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Resultado 4T13 Itaú Unibanco 

Mais com menos 
 

Mesmo com a queda de 3,4% T/T no Resultado Financeiro (NII), impactado pelo mix 
da carteira de crédito, o Itaú apresentou lucro líquido recorrente de R$ 4,7 bilhões, 
avanço de 16,3% T/T e 8,5% acima de nossas estimativas. Os pontos positivos do 
resultado foram: a) queda de 5,8% T/T nas despesas de provisões para devedores 
duvidosos (PDD); b) crescimento de 26,2% A/A na receita de tarifas e serviços 
beneficiada pela incorporação da Rede; e c) nova queda de 20 bps no índice de 
inadimplência, com o NPL90 chegando a 3,7% O ponto negativo ficou com o 
aumento de 9,9% T/T nas despesas de não-juros, impactado pelo avanço das 
despesas administrativas. A NIM continua pressionada pelo ajuste no mix da carteira 
de crédito e recuou 20 bps no trimestre, 10 bps a mais que nossa estimativa, 
enquanto o ROAE continua avançando e chegou a 23,5%.  
 
Ajustes no mix de crédito. A carteira de crédito, excluindo avais e fianças, cresceu 

12,5% nos últimos 12 meses, superando o já bom crescimento de 11% reportado 
pelo Bradesco na semana passada. Este avanço foi beneficiado pela incorporação 
ocorrida em dezembro/2013 da Credicard, que somaram aproximadamente 
R$ 7 bilhões na linha de cartão de crédito, que cresceu 25,9% T/T. No segmento de 
pessoas físicas o mix de crédito continua passando por ajustes, com as linhas de 
menor spread apresentando maior crescimento, como o consignado (+66,6% A/A), 
beneficiado pela associação com o BMG, cuja carteira atingiu R$ 7,1 bilhões. A 
carteira de veículos continua retraindo (-5,6% T/T) e chegou a R$ 40,3 bilhões no 
4T13. No segmento PJ a carteira de crédito para as pequenas e médias empresas 
(PMEs) continua em queda (-4,2% A/A), enquanto a carteira de grandes empresas 
avançou 21,6% em 12 meses.  
 
Receitas de Serviços. As receitas de serviços totalizaram R$ 6.561 milhões e 

vieram 3,6% acima de nossa expectativa. Em 12 meses, apresentou alta de 26,2% 
beneficiadas pelo avanço de 46% nas receitas de cartões de crédito após impacto 
positivo da aquisição da Rede. O avanço na receita de cartões compensou a queda 
de 12% na receita com conta corrente. 
 

Demonstrações de Resultados 4T13 R/E T/T A/A 

Resultado Financeiro - NII 11.732  1,0% 0,2% -3,4% 

NIM - Margem Financeira Líquida 4,5% -0,1 p.p. -0,2 p.p. -0,7 p.p. 

Despesas de PDD (4.270) -5,7% -5,8% -29,6% 

PDD / média da carteira de crédito 4,3% -0,3 p.p. -0,5 p.p. -2,4 p.p. 

Resultado Intermediação Financeira 7.462  5,3% 4,0% 22,6% 

NIM pós PDD 3,4% 0,2 p.p. 0,0 p.p. 0,3 p.p. 

Receita de Tarifas e Serviços 6.561  3,6% 8,3% 26,2% 

Resultado operacional de seguridade 878  -2,5% -1,3% 1,1% 

Despesas Não-Juros (9.463) 4,0% 9,9% 10,7% 

Índice de Eficiência 55,9% 0,4 p.p. 3,5 p.p. -9,7 p.p. 

Lucro tributável 5.623  -4,8% -1,5% 32,9% 

IR / CS (859) -48,1% -46,3% 24,0% 

Lucro Líquido Recorrente 4.680  8,5% 16,3% 34,0% 

LPA      0,94  8,7% 16,4% 34,1% 

ROAA - recorrente 1,7% 0,2 p.p. 0,2 p.p. 0,3 p.p. 

ROAE - recorrente 23,5% 1,9 p.p. 2,6 p.p. 5,3 p.p. 

