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Resultado trimestral  

Itaú Unibanco | ESG  

4T20: Retornando ao “velho normal”  
 
O Itaú Unibanco inaugurou a safra de balanços dos bancos relativa ao 4T20 com um 
resultado que consideramos positivo, entregando um lucro líquido de R$ 5,4 bilhões, 
equivalente a um ROAE de 14,9%. Mais importante do que o número em si foi a solidificação 
da tendência de que o período mais crítico da crise para o setor parece ter ficado para trás, e 
a sinalização de que, embora as preocupações para 2021 existam e não sejam poucas, 
existe de fato algum espaço para uma retomada de patamares de rentabilidade a níveis pré-
pandemia.  
 
Um dos destaques positivos ficou por conta do crescimento da carteira de crédito (+2,7% 
t/t e 20,3% a/a) impulsionada principalmente pelo segmento de Pessoas Físicas. Este 
crescimento contribuiu para compensar a margem financeira que, embora tenha crescido 
3,9% no trimestre, declinou 9,5% a/a por conta do mix de crédito mais conservador adotado 
ao longo de 2020 com o advento da crise.  
 
Outro destaque positivo foi a redução das despesas com provisões, que vieram 4,5% 
menores do que no 3T, o que dá força à tese de que estas já rumam a um nível de 
normalidade após a passagem do momento de maior incerteza com calotes por conta da 
crise. Isso denota espaço para que provisões constituídas nos trimestres mais críticos (1T20 
e 2T20) possam ser consumidas com maior conforto, à medida que a inadimplência comece 
a escalar ao longo do 1S21, já esperado.   
 
Ainda com relação à inadimplência, mesmo que tenha se elevado ligeiramente (de 2,2% 
no 3T para 2,3% no 4T), não chega a assustar, embora uma luz amarela tenha sido acesa 
nos segmentos PJ Micro e Pequena empresa, setores mais suscetíveis à crise, cujos calotes 
escalaram por conta do fim das prorrogações e menor oferta de linhas incentivadas pelo 
governo para o enfrentamento da pandemia. É neste ponto e nas receitas de serviços onde 
residem os fatores de maior incerteza para 2021, pois ambos estão intimamente ligados ao 
andamento da vacinação e a eventuais lockdowns, com o primeiro impondo desafios às 
empresas dependentes de funcionamento físico, e o segundo se beneficiando da abertura 
das agências do banco em sua plenitude.  
 
Guidance. Após 10 meses de interrupção de projeções por conta da pandemia, o Itaú 
divulgou seu Guidance para 2021, trazendo como destaques: crescimento da carteira entre 
5,5% e 9,5%; receita de prestação de serviços entre 2,5% e 6,5% e despesas não 
decorrentes de juros entre -2% e 2%.  
 
Proventos. Sobre o lucro líquido apresentado, o Itaú anunciou nesta data o pagamento de 
JCP de R$ 0,1394/ação, equivalente a 25% de payout, de acordo com a política de 
distribuição por conta do atual nível de capital regulatório, atualmente abaixo da meta 
instaurada pelo banco em 2017 de 13,5%. Além disso, fixou para 12/03 a data do pagamento 
deste, com a data-base para o direito ao recebimento os acionistas na base acionária em 
25/02. 
 

 

Demonstrações de Resultados             
   4T20 3T20 4T19 t/t a/a 

Resultado Financeiro (NII) R$ milhões 17.587 16.928 19.439 3,9% -9,5% 

NIM - Margem Financeira Líquida % 4,2% 4,1% 5,6% 5 bps - 145 bps 

Despesas de PDD R$ milhões (6.033) (6.319) (5.811) -4,5% 3,8% 

PDD / média da carteira de crédito % 2,9% 3,1% 3,3% - 22 bps - 46 bps 

Resultado Intermediação Financeira R$ milhões 11.553 10.609 13.628 8,9% -15,2% 

NIM pós PDD % 2,7% 2,6% 3,9% 16 bps - 120 bps 

Receitas de serviços (inclui seguros) R$ milhões 11.247 11.094 12.062 1,4% -6,8% 

Despesas Operacionais R$ milhões (13.322) (12.678) (13.011) 5,1% 2,4% 

Índice de Eficiência % 46,2% 45,2% 41,3% 96 bps 490 bps 

Lucro tributável R$ milhões 7.604 7.409 10.719 2,6% -29,1% 

IR / CS R$ milhões (2.758) (2.428) (3.384) 13,6% -18,5% 

Taxa efetiva de Imposto % 36,3% 32,8% 31,6% 350 bps 470 bps 

Lucro Líquido Recorrente R$ milhões 5.388 5.030 7.296 7,1% -26,1% 

LPA - Recorrente R$ 1,53  0,46  0,77  231,6% 98,8% 

ROAA % 1,0% 1,0% 1,7% 6 bps - 66 bps 

ROAE % 14,9% 14,4% 22,6% 50 bps - 779 bps 

Fonte: Itaú Unibanco e BB Investimentos 

 

 

 

 

ITUB4 
Recomendação Compra 

Preço-alvo - 2021E 34,40 

Preço da ação - 1/2/2021 29,08 

Potencial de Valorização 18,3% 

 

Dados de mercado     

 em 1/2/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 270.207 

Variação 1 mês % -7,8% 

Variação UDM % -7,5% 

Variação 2020 % -11,2% 

Min. 52 sem. R$ 19,76 

Máx. 52 sem. R$ 34,00 

 

 
 

Valuation     

  2021e 

Valor para o acionista  R$ milhões 306.119 

Ke % 13,7 

Perpetuidade (g) % 5,0 

 

Múltiplos         

  2021e 2022e 2023e 

P/L  11,6  9,8  9,0  

P/VPA  1,9  1,7  1,5  

LPA R$ 2,70  3,21  3,48  

Fonte: Economatica e BB Investimentos 
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Fonte: Itaú Unibanco e BB Investimentos 
 

Carteira de Crédito             

   4T20 3T20 4T19 t/t a/a 

Carteira de Crédito  869.532 846.994 722.567 2,7% 20,3% 

Pessoas Físicas  255.627 237.694 239.789 7,5% 6,6% 

PMEs  127.563 122.518 95.252 4,1% 33,9% 

Grandes Empresas  269.040 264.776 221.258 1,6% 21,6% 

América Latina  217.302 222.006 166.269 -2,1% 30,7% 

Mix de Crédito             

Pessoas Físicas  29,4% 28,1% 33,2% 133 bps - 379 bps 

PMEs  14,7% 14,5% 13,2% 21 bps 149 bps 

Grandes Empresas  30,9% 31,3% 30,6% - 32 bps 32 bps 

América Latina   25,0% 26,2% 23,0% - 122 bps 198 bps 

    
   

Qualidade da Carteira             

   4T20 3T20 4T19 t/t a/a 

Carteira de Crédito  869.532 846.994 722.567 2,7% 20,3% 

Provisões para Devedores Duvidosos (PDD)  52.158  51.140  39.747  2,0% 31,2% 

PDD / Carteira de crédito  6,0% 6,0% 5,5% - 4 bps 50 bps 

Crédito em curso anormal (NPL)  16.305  15.075  17.321  8,2% -5,9% 

NPL / Carteira de crédito   2,3% 2,2% 3,0% 11 bps - 68 bps 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, 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 (“Grupo”) 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(s) 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. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações contidas neste relatório 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 a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Rafael Reis X - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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