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Crescimento e compromisso
com a boa governança

Desconto Itaúsa
Em seu site de Relações com Investidores
(www.itausa.com.br), nos links Itaúsa no
Mercado de Ações/Desconto, a Itaúsa
divulga mensalmente – desde dezembro de 2005 – o desconto atribuído pelo
mercado ao valor de suas ações se comparado ao resultado da soma do valor
de mercado de suas participações nas
empresas controladas e controladas em
conjunto de capital aberto. Para calcular
o valor de mercado, considera a cotação das ações mais líquidas (cotação
média do último dia do período) multiplicada pela quantidade de ações
em circulação. Nas tabelas abaixo,
confira a descrição do cálculo e o resultado do desconto em 31 de março
de 2011, além do gráfico com histórico
da evolução do indicador.

ríodo foi marcado pela eleição, em
Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 29 de abril, de José Sergio
Gabrielli de Azevedo como membro
do Conselho de Administração. Seu
ingresso no órgão como Conselheiro
independente revela o alinhamento da
Itaúsa com as melhores práticas de governança corporativa. Na mesma data,
José Carlos Moraes de Abreu foi nomeado Presidente de Honra da Itaúsa. O
Conselheiro Carlos da Camara Pestana
foi designado presidente do Conselho
de Administração.

No 1° trimestre do ano, o conglomerado
Itaúsa registrou bons resultados. O lucro
líquido consolidado, em IFRS, foi de R$
1.367 milhões, o que representa crescimento de 20,1% em relação ao obtido
no mesmo período de 2010. O patrimônio líquido também cresceu e encerrou
o trimestre em R$ 29.452 milhões (em
31 de março do ano anterior havia sido
de R$ 26.261 milhões). Já a rentabilidade
anualizada sobre o patrimônio líquido
médio atingiu 18,7% (no mesmo período de 2010, a rentabilidade foi de 17,5%).
Além desses bons resultados, o pe-

Valor de mercado das partes x Desconto no preço da Itaúsa (em 31 de março de 2011)
Empresas de capital aberto

Itaú Unibanco Holding S.A.

Total de
ações (mil)

Cotação média*
da ação mais
líquida (R$)

Valor de mercado
das empresas
(R$ milhões)

Participação
da Itaúsa nas
empresas (%)

Valor de mercado
das participações
(R$ milhões)

(A)

(B)

(C) = (A) x (B)

(D)

(E) = (C) x (D)

4.549.472

38,51

175.200

36,53%

64.004

Duratex S.A.

457.488

17,23

7.883

35,35%

2.787

Itautec S.A.

11.651

40,00

466

94,01%

438

Elekeiroz S.A.

31.485

11,75

370

96,60%

357

Demais Ativos e Passivos Líquidos (F)

-240

Valor de mercado da soma das partes da Itaúsa (G)
Valor de mercado da Itaúsa (H)

67.346
4.374.282

12,68

55.466

-

Desconto (%) (I) = (H)/(G)-1

55.466
-17,64%

(*) Cotação média da ação mais líquida no último dia do período | (F) = Valor líquido de demais ativos e passivos (dados do balanço individual).

Histórico do desconto
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Foi concluída a aquisição da Elizabeth, localizada em João Pessoa (PB), que
contribuirá para expandir em 25% a capacidade de louças sanitárias e reforçar
a presença da Deca na região. Na Divisão Madeira, será investido R$1,2 bilhão,
entre 2011 e 2015, na construção de duas unidades de painéis de MDF com
capacidade total de 1,2 milhão de m3 anuais. Quando concluídas, deverão
adicionar R$1,0 bilhão por ano de receita à Duratex. O resultado operacional
(EBITDA) foi de R$182,5 milhões, com margem de 27,7%, e o lucro líquido somou R$ 76,8 milhões, mais 12% sobre o primeiro trimestre de 2010.

Principais indicadores do período – IFRS

O sistema de coleta e recuperação de gás carbônico para a venda a terceiros, adotado pela Elekeiroz em setembro de 2010, impediu a emissão de
1,4 mil toneladas de CO2 na atmosfera, no trimestre. A empresa também
apoiou projetos como o Documentário Serra do Japi – patrimônio reconhecido pela Unesco como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – e investiu
R$ 10,9 milhões em aumento de produtividade, segurança de colaboradores e preservação ambiental. Esses destaques somaram-se à relevante alta,
de 33,3%, do lucro líquido em relação ao 1º trimestre de 2010 .

Principais indicadores do período – IFRS

Destaca-se no trimestre o contrato de solução de biometria para ATMs e outros canais de atendimento de um grande banco nacional, o que ampliará a
segurança aos clientes. Em automação comercial, foi concluída a venda de
amplo volume de impressoras fiscais e serviços para duas das maiores redes
de eletroeletrônicos do País e fechado contrato de software de Automanager
para uma grande rede de varejo. A receita de Serviços Tecnológicos cresceu
29,7% ante o primeiro trimestre de 2010 contribuiu na elevação do lucro líquido para R$ 11 milhões, 30% acima do mesmo período do ano anterior.

Principais indicadores do período – IFRS

No 1° trimestre, o Itaú Unibanco colocou à disposição dos clientes a iConta –
uma conta-corrente para utilização exclusiva em seus canais eletrônicos, que
permite realizar transações por telefone, celular, internet, iPad e caixas eletrônicos, de forma ilimitada e gratuita. Outro destaque do período foi a celebração
de contrato com o Carrefour Brasil para a aquisição de 49% do Banco CSF S.A.
(Banco Carrefour), pelo valor de R$ 724 milhões. Com a operação – que ainda
depende de aprovação do Banco Central –, o Itaú Unibanco espera fortalecer
sua atuação no segmento de crédito ao consumo.

Principais indicadores do período – IFRS

(R$ milhões)

Janeiro a março

2011

2010 Var. (%)

Ativos totais

6.238

5.671

10,0

660

607

8,7

77

69

11,6

Receitas operacionais
Lucro líquido

(R$ milhões)

Janeiro a março

2011

2010 Var. (%)

Ativos totais

642

628

2,2

Receitas operacionais

185

205

- 9,7

8

6

33,3

Lucro líquido

(R$ milhões)

Janeiro a março

2011

2010 Var. (%)

Ativos totais

1.086

1.287

-15,6

331

348

- 4,9

11

8

30

Receitas operacionais
Lucro líquido

(R$ milhões)

Janeiro a março
Ativos totais
Receitas operacionais
Lucro líquido

2011

2010 Var. (%)

746.535 600.722

24,3

29.676

26.156

13,4

3.473

3.088

12,5
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