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• Famílias controladoras com alta expertise e know how; 

• Predominância de investimento em Itaú, maior banco 

privado latino americano; 

• Líder de market share em algumas operações de crédito ; 

• Maior ROE do setor financeiro  

 

 

 

 

 

• Setor altamente regulamentado;  

• Concorrência crescente e avanço das fintechs;  

• Múltiplos maiores do que em outros bancos ;  

• Tendência de menor rentabilidade  

 

 

 

 

PONTOS POSITIVOS  

   PONTOS NEGATIVOS  
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A Itaúsa foi  constituída para centralizar as  decisões estratégicas 

de um conjunto de empresas, proporcionando a elas melhores 

condições de expansão e crescimento.  

A história da holding  começou com o primeiro banco de 

investimento a se constituir no  país,  denominado Banco Federal 

Itaú de Investimentos S.A.  

A instituição, então, expandiu sua atuação em bancos de 

investimento,  para a administração de carteiras de ações, 

tornando-se acionista significativa de várias instituições 

financeiras do Itaú.   

Devido à complexidade de sua atuação , foi alterada sua 

denominação social para Itaúsa –  Investimentos Itaú S.A., 

incorporando assim, definitivamente, a sigla “Itaúsa” pela qual 

a emissora é reconhecida no mercado.   

Assim, separou-se o conglomerado de investidas  sob a atuação 

da Itaúsa .  

A Itaúsa comprou, após escândalo de corrupção envolvendo os 

irmãos Wesley e Joesley Batista, as ações da Alpargatas,  até 

então controladas pela holding J&F, dos irmãos Batista.  

 

 

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

 1966  

 1973  

 1991  

 2017  
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Foi aprovado a incorporação das ações da Itautec pela holding .  

A operação visou à simplificação da estrutura societária das 

companhias e à flexibilização da gestão de  sua estrutura de 

capital .  

A Itaúsa adquiriu a totalidade das ações da Liquigás 

Distribuidora, com o objetivo de criar l iderança no setor de 

distribuição de GLP (gás liquefeito de petróleo ) no Brasil ,  e um 

dos maiores do mundo. 

A holding  assinou contrato de aquisição de 10% do capital social 

da Aegea Saneamento, maior empresa de saneamento básico de 

capital privado do Brasil .  

Além do Itaú, a holding atua por meio da Duratex, Alpargatas 

Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS) ,  Copagaz, Aegea 

Saneamento e Itautec S.A. Atua presentemente em 20 países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As atividades de cada uma das empresas da holding  Itaúsa 

são descritas a seguir:  

   ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Financeiro e Outros 
Intermediários 

Financeiros  
  

 
Setor de Atuação  Segmento  

Bancos  

 2019  

Fonte :  Formu lár io  de  Re ferência  da  empresa  

 2020  

 

 2021  
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• Itaú: tem como objetivo de desenvolver atividades bancárias 

em todas as modalidades autorizadas  (banco múltiplo) .  Além 

disso, possui participação em sociedades que exercem atividades 

relacionadas ao mercado de seguros e ao mercado de capitais.  

 

• XPart:  a empresa tem como único ativo a XP, empresa do 

mercado financeiro voltada a atuação como corretora, banco de 

investimento e wealth management ,  principalmente. A diretoria 

já declarou sua intenção em vender a participação na XP no 

futuro, podendo usar os recursos na compra de outra companhia, 

possivelmente alguma commoditizada .  

 

• Alpargatas:  é a maior empresa brasileira de calçados , 

detentora das marcas, Havaianas, Osklen e Dupé.  

 
• Dexco: empresa brasileira que atende aos mercados de 

construção civil  e moveleiro.  Por meio das marcas Deca, Hydra, 

Portinari,  Durafloor, Duratex (entre outras) ,  a companhia produz 

metais e louças sanitárias, chuveiros elétricos, revestimentos 

cerâmicos, painéis de média MDF, etc.  

 
• NTS: empresa que transporta gás natural por meio de um  

sistema de gasodutos na região sudeste do Brasil. Possui mais de 

2.000 quilômetros de malha. Não tem capital social aberto na 

bolsa de valores.  

