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Itaú Unibanco (ITUB4 – Compra) 

Sólido 4T19 em linha com o esperado 

O Itaú Unibanco registrou um lucro líquido recorrente de R$ 7,296 bilhões no 4T19, com crescimento de 

12,6% em relação ao 4T18 (R$ 6,478 bilhões). Mais um sólido resultado trimestral em linha com nossa 

estimativa de R$ 7,283 bilhões. Do lado positivo destaque para o crescimento do crédito junto às pessoas 

físicas e micro, pequenas e médias empresas; e maiores receitas de serviços, principalmente na área de 

administração de fundos, investment banking, corretagem e emissão de cartões. Do lado negativo, o 

incremento de 1,7% nas despesas operacionais por conta do desligamento de pessoal e maiores gastos de 

PDD na operação da América Latina, resultando num maior custo do crédito no trimestre. 

Em 2019 o lucro líquido recorrente totalizou R$ 28,36 bilhões, 10,2% superior ao lucro de R$ 25,73 bilhões 

de 2018, explicado pela melhora do cenário econômico e do ambiente de negócios, resultando na retomada 

do crédito e impacto positivo nas carteiras do banco em diferentes linhas de produtos. Ressaltem-se 

também os bons resultados na gestão de recursos de terceiros e no banco de investimento, impulsionado 

por operações de mercado de capitais. Seguimos com recomendação de COMPRA para ITUB4 com preço 

justo de R$ 43,00/ação  

Destaques 

Eventos não recorrentes. O banco realizou a reavaliação do estoque de crédito tributário no valor de R$ 2,3 bilhões 

contabilizados no 4T19, somado ao ganho em função da emissão primária de ações da XP Investimentos no valor de 

R$ 2,0 bilhões. Nesse ambiente o banco reforçou a PDD no montante de R$ 2,5 bilhões e as Provisões cíveis, fiscais e 

trabalhistas no valor de R$ 1,3 bilhão. A título de amortização de ágio foi contabilizado o valor de R$ 155 milhões. 

Destaque para o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), que contou com a adesão de 3,5 mil funcionários, 

sendo que a despesa não recorrente associada ao programa foi de R$ 2,4 bilhões, com efeito no resultado líquido de 

R$ 1,4 bilhão, valor contabilizado no 3T19. 

Margem Financeira somou R$ 19,4 bilhões no trimestre e R$ 74,6 bilhões em 2019. Destaque para a margem 

financeira com clientes de R$ 18,1 bilhões no 4T19 com crescimento de 2,9% em base trimestral e 11,7% em doze 

meses, reflexo da mudança de mix e a expansão das carteiras de crédito de pessoas físicas e de micro, pequenas e 

médias empresas no Brasil. Do lado negativo, os impactos da redução de juros na margem de passivos e menores 

spreads de crédito. O crescimento de 8,0% em 2019 da Margem Financeira (sendo de+8,6% na margem com 

clientes), é também explicado pelo crescimento nos mesmos segmentos, parcialmente compensado por spreads 

menores em produtos de crédito e a redução da taxa de juros no capital de giro próprio e na margem de passivos. Já 

a margem financeira com o mercado do 4T19 cresceu 13,8% em relação ao 4T18 e registrou alta de 1,6% em 2019. 

Custo de Crédito somou R$ 5,8 bilhões no 4T19 e R$ 18,2 bilhões em 2019. O custo do crédito no quarto trimestre 

cresceu 70,1% (base trimestral) e 29,3% em doze meses, reflexo do reforço de PDD em função do crescimento da 

carteira de crédito e aumento de provisão na operação do banco na América Latina. Já o crescimento de 29,1% do 

custo de crédito em 2019 está alinhado com o maior provisionamento nas operações na América Latina e ao 

crescimento da originação e carteiras de crédito de pessoas físicas no Brasil. 

Despesas não decorrentes de juros evoluem em percentual abaixo da inflação. As despesas somaram R$ 13,0 bilhões 

no 4T19 e cresceram 1,7% em doze meses, abaixo da inflação no período, acumulando R$ 50,6 bilhões em 2019 

(+2,5%) devido ao impacto do acordo coletivo de trabalho e maiores despesas com desligamentos e processos 

trabalhistas. 

