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Trimestral em linha e perspectivas de crescimento do
crédito com queda de PDD e melhora de rentabilidade
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O banco registrou no 1T18 um lucro líquido recorrente de R$ 6,4 bilhões (ROAE
de 22,2%), com crescimento de 3,9% ante R$ 6,2 bilhões do 1T17 (ROAE de
22,0%), e manteve inalterados os intervalos de projeções para 2018. Seguimos
com recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 59,00/ação.
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Um bom resultado trimestral com destaque para a redução do custo do crédito, notadamente de
PDD. O resultado de seguros veio com queda, mas as receitas de serviços (em base de 12 meses)
registraram crescimento, contribuindo positivamente para a construção do lucro. As despesas
operacionais caíram em base trimestral, mas evoluíram acima da inflação em 12 meses. Porém,
desconsideradas as operações adquiridas do Citibank no Brasil e na América Latina o crescimento
teria sido de apenas 1,0%. A inadimplência se manteve controlada, em patamar igual ao 4T17, após
estabilidade dos atrasos acima de 90 dias no Brasil e leve incremento na América Latina.
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Em 2018 o Itaú Unibanco deve entregar resultados crescentes, norteado pelas estimativas
previstas em seu guidance, com uma melhor dinâmica de crescimento das operações de crédito,
estabilidade de margem com clientes, somada a queda do custo do crédito, bom crescimento das
receitas de serviços e comportamento das despesas não decorrentes de juros abaixo da inflação.

Destaques do trimestre e perspectivas
A Margem Financeira com clientes caiu tanto na comparação trimestral quanto anual,
principalmente sensibilizada por efeito negativo da menor quantidade de dias corridos nesse
trimestre. Do lado positivo, na Margem com Clientes o destaque foi o efeito de Mix de Produtos,
do Volume Médio de Ativos e das Operações Citibank. Do lado negativo, o efeito da queda dos
spreads, menor quantidade de dias úteis, queda de margem de passivos, e redução de capital de
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giro próprio/outros. Na margem financeira com o mercado (acrescida neste trimestre por R$ 90
milhões pela venda de ações da B3), a tendência segue positiva para o ano, e cujo guidance
aponta para o intervalo entre R$ 4,3 bilhões a R$ 5,3 bilhões em 2018.
Segmento de crédito permanece criando valor. Do ponto de vista do produto bancário, do lucro
líquido recorrente de R$ 6,4 bilhões do 1T18, R$ 3,6 bilhões (ou 56% vieram do segmento de
seguros), R$ 2,2 bilhões (ou 34% vieram do crédito) e os 10% restantes, equivalentes a R$ 0,6
bilhão, das operações de trading/excesso de capital. Note-se que o segmento de crédito que no
passado recente destruía valor passou a criar valor, e cuja tendência deve ser sustentável a partir
deste exercício.
Dentre o comportamento da carteira de crédito no 1T18, destaque para o crescimento de 6,0%
(base 12 meses) no segmento das Pessoas Físicas (PF) e de 5,2% nas Micro e PME (pequenas e
médias empresas). Para o exercício de 2018 a tendência é continuidade de maior incremento
nessas carteiras do que no segmento de Grandes Empresas (com queda de 8,3% em 12 meses). A
inadimplência permaneceu estável tanto nas operações com prazo superior a 90 dias (NPL de
3,1%) quanto nas operações entre 15 e 90 dias (NPL de 2,7%). O índice de cobertura está em
236% em patamar adequado. Excluindo a exposição a um cliente do segmento de Grandes
empresas o índice de cobertura teria se mostrado estável na comparação trimestral. As despesas
não decorrentes de juros (ex Citibank) seguem trajetória comportada e abaixo da inflação.

Ativos Totais, Patrimônio Líquido e Basileia. Os Ativos Totais cresceram 1,4% em base trimestral
e 7,9% em 12 meses para R$ 1.524,4 bilhões. Ao final do 1T18 a Basileia do banco era de 16,6%
sendo de 14,5% de capital nível I, patamar adequado para as perspectivas de crescimento do
crédito e dentro das regras estabelecidas. Ao final de março de 2018 o Patrimônio Líquido do
banco era de R$ 118,5 bilhões, com crescimento de 3,1% 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 1T18. O crescimento esperado para a
Carteira de Crédito e a Margem Financeira com clientes está abaixo do esperado. Demais
indicadores em linha ou melhores.
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Para 2018 as perspectivas são melhores nestas duas primeiras linhas do resultado, tanto na
carteira quanto na margem financeira (com boas chances de vir em campo positivo). No
trimestre, destaque para o crescimento de todas as carteiras para pessoas físicas, exceto cartões
de crédito (pela sazonalidade). A carteira de micro, pequenas e médias empresas, cresceu por
aumento da demanda. A redução da carteira de grandes empresas está relacionada com a
desalavancagem do segmento.
A redução da margem financeira com clientes no trimestre se explica principalmente pelo
efeito calendário, por menor quantidade de dias corridos no trimestre. O efeito negativo da
queda dos juros na margem de passivos, e capital de giro próprio, somado a redução dos spreads,
foi compensado pelo efeito positivo do mix de produtos. Já o crescimento na margem financeira
com o mercado (em base trimestral) se deu em função da carteira trading do banco, beneficiada
pela volatilidade no período, e pelo ganho de R$ 90 milhões com a venda de ações da B3.
As Receitas de Serviços devem crescer acima do ano passado. A evolução de 7,3% em 12 meses
(em linha com o guidance) se explica pelo crescimento das receitas com cartões de crédito,
administração de recursos e serviços de conta corrente.
O Custo de Crédito, por sua vez, deve ser menor, após PDD de R$ 17,9 bilhões em 2017. O custo
do crédito (em base trimestral) registrou forte redução, notadamente na PDD e concentrada no
Banco de Varejo no Brasil. Na América Latina a redução está relacionada à maior provisão pela
exposição a Grandes Empresas no Chile ocorrida no trimestre anterior. Em base de 12 meses a
redução se deu pela melhora da qualidade de crédito da carteira.
As Despesas não Decorrentes de Juros devem crescer abaixo da inflação em 2018. No 1T18 o
crescimento em relação ao 1T17 foi de 6,1%. Desconsiderando as operações adquiridas do
Citibank no Brasil e da América Latina o crescimento teria sido de apenas 1,0% dentro do
intervalo esperado.
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ANEXOS
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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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DISCLAIMER
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 à 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.
(*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise.
Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483
O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem
exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) 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.
Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483
A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório.
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