
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco Itaú – Exercício de 2021 

No ano de 2021, o Itaú Unibanco obteve Lucro Líquido Recorrente Gerencial, que exclui efeitos 
extraordinários, de R$ 26,879 bilhões, alta de 45% em relação ao ano de 2020.  No 4º trimestre, o banco 
obteve Lucro Líquido Recorrente Gerencial de R$ 7,159 bilhões, com alta de 5,6% em relação ao trimestre 
anterior (de R$ 6,779 bilhões). No país, o retorno recorrente consolidado sobre o Patrimônio Líquido médio 
anualizado do banco (ROE) foi de 19,9% no período, com alta de 4,6 p.p. em doze meses. De acordo com o 
relatório do banco, esse resultado se deve ao crescimento da carteira de crédito e a mudança do “mix” da 
carteira no segmento do varejo, que levaram ao crescimento de 8,3% na margem financeira com clientes. O  
Banco também considera que o aumento da taxa de juros, trouxe impacto positivo na remuneração do 

capital de giro próprio e para a margem de passivos, somados ao aumento na margem financeira com o 
mercado e a redução no custo do crédito no período. 

A Carteira de Crédito do banco cresceu 18,2% em doze meses, atingindo R$ 1.027,2 bilhões. As 
operações com pessoas físicas (PF) no país cresceram 30,2% em doze meses, totalizando R$ 331,7 
bilhões, com destaque para o crédito imobiliário (+53,7%), cartão de crédito (+30,0%) e veículos (+27,2%). 
As operações com pessoa jurídica tiveram alta de 11,3% no período, totalizando R$ 282,6 bilhões. O 
segmento das micro e pequenas empresas (MPE) somou R$ 149,6 bilhões no país, com alta de 23,1% em 
doze meses, enquanto a carteira de grandes empresas cresceu, apenas, 0,6% no período, totalizando R$ 
133,1 bilhões. A carteira de crédito para a América Latina cresceu 1,4% em doze meses, atingindo R$ 204,8 
bilhões. O Índice de Inadimplência superior a 90 dias, no país, cresceu 0,1 p.p. em doze meses, ficando em 
2,8% no ano. As despesas com provisão para devedores duvidosos (PDD) foram reduzidas em 38,7% em 
relação ao mesmo período de 2020, totalizando R$ 18,5 bilhões em dezembro de 2021. 

A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceu 9,3% em doze meses, totalizando 
cerca de R$ 43,3 bilhões. As despesas de pessoal, considerando a PLR, por sua vez, cresceram 10,8% no 
período, somando R$ 24,8 bilhões. Dessa forma, a cobertura destas despesas pelas receitas com 
prestação de serviços do banco foi de 174,2% no período. 

Ao final de 2021, a holding contava com 87.341 empregados no país, com abertura de 3.422 postos 
de trabalho em doze meses. De acordo com o relatório do banco, esse saldo se deve a contratações para a 
área de TI, visando acelerar o processo de transformação digital. Foram fechadas 15 agências físicas no 
Brasil, no período, e abertas 28 agências digitais, totalizando 3.026 e 223 unidades, respectivamente. 

  
(R$ milhões) 

Itens 2021 2020 Variação  

Ativos Totais 2.166.019 2.116.082 2,4% 
Carteira de Crédito 1.027.158 869.532 18,2% 
Patrimônio Líquido 155.576 147.706 5,3% 
Lucro Líquido Recorrente Gerencial 26.879 18.536 45,0% 
Rentabilidade Recorrente (LL/PL) – Consolidado 19,3% 14,5% 4,8 p.p. 
Rentabilidade Recorrente (LL/PL) – Brasil 19,9% 15,3% 4,6 p.p. 
Receita com Operações de Crédito e Arrend. Mercantil 93.739 79.701 17,6% 
Resultado com TVM e Derivativos 46.950 46.020 2,0% 
Resultado com Câmbio 2.538 666 281,1% 
Despesas com Captação no Mercado 51.245 54.882 -6,6% 
Despesas com Empréstimo e Repasses 24.595 27.007 -8,9% 
Despesas com PDD 18.484 30.140 -38,7% 
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 55.771 20.394 173,7% 
Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 43.273 39.574 9,3% 
Despesa de Pessoal + PLR  24.836 22.415 10,8% 
Cobertura (RPS/DP) 174,2% 176,6% -2,4 p.p. 
Resultado antes da Tributação e Contribuições 39.823 6.983 470,3% 
Impostos e Contribuições -13.394 9.798 - 
Taxa de Inadimplência - Brasil (90 dias) 2,8% 2,7% 0,1 p.p. 
Índice de Basileia 14,7% 14,5% 0,2 p.p. 
Número de Agências Físicas  3.026 3.041 -15 
Número de Agências Digitais 223 195 28 
Número de Empregados – Brasil 87.341 83.919 3.422 
Número de Empregados – Total 99.598 96.540 3.058 

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Itaú (4º trimestre de 2021). 
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