 
• Copagaz: está entre as maiores empresas do país em 

distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), que são 

utilizados, sobretudo, em cozinhas residenciais.  
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• Aegea Saneamento: maior empresa de capital privado no 

setor de saneamento básico, atendendo mais de 11 milhões de 

habitantes em 126 municípios. Tem atuação em forma de 

parcerias público privadas, como administradora de concessões 

públicas.  

A Figura 1 i lustra a divisão de receitas da Itaúsa . É 

importante destacar que se tratando de uma holding  não 

operacional, todo o seu faturamento vem, única e 

exclusivamente, de suas participações em sociedades.  

 
F igura 1  –  Composição da receita l íquida.  

Fonte:  RI  ITAÚSA 

 Nota-se que grande parte da receita líquida da holding  

Itaúsa vem do banco Itaú. Dessa forma, para critérios de 

simplificação e análise, destacaremos as  principais características 

e nuances do setor financeiro, representado pelo Itaú . 

  O banco está entre o seleto grupo daqueles que 

praticamente dominam o mercado brasileiro em relação às 

movimentações bancárias. Além disso, a instituição é a maior em 

valor de mercado entre todos os bancos privados da Améri ca 
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Latina e possui mais de 83 milhões de clientes (correntinhas e não 

correntistas) .   

 

 

A Figura 2 coloca em ranking  os maiores bancos em termos 

de clientes.  

 

 
Figura 2 –  Número de cl ientes por banco  

Fonte:  Banco Central  do Bras i l  

 Não só, o banco hoje é líder no mercado brasileiro em 

cartões de crédito, em serviços de fusões e aquisições,  além de 

ocupar posições de destaque em credito imobiliário e planos de 

previdência privada.  

 

 

 

 

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

Caixa Bradesco Itaú BB Santander Nubank Banco Inter



 

9 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

  

 

 

 

A Itaúsa está inserida no segmento de listagem Nível 1  de 

Governança Corporativa,  embora a companhia, exalte seu 

compromisso com as boas práticas Ambiental,  Social e de 

Governança, “ESG”, na  sigla em inglês. 

No Brasil , somente o Banco do Brasil, dentre todos os outros, 

é listado no segmento de Novo Mercado (NM). De fato, os bancos 

são instituições que necessitam de forte capitalização, assim 

funciona seu modelo de negócios, então para evitar diluição dos 

controladores sobre a empresa, é comum a emissão de ações 

preferenciais, reduzindo o interesse pela l istagem no NM.  

Quanto à sua estrutura acionária, Figura 3, tem-se que a 

Itaúsa (controlada pela família Egydio de Souza Aranha - ESA) tem 

controle sobre o banco Itaú, junto à  família Moreira Sales 

(fundadores do antigo Unibanco) . 

Assim, temos que tanto a holding  como sua principal 

investida são controladas por famílias com grande expertise e 

know how  do setor financeiro. Estão, provavelmente, entre as 

famílias mais conhecidas na história empreendedora brasileira.  

   GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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Figura 3 –  Estrutura Acionária  

Fonte:  RI  ITAÚSA 

 

  

 

 

 

Os principais  fatores de risco são: 

A holding  pode vir a celebrar contratos de financiamento ou 

outros instrumentos financeiros que podem resultar em aumento 

de alavancagem. Logo, o Risco Financeiro  envolve a possibilidade 

da dívida aumentar sua vulnerabilidade às taxas de juros  e as 

condições econômicas e setoriais.   

A companhia ainda pontua que um rebaixamento dos 

ratings  do Itaú pode afetar entre outros pontos, o custo de 

captação de recursos, o acesso aos mercados de capitais e de 

dívidas, sua liquidez e, portanto, sua posição competitiva.  

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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O rating  das instituições financeiras é limitado pelo rating  

soberano do Brasil .  Portanto, a deterioração do cenário 

econômico brasileiro e/ou descontrole da dívida podem afetar 

todos os bancos, inclusive o Itaú.  

Além disso, em tempos de crise, aumenta m-se os riscos de 

inadimplência  e a provisão para devedores duvidosos .  Não só, 

algumas fontes de receitas do banco são reduzidas, como por 

exemplo a demanda por crédito e serviços financeiros .  

