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PLANTÃO EMPRESAS
Itausa PN
DADOS CADASTRAIS
Setor

Outros

Seg listagem

Nível 1

Valor de Mercado
Princ. Acionista

ITSA4

3,53

Participação IBOV (%)
R$ (mil)

82.888.438

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

7,34% do total

VOCÊ TEM R$ 10,00 REAIS NA SUA CARTEIRA?
Hoje em dia não há muito que possa ser feito com R$ 10,00 reais, não é mesmo? Você pode comprar um lanche na
padaria, 5 kg de arroz ou optar por se tornar sócio minoritário do Itaú Unibanco. Você não leu errado.
Constituída como uma Holding pura, a Itaúsa foi criada com o propósito de centralizar toda as decisões sobre um conjunto
de empresas. Possui um diversificado portfólio de empreendimentos, mas 90% de suas receitas são provenientes de
equivalência patrimonial vinculada à sua participação de 37,51% no Itaú Unibanco.
A aquisição mais recentemente foi a participação de 27,55% na Alpargatas em 2017. O restante distribuído entre
empresas com baixa correlação ao setor financeiro, fortes geradoras de caixa, baixo risco regulatório e com ticket médio
de R$ 1 bilhão: NTS (transportadora de gás natural), Duratex (moveleiro e construção civil) e Itautec (em processo de
fechamento).
O noticiário recente tem sido movimentado para a companhia. No início de junho, a Itaúsa anunciou a alienação total de
suas ações da Elekeiroz, empresa que produz especialidades químicas, para a HIG Capital. A venda não deve ter
representatividade nos resultados, mas indica que a holding está de olho na reconfiguração de seus ativos.
Na Duratex, detentora de marcas reconhecidas no mercado, como Deca, Duratex e Hydra, a participação da Itaúsa chega
a 36,68% do capital. A empresa também esteve sob os holofotes dos investidores nesta semana ao anunciar formação de
Joint Venture com o grupo austríaco Lenzing para produção de celulose solúvel, além de firmar venda de alguns ativos
florestais para a Suzano. A operação adicionará um lucro líquido de R$ 360 milhões nas demonstrações de resultado da
companhia.
Voltando ao assunto principal deste relatório: por R$ 9,73 é possível iniciar um investimento para se tornar acionista
indireto de grandes empresas.
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DISCLAIMER
O presente relatório foi preparado pela ELITE INVESTIMENTOS e destina-se somente para informação de investidores, não
constituindo oferta ou solicitação de compra ou de venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em
qualquer estratégia de negócio específica. Qualquer decisão de compra ou venda de títulos e valores mobiliários deverá
ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e, quando apropriado, deve levar em conta o
conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e a disposição, nas entidades governamentais responsáveis por
regular o mercado e a emissão dos respectivos títulos.
A ELITE INVESTIMENTOS baseou este documento nas informações obtidas a partir de fontes que crê serem confiáveis,
mas que não verificou de modo independente; a Corretora não faz qualquer declaração no sentido de garantir e assegurar
a exatidão e integridade de tais informações, bem como não aceita qualquer responsabilidade pelas mesmas. As opiniões
presentes no relatório baseiam-se em informações que estavam disponíveis para o público à data da publicação e estão
sujeitas a alterações sem aviso.
A ELITE INVESTIMENTOS ou quaisquer de seus diretores ou funcionários poderão adquirir ou manter ativos direta ou
indiretamente relacionados à(s) empresa(s) aqui mencionada(s), desde que observadas as regras previstas na ICVM
483/2010 e regras e políticas internas. A ELITE INVESTIMENTOS não será responsável por perdas diretas ou lucros
cessantes que sejam decorrentes do uso do presente relatório. Os instrumentos financeiros abordados neste relatório
podem não ser adequados para todos os perfis de investidores.
Caso o instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não seja a do investidor, uma alteração nas taxas de
câmbio pode impactar adversamente o preço, valor e rentabilidade do instrumento financeiro. Os desempenhos
anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros, e nenhuma declaração ou garantia, de forma
expressa ou implícita, é feita nesse relatório em relação a desempenhos futuros.
O presente relatório não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim sem o
prévio consentimento da ELITE INVESTIMENTOS.
A fim de atender a exigência regulatória prevista na Instrução CVM 598, de 03 de maio de 2018, o(s) analista(s) de valores
mobiliários responsável (eis) pela elaboração deste relatório de análise declara(m) que:
I - As recomendações refletem única e exclusivamente sua(s) opiniões pessoais e foram elaboradas de forma
independente, inclusive em relação à ELITE INVESTIMENTOS;
II – É (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC;
II – Sua(s) remuneração é (são) fixa(s), podendo receber PL semestral de acordo com o resultado da Instituição como um
todo e não relacionado ao trabalho específico de análise.
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