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Itaú Unibanco (ITUB4 – Compra) 

Trimestral em linha com melhor dinâmica do crédito e 

queda de PDD 

O banco registrou no 2T18 um lucro líquido recorrente de R$ 6,4 bilhões (ROAE 

de 21,6%), com crescimento de 3,5% ante R$ 6,2 bilhões do 2T17 (ROAE de 

21,5%), e manteve inalterados os intervalos de projeções para 2018. Seguimos 

com recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 59,00/ação.  

Um bom resultado trimestral, em linha com o esperado, com destaque para a 

redução do custo do crédito, notadamente de PDD. Destaque para a Margem 

Financeira com Clientes, com forte incremento no trimestre, que mais que 

compensou a queda da Margem com o Mercado. 

O resultado de seguros veio com alta em ambas às bases de comparação, assim 

como as receitas de serviços, contribuindo positivamente para a construção do 

lucro. As despesas não decorrentes de juros evoluíram acima da inflação, reflexo 

de maiores despesas de marketing e dos gastos relacionados à área de 

tecnologia. Porém, desconsideradas as operações adquiridas do Citibank no 

Brasil e na América Latina o crescimento teria sido de apenas 0,5%. A 

inadimplência caiu 0,3pp para 2,8% notadamente nas operações no Brasil. 

Este ano o banco deve entregar resultados crescentes, norteado pelas 

estimativas previstas em seu guidance, com uma melhor dinâmica de 

crescimento das operações de crédito, estabilidade de margem com clientes, 

somada a queda do custo do crédito, bom crescimento das receitas de serviços e 

comportamento das despesas não decorrentes de juros abaixo da inflação.  

Em 27 de julho de 2018, foi deliberado e aprovado em AGE o desdobramento de 

50% das ações do banco, onde cada um dos acionistas receberá 1 (uma) nova 

ação para cada 2 (duas) ações da mesma espécie de que forem titulares. Os 

dividendos mensais serão mantidos em R$ 0,015/ação. A data-base será 

posteriormente comunicada após a homologação pelo Banco Central do Brasil. 

O Conselho de Administração do banco aprovou o pagamento, em 30.08.2018, 

de (i) R$ 0,62400/ação em dividendos; e (ii) JCP no valor de R$ 0,12520/ação, 

com base nas posições de ações no dia 17.08.2018. O yield líquido é de 1,6%. 
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Destaques do trimestre e do 1º semestre do ano  

A Margem Financeira com clientes cresceu forte na comparação trimestral, 

compensando a queda de Margem Financeira com o mercado. Do lado positivo, o 

impacto do mix de produtos, maior quantidade de dias corridos no trimestre e evolução na 

margem da América Latina relacionada à variação cambial do período. Some-se a redução do 

custo de crédito resultando no aumento de 0,2pp na taxa média da margem financeira com 

clientes ajustada ao risco. Do lado negativo, o menor ganho de trading, a venda das ações da B3 

ocorrida no trimestre anterior, que não se repetiu nesse trimestre, e que no conjunto, 

sensibilizaram na redução da margem financeira com o mercado, cujo guidance aponta para o 

intervalo entre R$ 4,3 bilhões a R$ 5,3 bilhões em 2018 (após R$ 3,0 bilhões no 1S18). 

 

Olhando o modelo de negócios do banco, a maior parte do resultado advém do 

segmento de seguros/serviços, seguido pelo crédito que permanece criando valor. Do 

ponto de vista do produto bancário, do lucro líquido recorrente de R$12,8 bilhões do 1S18, R$ 

7,1 bilhões (ou 55% vieram do segmento de seguros/serviços cujo ROE recorrente de 40,5% ). 

Cerca de R$ 4,5 bilhões (ou 35% vieram do crédito cujo ROE foi de 14,5%) e os 10% restantes, 

equivalentes a R$ 1,2 bilhão, vieram das operações de trading/excesso de capital. O segmento de 

crédito passou a criar valor, e cuja tendência deve ser sustentável a partir deste exercício. 

 

A Carteira de Crédito cresceu 3,7% no trimestre e 6,1% em 12 meses, com destaque 

para a evolução no segmento das Pessoas Físicas e nas Micro e Pequenas e médias 

empresas. Esse crescimento está relacionado ao aumento da demanda dos clientes nestes 

segmentos. A carteira de grandes empresas permaneceu estável no trimestre, porém, excluindo 
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o efeito da variação cambial a carteira reduziu 3,1% no período, reflexo da baixa demanda por 

crédito no segmento.  

A inadimplência caiu 0,3pp nas operações com prazo superior a 90 dias (NPL de 2,8%) 

permanecendo estável nas operações entre 15 e 90 dias (NPL de 2,7%). O índice de cobertura 

elevou-se de 236% para 248% em patamar adequado. As despesas não decorrentes de juros (ex 

Citibank) seguem trajetória comportada e abaixo da inflação. 

Ativos Totais, Patrimônio Líquido e Basileia. Os Ativos Totais cresceram 1,2% em base 

trimestral e 6,5% em 12 meses para R$ 1.542,7 bilhões. Ao final do 2T18 a Basileia do banco era 

de 17,2% sendo de 14,2% de capital nível I, patamar adequado para as perspectivas de 

crescimento do crédito e dentro das regras estabelecidas. Ao final de junho de 2018 o Patrimônio 

Líquido do banco era de R$ 121,8 bilhões, após crescimento de 2,9% em 12 meses. 

O Itaú Unibanco manteve o guidance para 2018. O banco manteve suas expectativas de 

crescimento para este ano após o resultado realizado no 1S18 e que seguem sumarizadas abaixo.  

 

A Margem Financeira com clientes mostrou recuperação no trimestre e permanece com 

tendência positiva para o 2º semestre do ano. A Margem Financeira com o mercado após R$ 3,0 

bilhões no semestre segue tendência de queda, limitada dentro do intervalo previsto, entre R$ 

4,3 e R$ 5,3 bilhões.  

As Receitas de Serviços mostram crescimento acima do ano passado. A evolução de 8,2% no 1S18 

em base de 12 meses (na parte superior do guidance) se explica pelo crescimento das receitas 

com cartões de crédito, administração de recursos e serviços de conta corrente. 

O Custo de Crédito se mostra menor que os R$ 17,9 bilhões de PDD em 2017 e deve fechar este 

ano abaixo do teto do intervalo previsto entre R$ 12.0 e R$ 16,0 bilhões. De acordo com as 

estimativas do banco, as Despesas não Decorrentes de Juros devem crescer abaixo da inflação 

em 2018. No 1S18, contudo, o crescimento foi 6,1%. Desconsiderando as operações adquiridas 

do Citibank no Brasil e da América Latina o crescimento teria sido de apenas 0,50% dentro do 

intervalo esperado. 
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ANEXOS 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 
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expressa autorização da Planner Corretora. 
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