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O 1º semestre de 2014, os dois grandes bancos privados nacionais, Bradesco e 

Itaú, apresentaram lucros recordes e rentabilidade elevada, embora tenham tido 

pouca expansão ou manutenção das operações de crédito. Os bancos públicos reduziram o 

ritmo de expansão das carteiras de crédito e obtiveram crescimento mais tímido dos lucros. 

No caso dos dois bancos privados estrangeiros, o Santander apresentou queda no lucro e o 

HSBC teve prejuízo.  

Em relação ao emprego, os bancos privados nacionais e estrangeiros deram 

continuidade ao fechamento de postos de trabalho. Entre os bancos públicos, o Banco do 

Brasil também seguiu essa tendência e a Caixa Econômica Federal foi a única instituição 

entre as seis maiores que manteve a geração de emprego. 

Esses são os principais destaques da 6ª edição do estudo Desempenho dos Bancos, 

produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) - Rede Bancários. 

 

Dados patrimoniais dos gigantes do Sistema Financeiro Nacional 

O total de ativos das seis maiores instituições bancárias do país atingiu, em junho de 

2014, o expressivo montante de R$ 5,1 trilhões, com evolução de 10,2% em 12 meses, 

conforme dados da Tabela 1. O valor representa mais de 80% do total de ativos de todo o 

Sistema Financeiro Nacional.  

O patrimônio líquido (PL), capital próprio dessas instituições, cresceu 12,4% no 

período, atingindo volume de R$ 331,3 bilhões.  

N 
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TABELA 1 
Destaques dos seis maiores bancos 

Brasil - 1º semestre de 2014 

Indicadores Junho de 2014 Variação (%) 
12 meses  

Número de Agências 20.747 1,1% 
Ativos Totais 5,1 trilhões 10,2% 
Patrimônio Líquido 331,3 bilhões 12,4% 
Operações de Crédito 2.568,3 bilhões 13,3% 
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 80,1 bilhões 29,1% 
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas 51,0 bilhões 9,7% 
Despesas de Pessoal 38,7 bilhões 5,2% 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 38,4 bilhões 11,0% 
Lucro Líquido Total (6 bancos) 28,5 bilhões 14,3% 
  Lucro Líquido Bancos Públicos 8,8 bilhões 4,3% 
  Lucro Líquido Bancos Privados Nacionais 16,8 bilhões 28,5% 
  Lucro Líquido Bancos Privados Estrangeiros 2,8 bilhões -15,8% 
Número de Funcionários 468.440 -1,0% 

           Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos 
           Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 

Entre os grandes bancos, a Caixa Econômica Federal é o destaque desde 2011. Os 

ativos da instituição cresceram 18,2% e o capital próprio (patrimônio líquido), 43,9%, na 

comparação entre os primeiros semestres de 2013 e 2014.  

As carteiras de crédito dos seis maiores bancos cresceram 13,3% no período e chegaram 

a quase R$ 2,6 trilhões. Mais uma vez, os bancos públicos são os principais responsáveis pelo 

crescimento. As operações de crédito, no período, tiveram expansão de 28,0%, na Caixa, e de 

12,5%, no Banco do Brasil.  

 

 Lucros e rentabilidade 

Em junho de 2014, as seis maiores instituições financeiras obtiveram lucro líquido 

superior a R$ 28,4 bilhões, crescimento de 14,3% na comparação com o primeiro semestre de 

2013.  

O maior lucro líquido foi do Itaú Unibanco (R$ 9,5 bilhões). O resultado representou 

incremento de 33,2% em relação ao do primeiro semestre de 2013. É também o maior 

crescimento em relação ao desempenho do lucro nos seis maiores bancos.   

