
 

 
 
 
 

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

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

efeitos extraordinários) de R$ 6,2 bilhões, com crescimento de 19,6% em relação ao mesmo período 

de 2016. O retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio Anualizado (ROE) ficou em 22,0%, 

representando uma alta de 2,4 p.p. em doze meses.  

O total da Carteira de Crédito do banco decresceu 7,9%, em relação a março de 2016, e 

atingiu R$ 587,0 bilhões (no trimestre houve retração de 1,9%). As operações com pessoas físicas 

recuaram 2,0% em doze meses, chegando a R$ 180,5 bilhões (-1,6% no trimestre). Já as operações 

com pessoas jurídicas alcançaram R$ 236,6 bilhões e apresentaram redução de 10,7% em doze 

meses e 2,7% no trimestre. Na América Latina, a queda foi de 1,6% no trimestre, chegando a R$ 

133,3 bilhões. 

O Índice de Inadimplência superior a 90 dias no Brasil teve uma pequena redução, de 0,2 p.p. 

no período, ficando em 4,2%. A despesa de provisão para devedores duvidosos também caiu (25,4%), 

totalizando, em março de 2017, R$ 5,4 bilhões.  

As despesas com empréstimos e repasses, apesar de se tornarem uma receita tanto no 1º 

trimestre de 2016 quanto no mesmo período de 2017, tiveram queda de 96,0%, totalizando R$ 123,2 

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

crescimento de 11,3% no período, totalizando R$ 8,6 bilhões. As despesas de pessoal subiram 12,4%, 

atingindo R$ 5,3 bilhões. Em março de 2017, a cobertura da despesa de pessoal pelas receitas 

secundárias do banco foi de 162,9%.  

A holding encerrou o primeiro trimestre de 2017 com 81.219 empregados no país, com 

redução de 1.652 postos de trabalho em relação a março de 2016. Foram abertas 36 agências digitais 

(que já somam 144 unidades) e fechadas 202 agências físicas no país no ano. O total de agências e 

pontos de atendimento do banco no Brasil e exterior, em março de 2017, foi de 5.005. 
        (R$ milhões) 

Itens 1tri2017 1tri2016 Variação   

Ativos Totais 1.413.269 1.398.334 1,1 % 

Carteira de Crédito Total 586.998 637.472 -7,9 % 

Patrimônio Líquido 114.897 106.647 7,7 % 

Lucro Líquido Recorrente 6.176 5.162 19,6 % 

Rentabilidade (LL/PL) 22,0% 19,6% 2,4 p.p. 

“Receita” com Empréstimos e Repasses 123 3.039 -96,0 % 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS)  8.602 7.729 11,3 % 

Despesa de Pessoal + PLR (DP) 5.282 4.698 12,4 % 

Cobertura (RPS/DP) 162,9% 164,5% -1,6 p.p. 

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

Despesas de PDD 5.366 7.193 -25,4 % 

Índice de Basileia 18,1% 17,7% 0,4 p.p. 

Agências Físicas 3.553 3.755 -202  

Agências Digitais 144 108 36  

Número de Empregados 81.219 82.871 -1.652  
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Itaú Unibanco (1º trimestre de 2017).   

Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 


