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Bom resultado trimestral impactado por queda do custo do 

crédito e crescimento da margem financeira com clientes 

O banco registrou no 3T18 um lucro líquido recorrente de R$ 6,45 bilhões (ROAE 

de 21,3%), 1,1% acima dos R$ 6,38 bilhões do 2T18 (ROAE de 21,6%). Um 

resultado trimestral 3% abaixo dos R$ 6,65 bilhões que estimávamos, devido ao 

maior crescimento das despesas não decorrentes de juros. 

Destaque positivo para (i) a redução do custo do crédito, notadamente de PDD e 

(ii) para a Margem Financeira com Clientes com incremento de 1,2% no 

trimestre, e que compensou a queda de 6,3% da Margem com o Mercado. O 

banco manteve inalterados os intervalos de projeções para 2018. Seguimos com 

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

O resultado de seguros veio com queda em base trimestral e crescimento no 

acumulado do ano, assim como as receitas de serviços – que permanecem 

contribuindo positivamente para a formação do lucro do banco. As despesas não 

decorrentes de juros evoluíram acima da inflação, reflexo do reforço das equipes 

comerciais, em especial na rede de agências, em seguros e adquirência. Houve 

também, de acordo com o banco, o impacto sazonal do acordo coletivo além do 

efeito da variação cambial no período nas despesas na América Latina. 

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, incremento de margem com clientes, 

queda do custo do crédito, crescimento das receitas de serviços, e o 

comportamento das despesas não decorrentes de juros em linha com a inflação. 

 

Destaques do 3º trimestre e do 9M18  

A Margem Financeira com clientes cresceu em ambas as bases de comparação, 

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

impacto do mix de produtos e a maior quantidade de dias corridos no trimestre, compensados 

parcialmente por redução dos spreads (notadamente do cheque especial). No 9M18, o melhor 

mix de produtos e o aumento de volume de crédito, compensaram os efeitos negativos da queda 

do CDI na margem financeira com passivos e capital de giro próprio e da redução dos spreads. 
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Olhando o modelo de negócios do banco, boa parte do resultado advém do segmento 

de seguros/serviços, seguido pelo crédito. No 3T18 houve redução de 2,1% nas receitas de 

serviços/seguros. A redução nas receitas de serviços ocorreu em função das menores receitas 

com serviços de assessoria econômico-financeira e corretagem, parcialmente compensadas pelo 

crescimento das receitas com cartões de crédito. Já o menor resultado de seguros está 

relacionado ao impacto positivo do teste de adequação de passivos realizado no trimestre 

anterior. No 9M18 as receitas de serviços e resultado de seguros cresceram 6,5%, com destaque 

para o crescimento das receitas com administração de fundos, em função do maior volume de 

recursos administrados, e dos serviços de conta corrente, pelo aumento do número de 

correntistas no período. 

 

A Carteira de Crédito cresceu 2,1% no trimestre e 10,6% 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 apresentou queda no trimestre e em doze meses, 

associada à baixa demanda por crédito de longo prazo que migrou para o mercado de capitais.  

A inadimplência subiu 0,1pp nas operações com prazo superior a 90 dias (NPL de 2,9%) em 

resposta ao aumento no Brasil (de 3,4% para 3,5%) parcialmente compensado por redução da 

inadimplência na América Latina (de 1,5% para 1,3%). O índice de cobertura foi reduzido 

proporcionalmente, de 248% no trimestre anterior para 235% no 3T18 e se mantém em patamar 

adequado.  

O NPL Creation cresceu de R$ 3,8 bilhões no 2T18 para R$ 5,0 bilhões no 3T18, em função do 

aumento da carteira em atraso acima de 90 dias do Banco de Atacado no Brasil, sem 

concentração em cliente ou setor específico, e que já estavam adequadamente provisionados. 
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Ativos Totais, Patrimônio Líquido e Basileia. Os Ativos Totais cresceram 4,6% em base 

trimestral e 10,0% em 12 meses para R$ 1.613,2 bilhões. Ao final do 3T18 a Basileia do banco era 

de 16,9% sendo de 14,8% de capital nível I, patamar adequado para as perspectivas de 

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

Patrimônio Líquido do banco era de R$ 125,0 bilhões, após crescimento de 1,1% 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 9M18, sumarizado abaixo.  

 

A Margem Financeira com clientes mostrou crescimento no 3T18 e no 9M18, e 

permanece com tendência positiva para o 4º trimestre do ano. Já a Margem Financeira 

com o mercado somou R$ 4,3 bilhões no 9M18, situando-se no piso do intervalo previsto para 

2018, sinalizando que o teto do guidance deve ser superado. 

As Receitas de Serviços mostram crescimento acima do ano passado. A evolução de 6,5% 

no 9M18 (no ponto médio 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 perto do ponto médio 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 (entre 0,5% e 3,5%). No 9M18, contudo, o crescimento 

foi 6,4%, porém, desconsiderando as operações adquiridas do Citibank no Brasil e da América 

Latina, o crescimento teria sido de 0,9% dentro do intervalo esperado e bem abaixo da inflação 

acumulado no período. Já a alíquota efetiva de IR/CS se mostra no ponto médio do intervalo 

previsto. 
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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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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 
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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:  
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mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

 


