
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Itaú Unibanco – 1º semestre de 2017   
 

No primeiro semestre de 2017, o Banco Itaú obteve um Lucro Líquido Recorrente (que exclui 

efeitos extraordinários) de R$ 12,345 bilhões, com crescimento de 15,0% em relação ao mesmo 

período de 2016. O retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio Anualizado (ROE) ficou em 21,8%, 

representando uma alta de 1,7 p.p. em doze meses.  

O total da Carteira de Crédito do banco decresceu 4,2% em relação a junho de 2016, 

atingindo R$ 587,3 bilhões (no trimestre houve retração de 1,0%). As operações com pessoas físicas 

recuaram 1,8% em doze meses, chegando a R$ 179,4 bilhões (-0,6% no trimestre). Já as operações 

com pessoas jurídicas alcançaram R$ 235,2 bilhões, com redução de 6,3% em doze meses e 0,6% no 

trimestre. Na América Latina, a queda foi de 1,1% em doze meses, mas, apresentou alta de 3,3% no 

trimestre, chegando a R$ 137,7 bilhões. 

O Índice de Inadimplência superior a 90 dias no Brasil teve uma pequena redução, de 0,4 p.p. 

no período, ficando em 3,2%. Por sua vez, a despesa de provisão para devedores duvidosos caiu 21% 

chegando a R$ 10,485 bilhões no primeiro semestre de 2017. 

A receita com prestação de serviços mais a renda das tarifas bancárias apresentou 

crescimento de 7,3% no período, totalizando R$ 17,3 bilhões. As despesas de pessoal subiram 9,2%, 

atingindo R$ 10,8 bilhões. Em junho de 2017, a cobertura da despesa de pessoal pelas receitas 

secundárias do banco foi de 160,4%.  

A holding encerrou o primeiro trimestre de 2017 com 81.252 empregados no país, com 

redução de 961 postos de trabalho em relação a junho de 2016. Foram abertas 39 agências digitais 

(que já somam 154 unidades) e fechadas 184 agências físicas no país em doze meses. O total de 

agências e pontos de atendimento do banco no Brasil e exterior, em março de 2017, foi de 4.955. 

 
        (R$ milhões) 

Itens 1sem2017 1sem2016 Variação   

Ativos Totais 1.448.335 1.396.735 3,7 % 

Carteira de Crédito Total 587.335 613.050 -4,2 % 

Patrimônio Líquido 118.379 110.587 7,0 % 

Lucro Líquido Recorrente 12.345 10.737 15,0 % 

Rentabilidade (LL/PL) 21,8% 20,1% 1,7  p.p. 

“Receita” com Empréstimos e Repasses -2.938 7.493 -  

Imposto de Renda e Contribuição Social -4.529 -10.400 -56,5 % 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS)  17.297 16.126 7,3 % 

Despesa de Pessoal + PLR (DP) 10.782 9.875 9,2 % 

Cobertura (RPS/DP) 160,42% 163,30% -2,88 % 

Taxa de Inadimplência (90 dias) - Brasil 3,2% 3,6% -0,4 p.p. 

Despesas de PDD 10.486 13.316 -21,3 % 

Índice de Basileia 18,4% 18,1% 0,3 p.p. 

Agências Físicas 3.523 3.707 -184 UN 

Agências Digitais 154 115 39 UN 

Número de Empregados 81.252 82.213 -961  
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Itaú Unibanco (1º semestre de 2017).   

Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 