O Bradesco teve o segundo maior lucro e a segunda maior variação no período. Com 

crescimento de 22,9%, em 12 meses, o banco alcançou lucro de R$ 7,3 bilhões. 
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No Banco do Brasil, o lucro foi de R$ 5,4 bilhões, um aumento de 2,2% em relação ao 

primeiro semestre de 2013. Cabe ressalvar, para evitar distorções na análise, que esse 

resultado não considerou o efeito extraordinário no lucro registrado no primeiro semestre de 

2013, decorrente da venda de ações da BB Seguridade, que levou o resultado do banco à casa 

dos R$ 10 bilhões.  

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido de R$ 3,4 bilhões, com alta de 7,9% 

na comparação semestral.  

A trajetória dos bancos estrangeiros privados foi oposta, ou seja, essas instituições 

tiveram queda nos resultados.  

O Santander apresentou lucro líquido de R$ 2,86 bilhões, redução de -2,2%. Já o HSBC 

obteve resultado negativo (prejuízo) de R$ 16,3 milhões, apesar da reversão de mais de 30% 

nas provisões para devedores duvidosos e do uso de créditos tributários. O crescimento de 

quase 70% nas despesas de captação do banco explica, em parte, o resultado negativo1.    
 

GRÁFICO 1 
Lucro líquido dos seis maiores bancos 

Brasil – 1º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014 (em R$ bilhões) 
 

          
               Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos 
               Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 
 

                                                            
1 Parte do maior custo de captação dos bancos pode ser explicada pelos ajustes monetários no período - a meta 
Selic (taxa básica de juros) passou de 8,5%, em 10/07/2013, para 11%, em 28/05/2014 (última decisão do 
Copom no semestre). 
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A rentabilidade voltou a crescer nos bancos privados nacionais (Bradesco e Itaú). Nos 

dois bancos, e ainda na Caixa, superou em 20% o patrimônio líquido.  

    TABELA 2 
Rentabilidade líquida (retorno sobre o patrimônio líquido) dos seis maiores bancos  

Brasil – 1º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014 (em %) 

Bancos 
Junho Variação  

(em p.p.) 2013 2014 

Banco do Brasil 16,3 15,3 - 1,0 
Bradesco 18,8 20,7 1,9 
Caixa Econômica 25,3 22,1 - 3,2 
HSBC 9,3 -- -- 
Itaú 19,3 23,1 3,8 
Santander 11,4 11,3 - 0,1 

               Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos 
               Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 

Impactos da taxa Selic nos resultados dos bancos 

A redução da taxa Selic é de extrema importância para a economia brasileira, pois 

aumenta a atratividade dos investimentos produtivos e libera recursos públicos antes 

destinados ao pagamento do serviço da dívida para outros setores da economia nacional, 

diminuindo a transferência de recursos da sociedade para os detentores de riqueza financeira. 

No entanto, em abril de 2013, o Copom acabou com o processo de queda gradual da Selic, 

que vinha sendo praticado desde agosto de 2011.  

A mudança no direcionamento da política monetária se refletiu nos balanços dos bancos 

no 1º semestre do ano, já que eles são detentores de aproximadamente 30% dos títulos 

públicos mobiliários federais. 

As receitas com títulos e valores mobiliários (TVM) representam a segunda maior fonte 

de ganhos dos bancos depois das receitas com as operações de crédito. Como pode ser 

observado na Tabela 3, as receitas com TVM dos seis maiores bancos subiram, em média, 

35,7%, no 1º semestre de 2014. A Caixa foi quem apresentou o maior crescimento nessas 

receitas (102,5%) e o Banco Santander, a menor variação (5,3%). O impacto é diferenciado 

em cada instituição porque depende diretamente da composição da carteira de cada um. 
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TABELA 3 
Receita com Títulos e Valores Mobiliários dos seis maiores bancos 
Brasil - 1º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014 (em R$ milhões) 

  

Bancos 
Junho Variação  

% 2013 2014 

Banco do Brasil 13.403,00 18.666,00 39,3 
Bradesco 13.882,00 15.250,00 9,9 
Caixa Econômica 6.566,00 13.297,00 102,5 
HSBC 1.539,00 2.270,00 47,5 
Itaú 10.963,00 15.250,00 39,1 
Santander 6.218,00 6.545,00 5,3 

Total 52.511,00 71.278,00 35,7 
                Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos 
                Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 

 

Outra fonte de receita dos bancos afetada pela variação na taxa Selic são os depósitos 

compulsórios, recolhimentos obrigatórios junto ao Banco Central, que têm como finalidade 

controlar a liquidez da economia e proporcionar estabilidade ao sistema financeiro. 