Do mesmo modo, temos visto o crescimento dos bancos 

digitais, que apresentam estrutura enxuta de gastos. Logo, o Itaú 

corre o risco de não conseguir competir com esses mercados e 

modelos de negócios, podendo perder participa ção no mercado, 

reduzindo  assim, sua lucratividade e  rentabilidade .  Essa 

crescente concorrência pode limitar a capacidade do banco em 

reter ou aumentar sua base de clientes .  

No mais, é importante destacar o Risco Regulatório ,  isso é, 

o Itaú está inserido em um setor altamente regulamentado, e que 

quaisquer mudanças nas leis e normas podem comprometer o 

resultado das operações do banco. Como exemplo, em 2019, 

tramitaram vários projetos de lei visando impor limites sobre 

algumas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras.  
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O Itaú, principal investida da Itaúsa, é o maior banco privado 

da América Latina, tendo ganho enorme escala a partir do ano de 

2008 quando houve a fusão entre o Banco Itaú e o Unibanco.  

Além disso, a companhia expandiu suas operações para mais 

países do continente, com atuação destaque no Chile, onde já 

está entre os maiores bancos do país.  

Historicamente, a rentabilidade do banco é superior mesmo 

quando comparado aos seus principais concorrentes. No mais, as 

instituições financeiras brasileiras estão entre as mais rentáveis 

do mundo.  

As Figura 4 e 5 demonstram as rentabilidades dos bancos , 

divididas em países de atuação, tipo de controle e porte . 

 
Figura 4 –  ROE em 2019 na comparação internacional  

Fonte:  Relatór io de Economia Bancária ,  BCB (2019)  

   RESULTADOS ANTERIORES...  
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Figura 5 –  ROE por t ipo de controle e porte  

Fonte:  Relatór io de Economia Bancária ,  BCB (2019)  

Em “X” estão os mesmos dados ,  porém para o ano de 2018 .  

Enquanto isso, a rentabilidade do Itaú é ilustrada na Figura 

6. A partir da comparação com as Figuras anteriores, nota -se que 

o banco é um dos mais rentáveis do mundo, por possuir média de 

rentabilidade próxima a 20%.  

 
Figura 6 –  ROE,  Patr imônio Líquido e Lucro Líquido histór icos  do Itaú  

Fonte:  RI  ITAÚ 
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A alta rentabilidade do Itaú está associada à sua carteira de 

crédito, Figura 7, que consegue mesclar operações de diferentes 

características. Isso é, maiores rentabilidades , porém, maiores 

riscos com menores rentabilidades , porém, menores riscos.  

Assim, o banco consegue otimizar a rentabilidade da sua 

carteira sem precisar recorrer a riscos estonteantes. A própria 

inadimplência é reflexo disso, mantida a um patamar estável e 

relativamente baixa nos últimos anos.  

 
Figura 7 –  Carteira de Crédito  

Fonte:  RI  ITAÚ 

O Índice de Basileia, Figura 8, avalia o grau de alavancagem 

financeira do banco. Em tese, quanto maior o índice, maior a 

solidez financeira. Nela, nota-se o perfil menos conservador do 

banco, embora, ainda assim, em linha com as outras instituições 

financeiras do país . Lembrando que o mínimo exigido é de 8,00%.  
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Figura 8 –  Índice de Basi leia  

Fonte:  RI  ITAÚSA 

Por outro lado, os elevados indicadores de rentabilidade 

parecem estar ameaçados, visto a entrada de várias novas 

fintechs  que podem ameaçar a estrutura dos grandes bancos.  É 

esperado uma redução na lucratividade e rentabilidade dos 

bancos tradicionais, justamente por esse aumento de 

competição no setor .   

 O Itaú já mostra estar ciente dessa revolução setorial  e, por 

isso, vem se preparando para digitalizar cada vez mais seus 

serviços e tornar sua estrutura mais enxuta. Reflexo disso são os 

planos de demissão voluntárias lançados pelo banco, além do 

fechamento de agências.   

