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BRADESCO TEM LUCRO LÍQUIDO DE R$ 6,515 
BILHÕES NO 1º TRIMESTRE, ALTA DE 74%

O Bradesco anunciou nesta terça-feira (4) ter registrado 
lucro líquido contábil de R$ 6,515 bilhões no 1º trimestre 
de 2021, uma alta de 73,6 % em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado (R$ 3,382 bilhões). O lucro contábil, 
por sua vez, foi de R$ 6,153 bilhões, avanço de 81,9 % 
ante o 1º trimestre do ano passado. O retorno sobre o pa-
trimônio líquido, um indicador da lucratividade dos ban-
cos, subiu para 18,7% no 1º trimestre, 7 pontos percentuais 

acima do observado nos primeiros três meses de 2020. A carteira de crédito expandida do Bradesco 
alcançou R$ 705,2 bilhões em março, com alta de 7,6% na comparação anual e um acréscimo de 2,6% 
em relação ao final de 2020. O índice de inadimplência acima de 90 dias, por sua vez, subiu ficou em 
2,5% em março, ante 2,2% em dezembro. De acordo com Octavio de Lazari Jr, presidente executivo 
do Bradesco, os resultados trimestrais do banco indicam que o país está em processo de recuperação. 
“Em termos objetivos, os bancos estão preparados para enfrentar o cenário desafiador da pandemia. E 
os resultados alcançados neste início de ano indicam isso”, afirmou, em nota. O executivo acrescen-
tou que melhores fluxos financeiros e de negócios, principalmente com a consolidação da economia 
digital, foram responsáveis pelo bom desempenho financeiro do banco no primeiro trimestre de 2021.

SANTANDER ENCERRA 1º TRIMESTRE DE 
2021 COM LUCRO DE R$ 4 BILHÕES

O Santander obteve, no Brasil, lucro líquido gerencial de R$ 4,012 bi-
lhões no primeiro trimestre de 2021. É o maior lucro trimestral do 
banco desde o segundo trimestre de 2010. Com isso, o Brasil foi res-
ponsável por 21% do lucro mundial do Santander. Isto ocorre mes-
mo em meio à crise sanitária, que afeta profundamente a economia 
do país. Analisando os dados do balanço, percebe-se que esse cresci-

mento é impulsionado não apenas pelas operações financeiras, mas também pelo aumento das receitas 
de taxas e tarifas cobradas de seus clientes e de arrocho aos funcionários.Uma das formas encontradas 
pelo banco para reduzir as despesas de pessoal é diminuir o quadro de funcionários. A holding encer-
rou o primeiro trimestre de 2021 com 44.806 empregados, 2.386 postos de trabalho a menos do que o 
banco tinha há 12 meses. No período, também foram fechadas 140 agências e 91 Postos de Atendimen-
to Bancário. Com isso, bancárias e bancários sofrem com a sobrecarga de trabalho e o adoecimento. Já 
clientes têm mais dificuldade para encontrar uma agência e enfrentam longas filas para o atendimento

COMUNICADO SOBRE A 
CORREÇÃO DO FGTS

O SINTRAF-GV, por meio de sua assessoria jurídica, está conduzindo 
ação coletiva, de modo a garantir o direito de todos os bancários da sua 
base na eventualidade do Supremo Tribunal Federal reconhecer o pleito.
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I TA Ú  L U C R A 6 , 4  B I  N O  1 º  T R I M E S T R E  D E  2 0 2 1
O Itaú obteve um Lucro Líquido Recorrente Gerencial, que exclui 
efeitos extraordinários no lucro, de R$ 6,4 bilhões no 1º trimestre 
de 2021. O resultado representa alta de 63,5% em relação ao mes-
mo período de 2020 e de 18,7% no trimestre. Esses números dão ao 
banco uma rentabilidade (retorno recorrente consolidado sobre o 
Patrimônio Líquido médio anualizado do banco – ROE) de 18,7%, 

alta de 4,7 pontos percentuais em doze meses. Precisamos lembrar que todo esse lucro é resultado do trabalho 
árduo dos empregados, que em plena pandemia não se furtaram a fazer essa empresa crescer. É impressionante 
como mesmo numa das maiores crises que o Brasil atravessa, os bancos continuam lucrando tanto. Mostra a falta 
de compromisso do sistema financeiro com o país. Mais do que isso, mostra que precisamos urgentemente de 
leis para por um freio na ganância dos bancos, foram fechadas 115 agências do Itaú no Brasil, em doze meses.
EXPLORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E DO PAÍS
Neste mesmo período, a receita do banco com prestação de serviços e tarifas bancárias chegou a R$ 10 
bilhões, valor 59,8% maior do que as despesas que o banco teve nos 12 meses com seus funcionários 
(R$ 6,2 bilhões), que trabalharam para que o banco obtivesse a receita de R$ 10 bi. Ao final de março 
de 2021, a holding contava com 84.415 empregados no país, com abertura de 2.308 postos de trabalho 
em doze meses e 496, no trimestre. Esse saldo se deve a contratações para a área de TI e à incorpora-
ção, a partir do segundo trimestre de 2020, dos empregados da ZUP (empresa de tecnologia adquirida em 
outubro de 2019). Quem olha apenas os números pensa que o Itaú está contratando funcionários. Mas, a 
verdade é outra. O saldo positivo no quadro de funcionários se deu por causa da incorporação dos fun-
cionários da ZUP. Inclusive, há menos de um mês foi solicitado ao banco a suspensão das demissões.
BANCÁRIOS LUTAM POR VACINA PARA 
TODOS E PRIORIDADE PARA CATEGORIAS 

QUE REALIZAM SERVIÇOS ESSENCIAIS
Sindicatos de todo o país atu-
am pela prioridade para evitar 
contaminação dos trabalhado-
res e propagação da doença 
para quem necessita dos ser-
viços essenciais. Com a cam-
panha de vacinação contra a 
Covid-19 em andamento, sin-
dicatos dos bancários de todo 
o país têm tem atuado para co-
brar de parlamentares, prefei-
turas e dos governos estadual 
e federal a vacinação para to-
dos e a inclusão de categorias 
que realizam serviços consi-
derados como essenciais para a sociedade, como os bancários, como priori-
dade no Plano Nacional de Vacinação. Pensando na saúde da categoria e de 
toda a sociedade, os sindicatos estão atuando em diversas frentes para garantir 
mais medidas de proteção e prioridade na vacinação de bancárias e bancários. 
Conseguimos o apoio de diversos parlamentares e algumas emendas já trami-
tam no Congresso Nacional. Continuamos mobilizados para defender a vida.


