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ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”) comunica aos seus 
acionistas e ao mercado em geral que, em decorrência da pandemia de coronavírus (COVID-
19) no Brasil, vem tomando medidas a fim de mitigar os impactos em suas operações e zelar 
pela saúde de seus colaboradores, inclusive por meio da implementação do trabalho remoto. 

As medidas adotadas por suas empresas investidas foram divulgadas pelas respectivas áreas 
de Relações com Investidores, bem como estão descritas no Relatório de Administração da 
Itaúsa do primeiro trimestre de 2020, divulgado nesta data ao mercado. 

A despeito das providências tomadas pelas empresas investidas e pela Companhia para 
atenuar os impactos da pandemia em suas respectivas operações, os resultados do primeiro 
trimestre dessas empresas e, por consequência, da Itaúsa, foram impactados negativamente 
e contribuem para que o resultado de 2020 seja possivelmente abaixo do inicialmente 
esperado e do reportado em 2019.  

Ainda não há como precisar de forma efetiva os impactos a longo prazo da pandemia no 
cenário econômico, nem nas operações das investidas e, consequentemente, nos resultados 
da Companhia, considerando a volatilidade e a velocidade de mudança de cenários.  

Tendo em vista a redução no ritmo das atividades das empresas investidas, as condições de 
mercado, bem como as medidas regulatórias (como a limitação temporária de distribuição de 
dividendos acima do mínimo obrigatório imposta pelo Banco Central do Brasil às instituições 
financeiras por meio da Resolução nº 4.797/20), a expectativa é de que haja redução no fluxo 
de caixa recebido pela Itaúsa, o que produziria redução temporária nos dividendos pagos pela 
Companhia. 

As declarações ora apresentadas refletem apenas as expectativas atuais da administração 
da Companhia com base nos resultados do primeiro trimestre de 2020 já publicados, e na 
falta de visibilidade de estabilização e retomada das condições do mercado e cenário 
econômico (brasileiro e mundial) frente à pandemia. Tais expectativas estão sujeitas a riscos 
e incertezas, não constituindo de forma alguma promessa de desempenho ou projeção da 
Itaúsa e/ou de suas empresas investidas. 

A Itaúsa reitera seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e demais 
stakeholders e manterá o mercado e investidores devidamente informados acerca de qualquer 
nova informação relevante. 

São Paulo (SP), 11 de maio de 2020. 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL 
Diretor de Relações com Investidores 
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ITAÚSA - Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa” or “Company”) announces to its shareholders 
and the market in general that, as a result of the coronavirus pandemic (COVID-19) in Brazil, 
it has been taking measures to mitigate the impacts on its operations and ensure the health of 
its employees, including by means of the adoption of home office. 

The measures adopted by its investees were disclosed by their respective Investor Relations 
areas, as well as are described in Itaúsa's Management Report for the first quarter of 2020, 
released to the market on this date. 

Despite the measures taken by the investees and the Company to mitigate the impacts of the 
pandemic on their respective operations, the results of the first quarter of these entities and, 
consequently, of Itaúsa, were negatively impacted and contribute to the 2020’s result being 
possibly lower than that initially expected and the one reported in 2019. 

It is still not possible to effectively specify the long-term impacts of the pandemic on the 
economic scenario, nor on the operations of the investees and, consequently, on the 
Company's results, considering the volatility and the speed of changing scenarios. 

Given the slowdown in the activities of the investees, market conditions and the regulatory 
measures (such as the temporary limitation of distribution of dividends above the mandatory 
minimum imposed to financial institutions by Brazilian Central Bank through Resolution No. 
4,797/20), the expectation is that there will be a reduction in the cash flow received by Itaúsa, 
which would result in a temporary reduction in the dividends paid by the Company. 

The statements presented herein reflect only current expectations of the Company's 
management based on the results of the first quarter of 2020 already published, and the lack 
of visibility of stabilization and resumption of market conditions and economic scenario 
(Brazilian and global) in view of the pandemic. Such expectations are subject to risks and 
uncertainties and are not in any way a promise of performance or projection of Itaúsa and/or 
its investees. 

Itaúsa reiterates its commitment to the safety of its employees and other stakeholders and will 
keep the market and investors duly informed about any new relevant information. 
 

São Paulo (SP), May 11, 2020. 

ALFREDO EGYDIO SETUBAL 
Investor Relations Officer 
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