 No mais,  na última década,  a Duratex e Alpargatas 

apresentaram resultados operacionais consistentes e lucrativos, 

dívidas controladas, e indicadores de rentabilidade e 

lucratividade atraentes para seus setores, embora, ambas as 

empresas não consigam crescer em escala e tenham baixa 

representatividade na receita da Itaúsa.  
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 A Itaúsa, em 2020, principalmente através do Itaú, sofreu 

grande redução no lucro líquido, impactad a tanto por eventos 

recorrentes como não recorrentes , entre eles testes de 

impairment  de ágio de ativos intangíveis e doação para 

campanhas solidárias à COVID-19. Outros fatores são descritos:  

• Redução de 8,9% na Margem de Juros  em função do 

impacto na queda da taxa SELIC e da mudança do mix de 

produtos no varejo com menores spreads ;   

• Redução de 7,7% na Receita de Prestação de Serviços  e de 

Seguros ,  devido à menor atividade econômica, que resultou em 

uma queda de 22,8% nas receitas de cartões de crédit o e débito; 

• Perda Esperada de Ativos Financeiros e Sinistros  aumentou 

R$ 2,5 bilhões em relação ao mesmo período de 2019, em função 

da maior inadimplência esperada pelo cenário macroeconômico 

e redução do rating  de alguns de seus clientes.  

 

No 1T21, todas as empresas tiveram altas nas suas receitas, e 

assim, a Itaúsa registrou aumento de 123% em seu lucro líquido, 

recuperando grande parte da sua rentabilidade em época pré -

pandemia. Destaque para Duratex e Alpargatas que operam em 

plena capacidade, além do avanço na digitalização e 

internacionalização da empresa varejista  com as unidades fabris 

produzindo em plena capacidade. A Figura 9 demonstra os 

resultados de cada uma das empresas . 

   ...ATUALMENTE  
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Figura 9 –  Resultados das empresas do portfo l io  

Fonte:  RI  ITAÚSA  

O isolamento social impulsionou a util ização dos canais 

digitais do banco e abriu espaço para a instituição fechar algumas 

de suas agências (quase 300 foram fechadas em um ano) . Assim, 

o Itaú caminha para uma maior eficiência operacional e redução 

de custos, que serão necessários para o embate contra as 

fintechs .  

Quanto aos dividendos, a holding  tem um payout  próximo a 

60% e possui um Dividend Yield (DY) de 2,70%. Esse valor, bem 

abaixo de seu histórico, também reflete o grande golpe sofrido 

pela holding  em 2020.  

É natural de se esperar aumento na distribuição de 

proventos à medida que a companhia recupere seus níveis pré -

pandemia, o que deve começar a acontecer a  partir de 2022. Em 

2018 e 2019, por exemplo, o DY  era em média 8,0%.  

A diretoria da Itaúsa completou a aquisição de 10% do capital 

social da Aegea Saneamento, que estava sendo monitorada já faz 
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algum tempo. Essa movimentação deixa as portas abertas para 

futuras novas compras.  

A companhia também aumentou sua participação na NTS, 

passando agora a deter 8,25% do seu capital social .  

É de interessante da holding  diversificar ainda mais seu 

portfólio, seguindo a mesma estratégia de investimento em 

companhias de referência no mercado. Dessa forma, a relevância 

do Itaú, embora continue alta, tende a ser diluída, de acordo com 

a própria diretoria.  

Quanto a reorganização societária da XP Inc.,  o FED (Banco 

Central americano) aprovou a separação da participação do Itaú 

detida na XP e a criação da XPart. A Itaúsa , então, possuirá 

aproximadamente 15% do capital social da XP Inc. Em valores de 

mercado, esse será o segundo maior investimento da Itaúsa.  

A Itaúsa não vai distribuir as ações da XP agora  porque o 

CEO declarou que pretende carregá-las por mais um tempo. No 

futuro podemos esperar que a holding se desfaça completamente 

do portfólio de XP, deixando o Itaú como única empresa 

financeira no seu portfólio.  

O CEO também reforçou o desejo de pegar o dinheiro da 

venda das ações da XP e comprar alguma empresa de commodity .  

