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Itaúsa (ITSA4 – Compra) 

Reunião Pública ressalta seu portfólio consistente, foco na 

gestão das investidas e geração de valor de longo prazo  

A Itaúsa realizou ontem (3/set) sua Reunião Publica onde foram abordados os principais aspectos 

relacionados a própria Holding e suas companhias investidas: NTS, Alpargatas e Duratex. O foco 

permanece no fortalecimento da gestão das investidas e geração de valor de longo prazo de forma 

sustentável, com base em negócios duradouros e impacto positivo na sociedade. A diversificação do 

seu portfólio de investimentos permanece no radar, com destaque recente em proposta pela 

aquisição da Liquigás. A política de recompra de ações também está contemplada como forma de 

agregar valor aos acionistas.  

No contexto de suas participações, destaque para uma alocação eficiente de capital, a melhoria 

contínua dos controles e processos internos, e uma cultura compartilhada com influência positiva na 

estratégia e governança das companhias investidas. Os resultados da Itaúsa já eram conhecidos e 

refletiram a participação no capital do Itaú Unibanco e nas demais companhias investidas: um lucro 

líquido recorrente de R$ 4,7 bilhões no 1S19 e ROAE de 17,8%, com crescimento de 8% em relação a 

igual semestre de 2018 (ROAE de 17,1%). Temos recomendação de COMPRA para ITSA4 e preço 

justo de R$ 16,00/ação. 

Destaques da reunião 

Evolução do portfólio em 2019. Destaque para (i) o aumento de participação na Alpargatas com a compra 

de 5,2 milhões de ações preferenciais, equivalente a 0,9% do capital, aumentando sua participação para 

28,9% nessa companhia; e (ii) a conclusão da incorporação das ações da Itautec em junho, e o 

encerramento das negociações destas ações na B3 e cancelamento de registro de companhia aberta.  

Estrutura acionária. A Itaúsa é controlada pela família ESA com 34% do capital sendo o free float de 66% 

dos quais 26% de investidores estrangeiros e 40% de acionistas brasileiros – com destaque para a 

evolução de 175% da base de acionistas Pessoas Físicas, em doze meses, para 297 mil ao final de agosto 

de 2019. 

Criação de valor. Destaque para uma alocação eficiente de capital através da identificação de 

oportunidades com rentabilidade adequada; a melhoria contínua dos controles e processos internos; 

e uma cultura compartilhada com influência direta e positiva na estratégia e na governança das 

companhias investidas. 

Seu principal investimento continua sendo a participação no Itaú Unibanco, mas com visão de diversificação 

de portfólio que se traduziu na incorporação da Itautec, permanência na Duratex e nas aquisições das 

participações na NTS e na Alpargatas.  A companhia tem como política a distribuição de 100% dos 

dividendos recebidos do banco para seus acionistas. O payout tem ficado acima de 80% nos últimos 3 

anos, sendo de 83% em 2017 e 94% em 2018.  

Distribuição recente. O conselho de administração da Itaúsa aprovou o pagamento em 23 de agosto, de 

dividendos no valor de R$ 0,3405/ação, com base nas posições no dia 15 de agosto passando as ações a serem 

negociadas na condição “ex” em 16 de agosto. O retorno foi de 2,7%. Ressalte-se que a remuneração aos 

acionistas no 1S19 somou R$ 3,2 bilhões, 60% superior ao 1S18. Tomando por base os últimos doze meses 

terminados em agosto de 2019 o yield foi de 10,2%. 
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deste relatório. 
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Investimentos por setor. Ao final de junho de 2019 a Itaúsa possuía Investimentos Totais de R$ 53,8 bilhões, 

sendo de R$ 48,8 bilhões (90,7%) no setor financeiro (leia-se Itaú Unibanco); R$ 4,7 bilhões (8,7%) em 

empresas não financeiras (Alpargatas, Duratex e NTS), e R$ 331 milhões (0,6%), correspondente a outros 

investimentos.  

Endividamento reduzido cria oportunidade de alavancagem. O passivo total da Itaúsa ao final de junho de 

2019 era de R$ 4,1 bilhões (7% do passivo total) , com destaque para R$ 1,2 bilhão em debêntures (106,9% do 

CDI e vencimento em 2022-2024); R$ 1,7 bilhão em provisões e outras obrigações (notadamente por ações 

na justiça); e R$ 1,2 bilhão em dividendos e Juros sobre Capital próprio (JCP) a pagar. 

Principais companhias investidas 

Itaú Unibanco (ITUB4). É o principal investimento da Itaúsa e o que mais contribui para o seu resultado de 

equivalência. Olhando o 1S19 ressalte-se o crescimento da carteira de crédito de micro, pequenas e médias 

empresas de 18,4% e de Pessoas Físicas (+13,6%) contribui do para evolução do lucro líquido em 9,4% para R$ 

13,3 bilhões em doze meses. O ROE cresceu 1,7pp para 21,7%. A inadimplência segue controlada atingindo 

3,4% em junho de 2019. 