Estes recursos não podem ser usados pelos bancos em operações ativas, mas não ficam 

sem remuneração. Parte dos depósitos compulsórios é remunerada pela Selic e, devido ao 

crescimento da taxa básica de juros da economia, as receitas das instituições financeiras com 

essas aplicações cresceram, em média, 56,2% entre junho de 2013 e junho de 2014. 

 
TABELA 4 

Receitas das Operações Compulsórias dos seis maiores bancos  
Brasil - 1º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014 (em R$ milhões) 

   

Bancos 
Junho Variação  

% 2013 2014 

Banco do Brasil 2.059,00 2.887,00 40,2 
Bradesco 1.363,00 2.222,00 63,0 
Caixa Econômica 2.899,00 4.243,00 46,4 
HSBC 247,00 432,00 74,9 
Itaú 1.847,00 3.191,00 72,8 
Santander 979,00 1.698,00 73,4 

Total 9.394,0 14.673,0 56,2 
                Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 
                Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos 
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O maior crescimento dessa conta no período ocorreu no HSBC (74,9%) e o menor, no 

Banco do Brasil (40,2%%). Até mesmo a Caixa Econômica, que não é tão afetada pelo 

compulsório, devido aos recursos destinados ao Sistema Financeiro da Habitação, apresentou 

aumento expressivo de 46,4% nessas receitas. 

 

Prestação de serviços e tarifas X despesas de pessoal  

A estratégia dos bancos privados, nos últimos anos, visou incrementar os ganhos 

operacionais mediante crescimento das receitas com a prestação de serviços e tarifas 

bancárias e redução de despesas, principalmente de pessoal.  

Apesar de ser uma fonte secundária de receitas, as tarifas representam um percentual 

importante da receita total dos bancos e, em virtude dos ajustes exigidos para atender ao 

Acordo de Basileia III, a partir de janeiro de 2014, cresce a necessidade de se buscar 

eficiência operacional. A adequação às exigências desse acordo será mais um elemento a ser 

considerado pelos bancos na definição das estratégias de negócios.  

Em média, as receitas com a prestação de serviços e tarifas bancárias aumentaram 9,7%, 

entre junho de 2013 e junho de 2014. A maior variação foi observada no Itaú Unibanco (alta 

de 16,3%) e a menor, no Santander (2,0%), conforme mostra o Gráfico 2. O HSBC foi o 

único banco a apresentar queda nesse item (-2,0%).  
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GRÁFICO 2  
Receita de Prestação de Serviços mais Tarifas dos seis maiores bancos 

Brasil – 1º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014 (em R$ milhões) 
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          Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos 
          Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 

 

O montante significativo de tais receitas pode ser mais bem compreendido quando 

comparado ao total de despesas de pessoal dos bancos. Somente a arrecadação com prestação 

de serviços e tarifas bancárias cobre entre 79% e 167% das despesas de pessoal nas maiores 

instituições financeiras, conforme mostra a Tabela 5. Vale ressaltar que as despesas de 

pessoal, além de compreender os gastos com folha de pagamento (remuneração, encargos 

sociais e benefícios), incluem, também, as despesas com treinamento e processos trabalhistas.  