Salvo a proporção, a empresa também se enxerga como uma 

futura Berkshire Hathaway ,  empresa do Warren Buffet, tendo 

vários investimentos de excelência sob uma mesma gestão. Eu 

gosto bastante dessa ideia, particularmente.  
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Agora sobre os resultados da XP, só para termos dimensão 

do seu crescimento. A corretora apresentou um excelente 

desempenho no segundo trimestre de 2021, com um acréscimo 

de 87,6% nos ativos sob custódia, totalizando R$817 bilhões (a 

meta é ter R$1 trilhão ainda esse ano).  

Já a receita líquida da companhia nos últimos 12 meses 

atingiu R$6,7 bilhões, lucro líquido de R$3 bilhões, com margem 

líquida de 44% e ROE de 27%.  

 

 

 

 

 

●  Análise de Múltiplos 

Esse método consiste na análise dos múltiplos das 

empresas. Para que sua eficiência seja comprovada, é coerente 

que se compare empresas de mesmo setor de atuação e que, 

ainda por cima, essas empresas estejam no mesmo ciclo de vida, 

isso é, se estão em expansão, maturidade ou decaimento de suas 

atividades.   

Foram escolhidos os principais bancos múltiplos em atuação 

no país, entre eles Banco do Brasil,  Bradesco, Santander e Itaú. Os 

múltiplos analisados são descritos a seguir  e analisados junto à 

holding Itaúsa na Figura 10: 

●  P/L:  indica o quanto os acionistas estão dispostos a  pagar 

pelo lucro da companhia, de outra forma, quantos anos os 

acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu 

aporte inicial .   

 
   POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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●  P/VP: relaciona o preço que os acionistas estão pagando 

pelo valor patrimonial da ação.  

●  P/Carteira de Crédito Classificada:  divisão entre o valor de 

mercado da empresa pela carteira de crédito. Essa é uma 

estimativa que o mercado tem em relação a qualidade da c arteira 

do Banco. 

 
Figura 10 –  Comparação de múlt ip los .  

Fonte:  Status Invest /  Elaboração Própr ia  

 Assim, vemos o Itaú como o banco possuidor dos maiores 

múltiplos P/L e P/VP. Por outro lado, temos a Itaúsa com múltiplos 

menores do que o próprio Itaú. Isso se deve ao desconto da 

holding ,  ou seja, o valor de mercado da Itaúsa é menor do que o 

valor de cada ativo separadamente.  

 Dessa maneira, investir na Itaúsa é uma maneira 

interessante de se expor ao maior banco privado latino -

americano pagando menos. Isso, pois, na compra das ações da 

Itaúsa o investidor automaticamente investe no Itaú, com a 

vantagem de pagar por menores múltiplos.  A Figura 11 i lustra qual 

o desconto do valor de mercado da holding .  
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Figura 11  –  Desconto da holding  

Fonte:  RI  ITAÚSA  

Em relação aos maiores múltiplos do Itaú frente aos seus 

pares, podemos explicá-los pelo maior ROE histórico do banco, 

conforme ilustra a Figura 12. Assim, é natural que empresas mais 

rentáveis possuam múltiplos maiores.  

 

Figura 12  –  ROE histór ico .  
Fonte:  Status Invest /  Elaboração Própr ia  

Quando visualizamos os indicadores históricos da holding ,  

Figura 13, nota-se que o indicador P/L está em sua máxima 

histórica. Novamente é importante ressaltar que o lucro líquido 
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do banco Itaú reduziu cerca de 50% (efeito do COVID-19), o que 

impacta diretamente no indicador da Itaúsa.  

Considerando o atual preço das ações e estimando uma 

recuperação do lucro líquido para o ano de 2021, teremos um P/L 

na ordem de 9,5 e, portanto, abaixo de seus valores recentes.  

 
Figura 13 –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos  ITSA4.  

Fonte:  Status Invest /Elaboração Própr ia  
  

●  Modelo de Gordon  

Esse modelo é útil e válido somente para empresas maduras 

e consistentes, que possuem perspectiva de crescimento linear e 

distribuição de proventos regular.   

