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�Atribuível aos acionistas controladores. �ROE (Return
Return on Equity
Equity) anualizado. �Cálculo considera as cotações de fechamento das ações mais líquidas (para investidas listadas)
e o valor do investimento ou valor justo (para as investidas não listadas) em 31.03.2022 e não considera as ações em tesouraria.

Cenário Geral

Alcançamos os melhores resultados da nossa história para um primeiro trimestre como reflexo da solidez do nosso
portfólio e da eficiência na estratégia de alocação de capital. Foram destaques o desempenho do setor financeiro e a
venda parcial da participação acionária detida na XP, gerando um impacto positivo de R$ 1,1 bilhão no resultado do 1T22
da holding. Esses fatores compensaram o cenário mais desafiador nos setores de bens de consumo e materiais para
construção civil. O período também foi marcado pelo investimento de R$ 799 milhões na Alpargatas, em sua operação
de follow-on, e pela declaração antecipada de R$ 1 bilhão em JCPs ( juros sobre capital próprio) líquidos. Em relação ao
ambiente econômico nacional, no curto prazo, a perspectiva segue desafiadora, o que sugere que nós e as empresas
investidas devemos manter a cautela e a disciplina na condução dos negócios.

Alfredo Setubal comenta os resultados do trimestre
Para fazer uma análise dos resultados apresentados pela nossa holding no primeiro trimestre
do ano, o melhor da nossa história, o Itaúsa Cast convidou Alfredo Setubal para participar da
segunda edição do nosso bate-papo. O diretor-presidente da holding falou sobre os fatores
que contribuíram para esse desempenho e sobre a dinâmica da economia nos mercados
brasileiro e mundial, destacando como os nossos negócios podem ser influenciados.
ASSISTA AQUI À ENTREVISTA

Resultados das investidas
Setor
Financeiro

Setor
Financeiro

Setor de
Bens de Consumo

Setor de
Materiais de Construção

R$ 7,1 bilhões de lucro
líquido recorrente
▲ 10,2% vs. 1T21

R$ 987 milhões de
lucro líquido recorrente
▲ 17% vs. 1T21

R$ 80 milhões de lucro
líquido recorrente
▼ 42,8% vs. 1T21

R$ 198 milhões de lucro
líquido recorrente
▼ 10,8% vs. 1T21

XP Inc.

Itaú Unibanco

18,7% de ROE recorrente
▲ 0,9 p.p. vs. 1T21

Alpargatas

22,8% de ROE
▼ 3,4 p.p. vs. 1T21

Setor de
Distribuição de GLP

Dexco

7,2% de ROE recorrente
▼ 11,4 p.p. vs. 1T21

14,1% de ROE recorrente
▼ 3,3 p.p. vs. 1T21

Copa Energia

Setor de
Transporte de Gás Natural

NTS

Setor de
Saneamento Básico

R$ 2,7 bilhões de receita líquida
▲ 15,9% vs. 1T21

R$ 1,7 bilhão de receita
líquida
▲ 18,1% vs. 1T21

R$ 866 milhões de receita líquida
▲ 34,1% vs. 1T21

R$ 10 milhões de lucro
líquido recorrente vs. prejuízo
de R$ 12 milhões no 1T21

Aegea

R$ 895 milhões de lucro líquido
▲ 18,2% vs. 1T21

R$ 203 milhões de lucro líquido
recorrente
▲ 123,1% vs. 1T21

Destaques das empresas do nosso portfólio

O lucro no setor bancário foi impulsionado pelo crescimento da carteira de crédito e pela melhor margem financeira,
combinados com o controle eficiente de despesas. Esses fatores compensaram as maiores perdas esperadas com
operações de crédito.
Ainda no setor financeiro, os resultados da XP Inc. contribuíram positivamente para o nosso desempenho. A empresa
encerrou o período com R$ 873 bilhões de ativos sob custódia, representando alta de 22% em relação ao 1T21.
Nos segmentos de bens de consumo e materiais para construção civil, houve crescimento de receita nas empresas do
portfólio, apesar da desaceleração na demanda e de pressões no custo de alguns insumos.
A melhora dos resultados no segmento de distribuição de GLP é atribuída à recuperação das margens financeiras,
enquanto a área de transporte de gás natural apresentou aumento da receita devido aos reajustes contratuais previstos.
Com avanços significativos em receita líquida, EBITDA e lucro líquido, impulsionados por novas concessões, o setor de
saneamento básico passou a ter seus resultados reconhecidos pela Itaúsa a partir do terceiro trimestre de 2021.
Confira aqui o Relatório de Administração para acessar as informações completas.

#somosItaúsa

Siga a Itaúsa no Twitter
Acabamos de lançar nosso perfil oficial no Twitter, o @itausaholding. Além de ampliar
nossa presença digital, ele nos permite levar informação de forma rápida ao público e
se torna uma referência para futuras divulgações, criando relacionamento ainda mais
próximo com investidores e analistas de finanças e pautando a imprensa sempre que
possível. Siga, compartilhe e acompanhe esse novo canal de comunicação.
Acesse https://twitter.com/itausaholding.

#vocêinvestidor

Mercado de Capitais
Itaúsa

29.04.2022

31.03.2022

Variação

Quantidade de ações (em milhões)1

8.819

8.819

0,0%

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

9,64

10,88

-11,4%

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

9,21

10,75

-14,3%

Capitalização de mercado (em R$ milhões)3

81.227

94.809

-14,3%

Desconto de holding

21,0%

20,8%

0,2 p.p.

107.876

119.999

-10,1%

Fechamento do Índice Bovespa

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.
1

2

www.itausa.com.br

