
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Itaú – exercício de 2017 

 

Em 2017, o Banco Itaú obteve um Lucro Líquido Recorrente de R$ 24,879 bilhões, com crescimento 

de 12,3%, em relação a 2016 e de 0,4% no trimestre. O retorno sobre o Patrimônio Líquido médio 

anualizado (ROE) ficou em 21,8%, com aumento de 1,5 p.p. em doze meses. Impactado negativamente por 

operações que respondem aos efeitos do câmbio, principalmente (como, por exemplo, despesas com 

empréstimos e repasses), o resultado antes dos impostos e contribuições caiu 8,5%. Ou seja, o principal 

efeito responsável pelo crescimento do lucro líquido foi a queda de 37,6% nas despesas com impostos. 

A Carteira de Crédito do banco apresentou queda de 0,8% em doze meses, atingindo R$ 593,7 

bilhões. No trimestre, porém, houve alta de 3,2%. As operações com pessoas físicas (PF) cresceram 1,0% 

em relação a 2016, chegando a R$ 185,3 bilhões. Já as operações com pessoas jurídicas (PJ) alcançaram R$ 

226,8 bilhões, com queda de 6,7% em um ano. Cartão de crédito foi o segmento que mais cresceu em PF 

(6,8%). Para PJ, a principal queda ocorreu em grandes empresas (-9,1%). O Índice de Inadimplência superior 

a 90 dias apresentou redução de 0,4 p.p em doze meses, ficando em 3,0%. Assim, as despesas de provisão 

para devedores duvidosos (PDD) foram reduzidas em 26,0%, totalizando R$ 18,8 bilhões.  

A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceu 7,7% em doze meses, totalizando R$ 

35,8 bilhões. Já as despesas de pessoal subiram 4,3%, totalizando R$ 22,4 bilhões. Com isso, a cobertura 

destas pelas receitas secundárias do banco foi de 160,2% em 2017. 

A holding encerrou o ano de 2017 com 82.640 empregados, com abertura de 1.769 novos postos 

de trabalho em relação ao final de 2016. No período, foram fechadas 133 agências físicas e abertas 25 

agências digitais, ou seja, fechamento médio de 5 agências físicas para cada agência digital aberta. 
 

                          (R$ milhões) 

   Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Itaú (4º trimestre de 2017). 

               Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 

Itens 2017 2016 Variação  

Ativos Totais 1.503.503 1.427.084 5,4% 
Carteira de Crédito  593.712 598.431 -0,8% 
Patrimônio Líquido 126.924 115.590 9,3% 
Rentabilidade (LL/PL) 21,8% 20,3% 1,5 p.p. 
Lucro Líquido Recorrente 24.789 22.150 12,3% 
Resultado com Empréstimos e Repasses -5.312 4.071 - 
Resultado de Operações com Câmbio 645 2.696 -76,1% 
Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 35.802 33.228 7,7% 
Despesa de Pessoal + PLR  22.351 21.420 4,3% 
Cobertura (RPS/DP) 160,18% 155,13% 5,05 p.p. 
Resultados com Impostos e Contribuições -8.869 -14.210 -37,6% 
Taxa de Inadimplência (90 dias) 3,0% 3,4% -0,4 p.p. 

Despesas de PDD -18.750 -25.325 -26,0% 

Índice de Basileia 18,8% 19,1% -0,3 p.p. 
Agências Físicas 3.520 3.653 -133 
Agências Digitais 160 135 25 
Número de Empregados 82.640 80.871 1.769 