A intenção de análise com esse modelo é destrinchar o preço 

das ações sob a óptica do mercado. Ou seja, dado o preço das 

ações, busca-se um possível cenário pelo qual o mercado espera 

que a empresa cresça. Logo, a abordagem consiste em fazer uma 

estimativa reversa do preço.  
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Assim, considerando a entrada de novos concorrentes no 

setor financeiro,  assumimos um ROE de 16% para a holding ,  cerca 

de 1,5 ponto percentual abaixo da média dos últimos anos.   

Para isso, assumimos que as outras empresas do portfólio, 

que desfrutam de significativa vantagem competitiva, manteriam 

seus níveis de rentabilidade.  

Da mesma forma, considerou um payout  de 60%, em 

consonância com o histórico da Itaúsa. Logo, com base nessas 

informações, é esperado um crescimento anual dos lucros 

próximo a 5%. 

 Para esse cenário, encontrou-se um valor por ação de 

R$11,14, próximo ao preço do dia 25/05 de R$10,86. 

.  

 

 

 

 A Itaúsa tem em sua carteira de investimentos empresas 

bem consolidadas como Alpargatas, Duratex , Copagaz, Aegea 

Saneamento e, principalmente,  Itaú, que por sua vez, é controlada 

por famílias conhecidas na história do empreendedorismo 

brasileiro.  

  O banco Itaú é o maior banco privado da América Latina e 

tem parte da sua receita no exterior. Sua carteira de crédito 

consegue mesclar investimentos mais  rentáveis com aqueles 

menos arriscados.  

   OPINIÃO DO ANALISTA  
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 Com isso, a rentabilidade do Itaú é, historicamente, a maior 

entre todos os outros bancos comerciais em atuação no país. Por 

isso, acaba sendo justificável os  maiores múltiplos.  

Porém, uma das vantagens da Itaúsa é se expor ao Itaú 

pagando por múltiplos menores. Além do mais, o último desconto 

da holding  divulgado é ainda maior do que em outras ocasiões. 

Aliado a isso, é importante reforçar que o indicador P/L no ano de 

2020 foi distorcido pelo cenário de COVID-19. 

 Dessa forma, é esperado que o banco, consequentemente, a 

Itaúsa, volte a distribuir lucros à medida que a situação se 

normalizar. Igualmente, é esperado que dado o mesmo preço das 

ações, o múltiplo P/L reduza.  

 Por fim, dada a maior concorrência do setor financeiro e o 

avanço das fintechs ,  espera-se que as rentabilidades dos bancos 

sofram quedas. Ainda assim, o Itaú deve avançar na sua estratégia 

de digitalização e fechamento de agências menos lucrativas.  

 Ainda assim, mesmo que o atual momento não seja o ideal 

aos grandes bancos, o investimento em Itaúsa tende a agregar 

valor aos investidores, sendo uma das melhores opções no setor 

financeiro para compor o portfólio. Por isso, vemos com bons 

olhos adicionar ITSA4 à carteira.  
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 Muitos investidores possuem dúvidas relacionadas a qual 

das duas ações investir,  se diretamente no banco Itaú (ITUB3, 

ITUB4) ou indiretamente através da holding Itaúsa (ITSA3,  ITSA4).  

 O primeiro ponto a se destacar: a Itaúsa é uma holding ,  

assim, tem o direito de investir em quaisquer outras empresas 

que julgar interessante para compor seu portfólio. Logo, no 

futuro, a própria Itaúsa pode investir em outras empresas e diluir 

a participação do banco em sua carteira.  

 Itaúsa não é Itaú, são empresas distintas, com autonomia 

e independência uma com a outra. Acontece que, hoje, a maior 

parte dos investimentos da Itaúsa está no Itaú.  

Àqueles que buscam investir estritamente no banco, esse é 

um risco adicional que as ações ITSA possuem. Por outro lado, 

para quem está ciente desse risco e ainda quer se expor ao banco 

Itaú, investir em Itaúsa é uma opção interessante visto o desconto 

de holding. 

 

 

 

 

 

  TÓPICO BÔNUS (ITSA x ITUB)  
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