#somosItaúsa

Jun/2021 - Jun/2022

Somos, novamente, uma ótima
empresa para trabalhar
Conquistamos, pela segunda vez consecutiva, a
certificação Great Place To Work, que reconhece
as melhores empresas para trabalhar no País.
Esse feito nos enche de orgulho e nos dá ainda
mais certeza de que uma empresa voltada para
as pessoas sempre gera resultados positivos.
Prova disso é que seguimos evoluindo no índice
de satisfação dos nossos colaboradores e
realizando nossos objetivos: ser uma ótima
empresa para ter orgulho de fazer parte, crescer
profissionalmente, viver bem, compartilhar
conhecimento e fazer a diferença.
LEIA MAIS

Head de RH da Itaúsa
destaca como conquistamos
o selo GPTW
O que nos torna uma ótima empresa para
trabalhar? A Head de Recursos Humanos da
Itaúsa, Claudia Meirelles, responde a essa
questão no novo episódio do Itaúsa Cast. Além
de abordar nossos diferenciais em gestão de
pessoas, ela apresenta os projetos da holding
para o segundo semestre.
CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

#ESG

Compromisso socioambiental é realidade da Itaúsa e das investidas
A responsabilidade socioambiental e o compromisso com a sustentabilidade empresarial estão no DNA da Itaúsa.
Faz parte do nosso pilar de Cultura Compartilhada influenciar positivamente as empresas que formam o nosso
portfólio a adotar boas práticas e a promover ações sociais, de preservação do meio ambiente e de melhorias na
governança. Neste mês em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente (05.06), destacamos números que
demonstram como o compromisso com esse tema se dá na prática.

Principais iniciativas na área ambiental
Itaú Unibanco

Alpargatas

Concessão de crédito de R$ 400 bilhões, até
2025, para financiar iniciativas que promovam
uma economia sustentável e cada vez mais
verde e inclusiva.
Tem como meta zerar as emissões de
carbono até 2050.

Dexco
60% do consumo de energia já é proveniente
de fontes renováveis.
Até 2030, pretende alcançar balanço positivo
de carbono.

90% das sandálias produzidas contêm
borracha reciclada.
Calçados TNS utilizam 65% de material
reciclado na sua confecção.

Aegea
Redução das perdas de água em mais de 39
bilhões de litros em 2021.
70% da energia consumida provém de fontes
renováveis.

Você pode conferir mais iniciativas acessando o Relato Integrado Itaúsa.

#nossoportfólio

Veja como a agenda de parcerias
contribui para a estratégia de
crescimento do Itaú Unibanco
Convidamos o Diretor de Relações com Investidores e
Inteligência de Mercado do Itaú Unibanco, Renato Lulia,
para falar sobre a importância da agenda associativa para
a estratégia de crescimento da instituição. Ele destacou
como as transações de aquisição sempre fizeram parte da
história do banco e o que se busca nas parcerias atuais,
que vão desde empresas varejistas e de tecnologia até
marketplace agrícola e startups.
CONFIRA AQUI A ENTREVISTA EM ÁUDIO E TEXTO

#vocêinvestidor

Por que a Itaúsa participa de índices de
sustentabilidade?
O compromisso com a sustentabilidade empresarial é um dos nossos diferenciais
na condução de negócios. O reflexo disso é a evolução contínua da Itaúsa e suas
investidas na adoção de boas práticas, com a consequente participação da
holding em importantes índices de sustentabilidade nacionais e internacionais.
Saiba mais sobre nosso desempenho nesse tema no Pergunte à Itaúsa.

Pergunte à

ASSISTA AQUI

Quer ver sua dúvida respondida aqui? Envie sua pergunta para
relacoes.investidores@itausa.com.br.

Mercado de Capitais
Itaúsa

31.05.2022

29.04.2022

Variação

Quantidade de ações (em milhões)1

8.819

8.819

0,0%

Preço de fechamento da ação ordinária (ITSA3) - R$2

9,64

9,62

0,2%

Preço de fechamento da ação preferencial (ITSA4) - R$2

9,57

9,19

4,1%

Capitalização de mercado (em R$ milhões)3

84.579

81.227

4,1%

Desconto de holding

23,6%

21,4%

2,2 p.p.

Fechamento do Índice Bovespa

111.351

107.876

3,2%

Não considera as ações em tesouraria.
Considera a cotação ajustada por proventos.
3
Não considera ações em tesouraria. Considera a cotação da ação mais líquida (ITSA4), sem ajustes por proventos.
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