SP).
Itautec
A receita líquida de 2012 foi de R$ 1,5 bilhão, incremento de 0,2% em
relação a 2011, em linha com o crescimento da economia brasileira
no ano. O lucro bruto totalizou R$ 192,2 milhões, 31,6% inferior a 2011,
em razão dos impactos na receita, que incluíram a renegociação
de contratos com importantes clientes, e do aumento dos custos
de produção. Em novembro, foi reconhecido um ativo decorrente
de créditos com precatórios no valor de R$ 65,1 milhões. Como
resultado desses eventos, o EBITDA e o lucro líquido de 2012 foram
de R$ 17,7 milhões e R$ 1,5 milhão, respectivamente. No final do
ano, o saldo de disponibilidades financeiras era de R$ 196,4 milhões
e dívida líquida negativa (excesso de caixa), de R$ 44,6 milhões.

Principais indicadores do período – IFRS

(R$ bilhões)

2012

2011

Var.
(%)

Ativos totais

957,1

818,1

17,0

Receitas operacionais

125,5

124,9

0,5

12,6

13,8

- 8,7

Lucro líquido
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Ativos totais

7.759

6.814
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3.394

2.970

14,3
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22,6

Lucro líquido
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2012

2011

Var.
(%)

Ativos totais
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0

15

-
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