
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Itaú – 1º semestre de 2021 

No 1º semestre de 2021, o Itaú Unibanco obteve Lucro Líquido Recorrente Gerencial, que exclui 
efeitos extraordinários, de R$ 12,941 bilhões, alta de 59,4% em relação ao mesmo período do ano passado.  
No 2º trimestre de 2021, o banco obteve um Lucro Líquido Recorrente Gerencial de R$ 6,543 bilhões, com 
alta de 55,6% em relação ao mesmo período de 2020 e de 2,3% no trimestre. Já o retorno recorrente 
consolidado sobre o Patrimônio Líquido médio anualizado do banco (ROE) foi de 18,8% no semestre, com 
alta de 5,7 p.p. em doze meses. 

Nesse período, percebe-se que, ainda que as receitas da intermediação financeira tenham caído, as 
despesas tiveram uma queda maior, gerando um resultado bruto positivo de R$ 30,188 bilhões a mais do 
que no 1º semestre de 2020 e permitindo o crescimento maior do lucro líquido. 

A Carteira de Crédito do banco cresceu 12,0% em doze meses, atingindo R$ 909,1 bilhões. As 
operações com pessoas físicas (PF) cresceram 22,2% em relação a junho de 2020, totalizando R$ 279,7 
bilhões, com destaque para crédito imobiliário (+44,4%), veículos (+32,3%) e cartão de crédito (+21,2%). As 
operações com micro e pequenas empresas (MPE) somaram R$ 132,6 bilhões no país, com alta de 23,4% 
em doze meses, e a carteira de grandes empresas avançou 10,6%, totalizando R$ 286,7 bilhões. A carteira 
de crédito para a América Latina caiu 2,7% no período, atingindo R$ 210 bilhões. O Índice de Inadimplência 
superior a 90 dias, no país, caiu 0,5 p.p., ficando em 2,7% no semestre. As despesas com provisão para 
devedores duvidosos (PDD) foram reduzidas em 64,5% em relação ao mesmo período de 2020, totalizando 
R$ 6,3 bilhões em junho de 2021. 

A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceu 7,2% em doze meses, totalizando 
cerca de R$ 20,6 bilhões. As despesas de pessoal também cresceram 13,3%, somando R$ 12,0 bilhões. 
Dessa forma, a cobertura destas despesas pelas receitas secundárias do banco foi de 171,0% no período. 

Ao final de junho de 2021, a holding contava com 85.611 empregados no país, com abertura de 
1.268 postos de trabalho em doze meses e 1.196 no trimestre. Esse saldo se deve a contratações para a 
área de TI e à incorporação, a partir do segundo trimestre de 2020, dos empregados da ZUP (empresa de 
tecnologia adquirida em outubro de 2019). Foram fechadas 114 agências físicas no Brasil, em doze meses, 
e 2 agências digitais abertas, totalizando 3.041 e 197 unidades, respectivamente. 

  
(R$ milhões) 

Itens 1sem2021 1sem2020 Variação  

Ativos Totais 2.065.744 2.075.122 -0,5% 
Carteira de Crédito 909.055 811.326 12,0% 
Patrimônio Líquido 136.025 126.357 7,7% 
Lucro Líquido Recorrente 12.941 8.117 59,4% 
Rentabilidade Recorrente (LL/PL) – Consolidado 18,80% 13,10% 5,7 pp 
Rentabilidade Recorrente (LL/PL) – Brasil 19,20% 13,20% 6,0 pp 
Receita com Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 39.498 43.480 -9,2% 
Resultado com TVM e Derivativos 13.514 35.744 -62,2% 
Resultado com Câmbio 1.418 3.056 -53,6% 
Despesas com Captação no Mercado 15.777 39.304 -59,9% 
Despesas com Empréstimo e Repasses 4.815 28.283 -83,0% 
Despesas com PDD 6.314 17.771 -64,5% 
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 29.928 -260 - 
Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 20.578 19.198 7,2% 
Despesa de Pessoal + PLR  12.037 10.621 13,3% 
Cobertura (RPS/DP) 171,0% 180,8% -9,8 pp 
Resultado antes da Tributação e Contribuições 20.790 -8.758 - 
Impostos e Contribuições -6.893 14.446 - 
Taxa de Inadimplência - Brasil (90 dias) 2,7% 3,2% -0,5 pp 
Índice de Basileia 14,9% 13,5% 1,4 pp 
Número de Agências Físicas  3.041 3.155 -114 
Número de Agências Digitais 197 195 2 
Número de Empregados – Brasil 85.611 84.343 1.268 
Número de Empregados – Total 98.250 97.440 810 

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Itaú (1º semestre de 2021). 
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