
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Itaú – 1º trimestre de 2020 
 

No 1º trimestre de 2020, o Banco Itaú obteve um Lucro Líquido Recorrente de R$ 3,9 bilhões, com 

redução de 43,1% em relação ao mesmo período de 2019 e de 46,4% no trimestre. De acordo com o 

banco, esse resultado reflete, dentre outros fatores, o impacto do custo de crédito no primeiro trimestre de 

2020, que apresentou um aumento de 175,2% quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado  e 

do produto bancário, que caiu 3,5%. A margem financeira com clientes recuou em função da menor receita 

com cheque especial, devido à mudança regulatória vigente desde o início do ano e à redução da taxa 

básica de juros. Diante disso, o retorno recorrente sobre o Patrimônio Líquido médio anualizado (ROE) caiu 

10,8 p.p. em doze meses, ficando em 12,8% (no Brasil ficou em 13%, com queda de 11,8 p.p.). 

A Carteira de Crédito do banco cresceu 18,9% em doze meses e 8,9% no trimestre, atingindo R$ 

769,2 bilhões. As operações com pessoas físicas (PF) cresceram 10,4% em relação a março de 2019, 

chegando a R$ 237,0 bilhões, com destaque para crédito pessoal (+20,2%), veículos (+17,3%), crédito 

imobiliário (+10,0%) e cartão de crédito (+9,7%). As operações com pessoas jurídicas (PJ) no país somaram 

R$ 221,2 bilhões, com alta de 27,5% em doze meses. Veículos (+95,7%), Financiamento à 

importação/exportação (58,9%) e Capital de Giro (+25,9%) foram os destaques positivos no segmento. A 

carteira de crédito para a América Latina apresentou alta de 16,8% no período, totalizando R$ 181,5 

bilhões. O Índice de Inadimplência superior a 90 dias, no país, subiu 0,1 p.p., ficando em 3,1%. Mas, as 

despesas com provisão para devedores duvidosos (PDD) cresceram 161,5%, totalizando R$ 10,9 bilhões.  

A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceu 9,8% em doze meses, totalizando 

R$ 10,4 bilhões. As despesas de pessoal, por sua vez, caíram 0,9%, somando R$ 5,8 bilhões. Com isso, a 

cobertura destas pelas receitas secundárias do banco foi de 179,0% no período. 

Ao final do 1º trimestre de 2020, a holding contava com 82.107 empregados no país, com 

fechamento de 4.097 postos de trabalho em doze meses. Ao final do 2º trimestre, o banco lançou um 

Programa de Desligamento Voluntário (PDV) ao qual, segundo comunicado, atingiu 3,5 mil adesões. No 

trimestre, porém, houve um saldo positivo de 416 novos postos de trabalho no banco, em função de 

contratações para a área de TI e do “compromisso de manutenção dos empregos durante a crise”. Em 

doze meses, foram fechadas 371 agências físicas (duas no trimestre), o que representa queda de 10,5% do 

total de agências físicas e foi aberta apenas uma agência digital, totalizando 3.156 e 196, respectivamente. 
 

                          (R$ milhões) 

   Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Itaú (1º trimestre de 2020). 
          Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 

Itens 1tri2020 1tri2019 Variação  

Ativos Totais 1.982.498 1.651.425 20,0% 

Carteira de Crédito  769.216 647.061 18,9% 

Patrimônio Líquido 135.265 132.322 2,2% 

Lucro Líquido Recorrente 3.912 6.877 -43,1% 

Rentabilidade Recorrente (LL/PL) – Consolidado 12,8% 23,6% -10,8 p.p. 

Rentabilidade Recorrente (LL/PL) – Brasil 13,0% 24,8% -11,8 p.p. 

Receita com Op. Crédito e Arrend. Mercantil 24.339 18.994 28,1% 

Resultado com TVM e Derivativos 21.139 10.915 93,7% 

Resultado com Câmbio 14.018 910 1.440,4% 

Despesas com Captação no Mercado 24.359 13.322 82,8% 

Despesas com Empréstimo e Repasses 33.867 2.073 1.533,7% 

Despesas com PDD 10.872 4.158 161,5% 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira -8.066 13.469 - 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 10.373 9.445 9,8% 

Despesa de Pessoal + PLR  5.795 5.850 -0,9% 

Cobertura (RPS/DP) 179,00% 161,45% 17,55 p.p. 

Resultado antes da Tributação e Contribuições -9.191 9.861 - 

Impostos e Contribuições 12.659 -2.969 - 

Taxa de Inadimplência - Brasil (90 dias) 3,1% 3,0% 0,1 p.p. 
Índice de Basileia 13,3% 16,0% -2,7 p.p. 
Número de Agências Físicas  3.156 3.527 -371 
Número de Agências Digitais 196 195 1 
Número de Empregados – Brasil 82.107 86.204 -4.097 
Número de Empregados – Total 95.288 99.661 -4.373 