Fonte: Itaú Unibanco e BB Investimentos 
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ITUB4 Outperform 

Preço em 03/02/2014 (R$) 29,90 

Preço para 12/2014 (R$) 39,40 

Upside 31,8% 

Market Cap (R$ milhões) 148.474 

Variação 1 mês -4,5% 

Variação 12 meses -0,5% 

Variação 2014 -4,5% 

Mín. 52 sem.  25,34 

Máx. 52 sem.  34,27 

 

Valuation (R$ milhões)  

Equity Value 195.852,0  

Ações em circulação (milhões) 4.966 

Ke 14,5% 

g 6,0% 

 

Múltiplos    

  2014 E 2015 E 2016 E 

P/E 11,3x 10,3x 9,3x 

P/BV 2,0x 1,8x 1,6x 

EPS (R$) 3,48  3,84  4,23  

 
 

 

Fonte: Bloomberg e BB Investimentos 
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Carteira de Crédito 4T13 R/E T/T A/A 

Carteira de crédito 412.235  3,0% 6,5% 12,5% 

Pessoas Físicas 168.199  3,9% 8,1% 12,0% 

PMEs 81.601  -3,5% -0,7% -4,2% 

Grandes Empresas 126.180  5,9% 9,1% 21,6% 

Exterior 36.254  4,7% 7,9% 33,6% 

Mix da Carteira de Crédito         

Pessoas Físicas 40,8% 0,4 p.p. 0,6 p.p. -0,2 p.p. 

PMEs 19,8% -1,3 p.p. -1,4 p.p. -3,5 p.p. 

Grandes Empresas 30,6% 0,8 p.p. 0,7 p.p. 2,3 p.p. 

Exterior 8,8% 0,1 p.p. 0,1 p.p. 1,4 p.p. 

     

Qualidade da Carteira 4T13 R/E T/T A/A 

Carteira de crédito 412.235  3,0% 6,5% 12,5% 

Provisões Dev Duvidosos (PDD) 26.371  1,4% 2,8% -5,0% 

PDD / Carteira de crédito 6,4% -0,1 p.p. -0,2 p.p. -1,2 p.p. 

Crédito em curso anormal (NPL) 15.120  -0,6% -0,1% -13,9% 

NPL / Carteira de crédito 3,7% -0,1 p.p. -0,2 p.p. -1,1 p.p. 

 
Perspectivas. O Itaú apresentou um resultado consistente, novamente com o bottom line acima 

de nossas estimativas e do consenso do mercado. Apesar da NII continuar pressionada pela 
alteração do mix de crédito, o banco já começa a colher frutos de sua estratégia de aquisições e 

associações realizadas nos últimos anos. Acreditamos que o guidance apresentado para 2014 
reforça uma visão bem realista do atual cenário bancário, com crescimento da carteira de crédito 
entre 10%-13% e controle nas despesas de PDD. A tendência é que o banco continue se 
beneficiando dos movimentos recentes como a aquisição da Credicard, associação com o BMG e 
com o CorpBanca no Chile, que podem ajudar a superar o guidance de crescimento de crédito, 
além da incorporação da Rede, que beneficia a receita de serviços. 
 
Valuation. Mantemos nosso preço alvo para o final de 2014 em R$ 39,40 com rating Outperform. 

Nosso preço é baseado em uma avaliação por desconto de dividendos (DDM) de três estágios, 
onde assumimos um custo de equity (Ke) de 14,5% e um crescimento na perpetuidade (g) de 6%. 
A ação do Itaú (ITUB4) continua como nossa top pick para o setor bancário e está sendo 
negociada a um múltiplo de 1,7x P/BV14 e de 8,6x P/E14. 
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Informações Relevantes 
 
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram 
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. 
Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, 
precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de 
nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam 
afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a 
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para 
comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, 
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  
 
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:  
 
 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 
analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue 
representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por 
serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa 
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) 
empresa(s). 
 
 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) 
empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o 
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do 
capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) 
empresa(s) no mercado. 
 
 
Informações Relevantes – Analistas 
 
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de 
investimento”), declara(m) que: 
 
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de 
Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 
 
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem 
remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. 
 

 

Analista 
Itens 

3 4 5 

Nataniel Cezimbra - - - 

Carlos Daltozo - - - 

 
 

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome 
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 
 
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer 
interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 
 
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de 
análise.  
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