
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Itaú Unibanco– 1º trimestre de 2018 
 

No 1º trimestre de 2018, o Itaú Unibanco obteve um Lucro Líquido Recorrente de R$ 6,419 bilhões, 

com crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período de 2017 e de 2,2% no trimestre. Do ponto de vista 

gerencial, os itens que impactaram o crescimento do lucro em doze meses não foram as receitas e, sim, a 

maior queda das despesas, principalmente o item custos de crédito (-28,3%), que inclui as despesas de PDD 

e as despesas não decorrentes de juros (-6,1%). O retorno sobre o Patrimônio Líquido médio anualizado 

(ROE) ficou em 22,2%, com aumento de 0,2 p.p. em doze meses.  

A Carteira de Crédito do banco apresentou crescimento de 2,4% em doze meses, atingindo R$ 

601,1 bilhões (incluindo América Latina). As operações com pessoas físicas (PF) cresceram 5,7% em relação 

a março de 2017, chegando a R$ 190,5 bilhões. Todos os segmentos PF cresceram, exceto cartão de crédito 

(sempre menor no 1º trimestre). Já as operações com pessoas jurídicas (PJ) somaram R$ 319,0 bilhões, 

permanecendo estável. A queda ocorreu em grandes empresas, de acordo com o banco, devido a 

desalavancagem do segmento e a migração de parte de parte dos recursos para o mercado de capitais, 

onde, também, tem prestado este serviço. O Índice de Inadimplência superior a 90 dias apresentou 

redução de 0,3 p.p em doze meses, ficando em 3,1% no total, enquanto que no Brasil o índice foi de 3,7% (-

0,5 p.p.). As despesas com provisão para devedores duvidosos (PDD) foram reduzidas em 27,1%, 

totalizando R$ 3,9 bilhões.  

A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceu 8,2% em doze meses, totalizando R$ 

9,3 bilhões. Já as despesas de pessoal subiram 4,9%, chegando a R$ 5,5 bilhões. Com isso, a cobertura 

destas pelas receitas secundárias do banco foi de 168,0% em março de 2018, aumento de 5,0 p.p. 

A holding encerrou março de 2018 com 85.843 empregados no país, com abertura de 4.624 novos 

postos de trabalho em doze meses. Segundo o Banco, a abertura de postos foi devido a contratação para a 

estrutura do Banco de Varejo, relacionado à rede de agências, ao mesmo tempo teve início um processo de 

contratação com o objetivo de reforçar a força de vendas da REDE. Nesse total já estão inclusos os 

trabalhadores do Citibank (+2.897), no Brasil. No período, o saldo foi de 34 agências físicas e 16 agências 

digitais abertas, todavia, ao se considerar que 71 agências físicas do Citibank foram incorporadas ao grupo, 

o saldo, de fato, é de 37 agências físicas fechadas em doze meses. 
                          (R$ milhões) 

   Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Itaú (1º trimestre de 2018).               Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 

Itens 1tri2018 1tri2017 Variação  

Ativos Totais 1.524.354 1.413.269 7,9% 
Carteira de Crédito  601.056 586.998 2,4% 
Patrimônio Líquido 118.511 114.897 3,1% 
Rentabilidade (LL/PL) 22,2% 22,0% 0,2 p.p. 
Lucro Líquido Recorrente 6.419 6.176 3,9% 
Resultado com Empréstimos e Repasses -1.115 123,2 - 
Resultado de Operações com Câmbio -18,3 178,4 - 
Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 9.305 8.601 8,2% 
Despesa de Pessoal + PLR  5.543 5.282 4,9% 
Cobertura (RPS/DP) 167,87% 162,84% 5,03 p.p. 
Impostos e Contribuições -3.085 -3.698 -16,6% 
Taxa de Inadimplência (90 dias) - Total 3,1% 3,4% -0,3 p.p. 

Despesas de PDD -3.911 -5.366 -27,1% 

Índice de Basileia 16,6% 18,1% -1,5 p.p. 
Agências Físicas 3.587 3.553 34 
Agências Digitais 160 144 16 
Número de Empregados - Brasil 85.843 81.219 4.624 
Número de Empregados – Total 99.618 94.955 4.663 