 

TABELA 5 
Relação entre as Despesas de Pessoal e as Receitas com Prestação de Serviços e Tarifas 

Brasil – 1º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014 (em %) 

Bancos 
Junho Variação  

(em p.p) 2013 2014 

Banco do Brasil 108,66 117,08 8,42 
Bradesco 150,30 154,84 4,54 

Caixa Econômica 99,20 99,61 0,41 
HSBC 89,10 79,41 - 9,69 
Itaú 154,86 167,44 12,58 
Santander 149,50 149,90 0,40 

         Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos 
         Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 
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Bancos privados e Banco do Brasil fecham postos de trabalho 

O número de trabalhadores nos seis maiores bancos do país segue em queda desde 

meados de 2012. Entre junho de 2013 e junho de 2014, o total de empregados nessas 

instituições passou de 473.392 para 468.440. Foram fechados 4.952 postos de trabalho nas 

seis maiores instituições bancárias do país, no período.  

Santander, Bradesco, Itaú, HSBC e Banco do Brasil reduziram os quadros de 

funcionários em 9.095 postos de trabalho.  

O resultado só não foi pior porque foram abertas 4.143 vagas na Caixa Econômica 

Federal, em 12 meses (elevação de 4,3%). Com isso, o quadro de funcionários do banco 

superou o do Bradesco em 748 trabalhadores efetivos (excluindo-se os estagiários). 

 
TABELA 6 

Estoque de emprego nos seis maiores bancos e saldo 
Brasil – 1º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014 

Bancos  
Junho 

Variação (%) Saldo 
2013 2014 

Banco do Brasil 113.720 111.547 -1,9  -2.173 
Bradesco 101.951 99.027 -2,9 -2.924 
Caixa Econômica 95.632 99.775 4,3 4.143 
HSBC 22.328 21.911 -1,9 -417 
Itaú 88.059 87.420 -0,7 -639 
Santander 51.702 48.760 -5,7 -2.942 
Total  473.392 468.440 -1,0% -4.952 
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos 
Elaboração: DIEESE - Rede Bancários  

 
 

No caso do Itaú Unibanco, que, desde março de 2011, reduz significativamente o 

quadro de funcionários, o saldo sofreu interferência da incorporação de trabalhadores da 

Credicard. Até março de 2014, a apuração do número de empregados em cada instituição era 

feita separadamente e, naquele trimestre, havia 86.886 funcionários no banco e 1.151 na 

Credicard. 
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Considerações finais 

Os resultados consolidados dos seis maiores bancos brasileiros no primeiro semestre de 

2014 foram, no geral, positivos, em relação aos indicadores patrimoniais e de desempenho 

operacional, com exceção do HSBC, que teve prejuízo. 

Entre os fatores que contribuíram para os resultados positivos dos bancos está a 

elevação dos spreads. Em março de 2012, antes que o governo federal adotasse medidas para 

reduzir as taxas de juros bancárias, os spreads estavam em 15,6 p.p., chegando, em junho de 

2013, a 10,9 p.p., com redução de 4,7 p.p. no período. Já entre junho de 2013 e junho de 

2014, os sucessivos aumentos da Taxa Selic também elevaram os spreads bancários, que 

chegaram a 12,7 p.p. em junho de 2014.  
 

GRÁFICO 3 
Evolução dos Spreads Bancários no Sistema Financeiro Nacional 

Brasil - junho de 2013 a junho de 2014 

 
      Fonte: Banco Central do Brasil 
      Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 
 

Diante do quadro econômico nacional e internacional e do aumento das exigências de 

capital regulatório e dos impactos nos indicadores de desempenho, a estratégia adotada pelos 

bancos privados tem sido a busca pela melhora do Índice de Eficiência mediante, 

basicamente, redução das despesas com pessoal próprio e aumento das receitas com tarifas. 

Os bancos públicos, por sua vez, têm mantido a oferta de crédito em expansão, com destaque 

para a Caixa, cuja estratégia tem sido a melhora do Índice de Eficiência por meio da elevação 

das receitas de intermediação financeira, além das receitas de tarifas. 
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