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Você sabia que o Itaú Unibanco possui um Programa de ADRs (American Depositary
Receipt)?
Entrevistado: Augusto Vilela, Gerente de RI do Itaú Unibanco.
Começa agora a sua imersão no mundo dos investimentos, está no ar o Investcast, o Podcast
do Itaú Unibanco para acionistas bem informados.
Esta é a edição número oito do Investcast Itaú Unibanco, meu nome é Cassio Politi, e hoje ao
lado do Augusto Vilela, Gerente de Relações com Investidores, nós vamos falar do programa de
ADRs do Itaú Unibanco. Augusto, primeiramente, eu quero dizer que é um grande prazer estar
aqui novamente com você, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo para conversar
novamente comigo.
Augusto Vilela: Muito obrigado Cassio, o prazer é todo meu.
Cassio Politi: Então Augusto, a gente vai falar hoje do programa de ADR, e eu acho que um bom
começo é a gente explicar, afinal, o que é ADR?
Augusto Vilela: Uma ADR é um recibo de ação, que permite que um investidor que compre
ações de empresas não americanas no mercado norte americano. Por exemplo, nós temos
ações ordinárias e preferenciais negociadas aqui na bolsa brasileira, a B3, mas a gente também
está no mercado norte americano por meio de nosso programa de ADRs. As nossas ADRs nos
Estados Unidos, elas são negociadas por meio do Ticker ITUB, sendo que uma ADR representa
uma ação preferencial, ela é lastreada pelas nossas ações preferenciais.
Cassio Politi: Legal, e eu andei dando uma pesquisada e vi que a ADR é uma figura que surgiu
há quase cem anos no mercado, na década de 20, e o Itaú Unibanco especificamente tem ADRs
negociadas nos Estados Unidos desde quando?
Augusto Vilela: O Unibanco foi o primeiro banco brasileiro a ter ADRs negociadas no mercado
norte americano. Ele começou a operar em 1997, e o Itaú em 2002. Então, portanto, a gente tem
22 anos de listagem.
Cassio Politi: E qual é o objetivo e até a importância de estar numa bolsa como a New York Stock
Exchange?
Augusto Vilela: Significa que a gente pode acessar aqueles investidores que só compram ações
na bolsa norte americana. Então, isso reforça a nossa governança, porque a gente passa a
atender às regras da SEC, que é o regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos, e gera
um ciclo virtuoso, porque ele gera conforto para o investidor, que compra as nossas ações e
aumenta a nossa liquidez, e atraímos novos investidores e isso facilita muito a negociação com
as nossas ações.
Cassio Politi: Bom, nessa operação toda tem a figura de um banco depositário, né. Quem é o
banco depositário no caso do Itaú Unibanco?

Augusto Vilela: O depositário do Itaú Unibanco é o BNY Mellon, é o banco responsável por
emitir e cancelar as ADRs do Itaú. Ele também é responsável por pagar os dividendos aos
detentores de ADRs. Para mais informações, a gente tem um link disponível em nosso site de
relações com investidores, que vocês podem acessar dados sobre o nosso programa de ADRs.
Cassio Politi: Bom, até onde eu entendi o estrangeiro que quer comprar ações do Itaú Unibanco,
ele vai utilizar as ADRs, certo? E aí como é que ocorrem os pagamentos dos dividendos e juros
sobre capital próprio a esses detentores de ADRs no exterior?
Augusto Vilela: Você está certo, os investidores estrangeiros eles compram as ADRs, e o
pagamento de dividendos, ele é feito diretamente ao depositário. Então, e o banco depositário
tem esse papel de distribuir para os detentores de ADRs num prazo médio de 10 dias. Esse prazo
é de 10 dias corridos após o pagamento realizado aqui no Brasil.
Cassio Politi: Agora, tem um certo volume de negociação de ADRs do Itaú. Qual é esse volume
hoje?
Augusto Vilela: Para você ter uma ideia do volume, as ações do Itaú Unibanco são negociadas
em média R$ 1,5 bilhão de reais por dia, em média, e aproximadamente 47% desse volume é
feito via ADR. Isso equivale a uma média diária de R$ 750 milhões em ADRs contra R$ 800
milhões em ITUB3 e ITUB4 aqui no Brasil.
Cassio Politi: Muito bom Augusto, quero te agradecer muito por dar explicações aí tão
didáticas, esclarecedoras. Espero encontrar você mais vezes aqui no nosso Investcast.
Obrigado.
Augusto Vilela: Eu que agradeço, Cassio, e a gente está à disposição, caso haja qualquer
pergunta sobre esse e outros assuntos, o nosso time de RI aqui está pronto para responder.
Cassio Politi: Para todas as dúvidas que você tiver sobre relações com investidores do Itaú
Unibanco, é só você acessar o site de RI do Itaú Unibanco. O endereço é itau.com.br/relaçõescom-investidores, lembrando que esse endereço é naquele formato web, sem acento, sem ç,
né, então fica itau.com.br/relacoes-com-investidores. Você ouviu hoje o Augusto Vilela, que é
Gerente de Relações com Investidores do Itaú Unibanco. Eu espero você no próximo programa.