Receitas de Serviços e Resultado de Seguros. Nestas duas linhas a alta no 4T19, em doze meses, foi de 11,3% para R$ 

12,1 bilhões, com destaque para os crescimentos das receitas com administração de fundos, investment banking, 

corretagem e emissão de cartões. Em 2019 o crescimento foi de 5,9% com destaque para o segmento de investment 
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banking e corretagem, dado a maior atividade no mercado de capitais; seguido da administração de fundos reflexo 

do aumento do saldo dos ativos sob administração e taxa de performance; e as operações de emissão de cartões de 

crédito. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela menor receita na operação de adquirência.  

Ao final de dezembro de 2019 a carteira de crédito total do Itaú Unibanco era de R$ 706,7 bilhões, com crescimento 

de 2,6% em base trimestral e 10,9% em doze meses. Destaque para o desempenho da carteira de micro, pequenas e 

médias empresas, com incremento de 6,6% no trimestre e 26,6% em 12 meses. O segmento de pessoas físicas 

registrou alta de 4,4% e 13,5%, respectivamente. Já o crédito para grandes empresas cresceu 3,3% no trimestre e 

10,1% em doze meses. 

Inadimplência permanece controlada. Ao final do 4T19, a inadimplência medida pelos atrasos acima de 90 dias era 

de 3,0% (+0,1pp em base trimestral), sendo de 3,4% no Brasil (em linha com o trimestre anterior) e 1,9% na América 

Latina (ante 1,4% no 3T19). No Brasil o índice permaneceu estável pois o aumento de 0,1pp no indicador de pessoas 

físicas foi compensado pela redução de 0,8pp em Grandes Empresas. O aumento na América Latina ocorreu em 

operações específicas do segmento corporate tanto no Chile quanto na Colômbia. Ressalte-se a melhora de 

eficiência cujo indicador fechou o trimestre em 44,0% (-4,7pp em 12 meses) e o ano em 45,5% (-2,1pp em doze 

meses). Em base trimestral o Índice de cobertura elevou-se de 208% no 3T19 para 229% no 4T19, explicado pela 

constituição de provisão em função do aprimoramento dos modelos de provisão para perda esperada. 

O Itaú encerrou dezembro de 2019 com R$ 1,74 trilhão em ativos totais, aumento de 5,4% em 12 meses. Na mesma 

base de comparação o patrimônio líquido do banco era de R$ 132,0 bilhões e crescimento de 0,2% em um ano, e 

Basileia de 15,8% (14,4% Nível I e 13,2% de Capital principal). Já a rentabilidade média sobre o patrimônio líquido foi 

de 23,7% no 4T19 ante 23,5% no 3T19. No ano de 2019 o ROAE foi de 23,7% ante 21,9% em 2018. 

Proventos. O Conselho de Administração do Itaú Unibanco aprovou o pagamento, em 06.03.2020, de (i) dividendos 

complementares no valor de R$ 0,4832 por ação; e (ii) juros sobre o capital próprio (JCP) complementares no valor 

de R$ 0,5235 por ação brutos. Esses proventos terão como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 

20.02.2020. O retorno líquido estimado é de 2,6%. 

O banco destaca que, em relação ao resultado de 2019, os acionistas do banco receberão R$ 1,9270 por ação, que 

totaliza R$ 18,8 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio (líquido de imposto de renda), valor esse que 

equivale a 66,2% do lucro líquido consolidado recorrente do exercício de 2019. 

Guidance para 2019 foi realizado na maioria das linhas estimadas. As principais diferenças vieram na linha de 

margem financeira com clientes com alta de 8,6% abaixo do piso de 9,0% e as despesas com PDD em R$ 18,2 

bilhões, acima do teto de R$ 17,5 bilhões, reflexo do reforço de provisões e aumento da cobertura. Do lado positivo, 

destaque para o crescimento da Carteira de Crédito Total perto do topo do guidance; o crescimento das receitas de 

serviços e resultado de seguros, de 5,9% acima do teto de 5,0%; despesas não decorrentes de juros abaixo do piso 

do guidance; e alíquota efetiva de IR/CS perto do piso das estimativas. 

Segue destacadas as estimativas para 2020. Tomando por base o ponto médio das principais linhas do guidance 

chegamos a um lucro líquido recorrente de R$ 29,5 bilhões em 2020, equivalente a um crescimento de 4% em 

relação ao lucro recorrente de R$ 28,4 bilhões. 

Fig.1 – Principais estimativas para 2020 
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ANEXOS 

Fig.2 – Principais linhas do DRE e indicadores 
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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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