
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Itaú – 3º trimestre de 2020 

 
Nos primeiros nove meses de 2020, o Banco Itaú obteve um Lucro Líquido Recorrente de R$ 

13,148 bilhões, com redução de 37,6% em relação ao mesmo período de 2019 e alta de 19,6% no trimestre 
(o lucro do 3º trimestre foi de R$ 5,030 bilhões). De acordo com o banco, esse resultado mantém os sinais 
de melhora no 3º trimestre de 2020, com crescimento da carteira de crédito na maior parte dos segmentos. 
O retorno recorrente consolidado sobre o Patrimônio Líquido médio anualizado (ROE) foi de 14,1%, com 
queda de 9,5 p.p. (no Brasil ficou em 14,4%, com queda de 10,3 p.p.).  

Um item com forte impacto nos resultados do banco foi a conta de impostos e contribuições, que 
passou de uma despesa de, aproximadamente, R$ 5,8 bilhões para uma receita de R$ 14,6 bilhões, devido 
à entrada de créditos tributários, revertendo o resultado negativo antes dos impostos de R$ 4,6 bilhões.   

A Carteira de Crédito do banco cresceu 20,4% em doze meses e 4,4% no trimestre, atingindo R$ 
847 bilhões. As operações com pessoas físicas (PF) cresceram 3,5% em relação a setembro de 2019, 
chegando a R$ 237,7 bilhões, com destaque para veículos (+19,6%) e crédito imobiliário (+14,3%). As 
operações com micro e pequenas empresas (MPE) no país somaram R$ 122,5 bilhões, com alta de 36,9% 
em doze meses, e a carteira de grandes empresas variou 24,2% e totalizou R$ 264,8 bilhões para o mesmo 
período. A carteira de crédito para a América Latina apresentou alta de 29,8% no período, totalizando R$ 
222,0 bilhões. O Índice de Inadimplência superior a 90 dias, no país, caiu 0,8 p.p., ficando em 2,6%. Ainda 
assim, as despesas com provisão para devedores duvidosos (PDD) cresceram 74,8%, totalizando R$ 24,3 
bilhões.  

A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias caiu 1,1% em doze meses, totalizando R$ 
29,1 bilhões. As despesas de pessoal, por sua vez, caíram 13,2%, somando R$ 17,9 bilhões. Com isso, a 
cobertura destas pelas receitas secundárias do banco foi de 163,0% no período. 

Ao final do 3º trimestre de 2020, a holding contava com 84.272 empregados no país, com 
crescimento de 736 postos de trabalho em doze meses, mas uma queda de 71 postos em relação ao 
trimestre anterior. Segundo o relatório do banco, em nove meses, houve contratações na área de 
tecnologia, além de passarem a considerar, no segundo trimestre, os trabalhadores da ZUP (1.448 
empregados, empresa de tecnologia adquirida em outubro de 2019). Em doze meses, foram fechadas 203 
agências físicas (sendo 28 no trimestre) e não foi aberta nenhuma agência digital, totalizando 3.127 e 196, 
respectivamente.  

                          (R$ milhões) 

Itens 9M2020 9M2019 Variação  

Ativos Totais 2.110.120 1.738.339 21,4% 
Carteira de Crédito  846.994 703.401 20,4% 
Patrimônio Líquido 142.367 138.531 2,77% 
Lucro Líquido Recorrente 13.148 21.067 -37,6% 
Rentabilidade Recorrente (LL/PL) – Consolidado 14,0% 23,50% -9,5 pp 
Rentabilidade Recorrente (LL/PL) – Brasil 14,40% 24,70% -10,3 pp 
Receita com Op. Crédito e Arrend. Mercantil 62.267 61.647 1,01% 
Resultado com TVM e Derivativos 43.193 34.828 24,0% 
Resultado com Câmbio 2.666 2.672 -0,22% 
Despesas com Captação no Mercado 49.446 43.415 13,9% 
Despesas com Empréstimo e Repasses 31.427 10.223 207,4% 
Despesas com PDD 24.379 13.950 74,8% 
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 7.366 38.823 -81,0% 
Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 29.105 29.437 -1,1% 
Despesa de Pessoal + PLR  17.861 20.583 -13,2% 
Cobertura (RPS/DP) 163,0% 143,0% 20 pp 
Resultado antes da Tributação e Contribuições -4.554 25.541 - 
Impostos e Contribuições 14.615 -5.845 - 
Taxa de Inadimplência - Brasil (90 dias) 2,60% 3,40% -0,8 pp 
Índice de Basileia 13,70% 15,40% -1,7 pp 
Número de Agências Físicas  3.127 3.330 -203 
Número de Agências Digitais 196 196 0 
Número de Empregados – Brasil 84.272 83.536 736 
Número de Empregados – Total 96.948 96.764 -184 

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Itaú (3º trimestre de 2020). 
Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 


