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Itaúsa (ITSA4 – Compra) 

Reunião pública com analistas e investidores  

A Itaúsa realizou ontem (12/set) sua reunião pública com Investidores. Dentre os 

pontos abordados, o resultado do 1S18, um lucro líquido recorrente de R$ 4,34 

bilhões (ROAE de 17,2%) com crescimento de 1% em relação ao 1S17 (ROAE de 

18,1%), sustentado pela contribuição de 97% do resultado de equivalência 

patrimonial via participação no Itaú Unibanco.  

Destaque para seus investimentos em empresas sólidas e a gestão deste 

portfólio com foco na criação de valor. Some-se o reduzido endividamento da 

Holding, a liquidez das suas ações, o yield de 9,7% no 1S18, e o Acordo de 

Acionistas controladores renovado até 2029, que oferece um ambiente estável 

na direção dos negócios da companhia. Temos recomendação de COMPRA para 

ITSA4 e preço justo de R$ 14,54/ação.  

A estratégia de diversificação do portfólio de investimentos segue no radar da 

companhia e visa reduzir a participação relativa do segmento de serviços 

financeiros para o patamar de 90%. Como métrica a Itaúsa estuda adotar o valor 

de mercado de suas investidas ou a equivalência patrimonial.  

No 1S18 a participação da Holding no Itaú Unibanco via equivalência patrimonial 

representou 97% e 95% em Valor de Mercado. Desta maneira, por esses 

critérios, ainda há espaço para novas aquisições, porém, não contempladas em 

2018. Caso ocorram serão financiadas com capital próprio, emissão de dívida 

e/ou chamada de capital. 

Dentre os pontos fundamentais para investimento em outras companhias, a 

Itaúsa olha a liderança nos mercados de atuação, marcas fortes, resultados 

consistentes e retornos acima do custo de capital. São pontos importantes 

também, a participação no bloco de controle, condição de aportar às 

companhias investidas, boas práticas de gestão e de governança. Mesmo assim, 

a participação relativa do Itaú Unibanco na Itaúsa, permanecerá relevante.  

Outros destaques  

A Itaúsa é uma empresa Holding que controla o Itaú Unibanco e as companhias não 

financeiras, Alpargatas, Duratex, NTS, Itautec, entre outros ativos. Desta maneira, seu 

resultado é composto basicamente pelo Resultado de Equivalência Patrimonial (REP), 
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apurado a partir destas controladas. No 1S18 o REP recorrente foi de R$ 4,6 bilhões, em 

linha com o 1S17. O resultado proveniente do setor financeiro alcançou R$ 4,5 bilhões, 

após decréscimo de 2% em relação a igual semestre de 2017. A tendência é de ganho de 

importância dos investimentos das companhias não financeiras pela perspectiva de 

resultados crescentes na Duratex, Alpargatas e NTS.  

Companhias não financeiras Investidas 

A Duratex possui uma agenda prioritária de aumento de produtividade e redução de 

custos. Realizou forte adequação dos seus ativos com a venda de equipamentos para a 

produção de chapas finas de madeira e alienou R$ 1,0 bilhão em ativos florestais para a 

Suzano, resultando em importante desalavancagem financeira. Como perspectiva a 

associação com a Lenzing AG para a produção de celulose solúvel, o seu plano de 

investimento na Ceusa (revestimentos cerâmicos), e forte crescimento até 2025. 

A Alpargatas contratou consultorias para cortar custos e avaliar novas estratégias. Como 

objetivo, crescer o portfólio e participação nos segmentos masculino e infantil; acelerar o 

crescimento internacional; aprimorar a gestão de canais buscando aumento de volume e 

lucro bruto; otimizar despesas/custos corporativos e industriais. 

A NTS opera um sistema de gasodutos que ligam os Estados do RJ, MG e SP ao gasoduto 

Brasil-Bolívia, e terminais de GNL e as unidades de processamento de gás. Opera 

autorizações de longo prazo e realizou no 1S18 reestruturação de dívida resultando na 

queda do custo com condições mais adequadas. Forte geradora de caixa registrou no 

1S18 uma Receita Líquida de R$ 2,0 bilhões e um Lucro Líquido de R$ 900 milhões. 

A política de distribuição de proventos permanece. Desta maneira, todo o volume de 

dividendos e/ou JCP recebidos do Itaú Unibanco são 100% distribuídos pela Itaúsa aos 

seus acionistas. Nesse contexto, como ITSA4 é negociada com desconto em relação a 

soma das partes de suas companhias investidas, o yield via Holding é proporcionalmente 

acima do retorno do banco. Ressalte-se que os proventos pagos pelas demais companhias 

investidas serão retidos no balanço da Itaúsa. Eventual recompra de ações, como forma 

de agregar valor aos acionistas, permanece em pauta, somando R$ 32 milhões nos 8m18.  

Valor de Mercado das Partes (soma das companhias investidas) versus Desconto no 

Preço da Itaúsa. Em 12 de setembro de 2018 a posição da Itaúsa no capital do Itaú 

Unibanco era de 37,58% e representava 96,1% em Valor de Mercado, seguido de Duratex 

cuja participação de 36,67% no capital representava 2,1% do Valor de Mercado da 

Holding Itaúsa. A participação de 27,55% no capital da Alpargatas significava 1,4% do 

valor de mercado, e a participação de 98,93% na Itautec, 0,2% do total de ativos. A NTS 

com 0,9% e demais ativos com participação de -0,6% completam o portfólio. 
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Somadas, estas participações proporcionais nas companhias investidas totalizavam um 

Valor de Mercado de R$ 105,5 bilhões. Este montante se compara a R$ 78,6 bilhões de Valor 

de Mercado da Itaúsa ao preço da preferencial, na mesma data, resultando em um desconto de 

25,4% da Holding Itaúsa em relação à soma das partes. Atentar que este desconto está acima da 

média de 22,7% do período de aproximadamente 13 anos, entre dez/06 e setembro de 2018. 

Ações do Itaú Unibanco estão sendo negociadas “cheias” de bonificação de 50%. 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. A data-base será posteriormente 

comunicada após a homologação pelo Banco Central do Brasil.  

 

Arbitragem entre Itaúsa (ITSA4) e o Itaú Unibanco (ITUB4). Uma maneira de analisar a 

arbitragem entre esses dois ativos é ver a relevância da participação relativa das ações do Itaú 

Unibanco na Itaúsa, que em 12.09.2018 era de 96,1%. Desta forma, comprar Itaúsa (ITSA4) é uma 

forma de comprar ITUB4. Com base nos preços atuais e olhando a média de 30 dias, os preços 

relativos embutem um potencial de 1,0% na compra de Itaúsa frente os papéis do Itaú Unibanco. 

Tomando por base a média de 60 dias este potencial sobe para 2,2%.  
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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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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 