O apetite ao risco do banco permanece sem alteração, focado num mix de carteira mais conservador, com 

destaque para o segmento consignado e no crédito imobiliário, num contexto de inadimplência controlada. 

Some-se a estratégia de redução da exposição de risco nos maiores devedores. O banco continua líquido, com 

capitalização adequada e gestão prudente de capital. 

Alpargatas (ALPA4).  Em 21.05.19, a Itaúsa adquiriu 5,2 milhões de ações preferenciais da Alpargatas ao preço 

de R$ 18,25/ação, aproveitando uma oportunidade de mercado, e reforçando o entendimento da Itaúsa na 

geração de valor de longo prazo. No 1S19 a Receita cresceu 8,6% em relação ao 1S18, com destaque para o 

segmento Sandálias Internacional (+15,1%). O controle de despesas e eficiência operacional também 

contribuiu para crescimento de aproximadamente 20% de EBITDA e do lucro líquido recorrente. Trata-se de 

uma destacada empresa, com grandes marcas, boa geradora de caixa, atenta a oportunidades de expansão 

internacional. 

Duratex (DTEX3). No 1S19 destaque para a estabilidade de receita e EBITDA recorrente, e o avanço de 52% 

no lucro líquido recorrente influenciado pela redução de despesas financeiras e variação de valor de ativo 

biológico. Aquisição da Cecrisa reforça portfólio de produtos da companhia. Em adição a joint venture de 

celulose solúvel avança, sinalizando melhores retornos nos próximos anos. A Duratex segue focada na 

geração de caixa e maximização de valor para o acionista, através de crescimento sustentável (orgânico e 

inorgânico) aproveitando as oportunidades de inovação e digitalização, como instrumento de simplificar 

processos e alavancar canais de vendas.  

NTS. A Receita cresceu 9,4% no 1S19 vis a vis o 1S18, contribuindo para o incremento de 17,6% no lucro 

líquido (para R$ 1,1 bilhão), fruto também de menor despesa financeira por contratação de financiamento 

mais atrativo. A companhia possui contratos de transporte de gás (GTA) com vencimento até 2031 e 

autorizações de operação com vencimento até 2041. Sua concessão possui 100% da capacidade contratada 

(pela modalidade ship or pay) e transporta aproximadamente 50% do gás consumido no Brasil. Destaque para 

a troca de CEO e a reestruturação da dívida em 2018 a custos mais atrativos. 

Avaliação de oportunidades para maior eficiência na alocação de capital. Atualmente a Itaúsa tem 15 projetos 

em estudo, em diferentes estágios de maturidade, com destaque para a melhor oferta vinculante para a 

compra da totalidade das ações da Liquigás. Atualmente o processo está em fase de negociação dos contratos 

e exclusividade nas tratativas. Destaque para a possibilidade de rodada final de ofertas e assinatura prevista 

para novembro.  

Outros destaques 

Valor de Mercado das Partes (soma das companhias investidas) versus o Preço da Itaúsa. Em 03.09.19 a 

posição da Itaúsa no capital do Itaú Unibanco era de 37,5% e representava 94,2% em Valor de Mercado, 
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seguido de Alpargatas cuja participação de 28,9% representava 3,1% do Valor de Mercado da Itaúsa. Demais 

participações seguem indicadas na figura abaixo. Somadas, estas participações nas companhias investidas 

totalizavam um Valor de Mercado de R$ 127,3 bilhões, que se compara a R$ 100,5 bilhões de Valor de 

Mercado da Itaúsa ao preço da PN na mesma data, resultando em um desconto de 21,0% da Itaúsa em relação 

à soma das partes, abaixo da média de 22,4% do período entre dez/06 e setembro de 2019. 

 

Na mesma figura, ao lado, considerando o preço justo de R$ 43,00/ação para o Itaú Unibanco, de R$ 

27,00/ação para Alpargatas, R$ 17,00/ação para Duratex e R$ 1,1 bilhão para NTS e R$ 1,1 bilhão negativos 

para outros ativos, chegamos a um preço justo para Itaúsa de R$ 19,71/ação. Considerando um desconto de 

18,8% chegamos ao nosso preço justo de R$ 16,00/ação. 

Adicionalmente fizemos uma análise de sensibilidade variando esse desconto de 15,9% (base dez/11) até o 

desconto atual de 21,0%, cujos preços justos estão descritos à direita. Nesse contexto estamos mantendo o 

preço justo de R$ 16,00/ação para ITSA4 e a recomendação de compra. 

Arbitragem Itaúsa versus Itaú Unibanco. Dada a forte correlação entre as duas ações, adquirir ITSA4 é uma 

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

estão favorecendo o banco (-1,4% no par), e com maior potencial de arbitragem em prazos mais longos. 

Temos recomendação de COMPRA para ambas as ações. 
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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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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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