
CONT A-CORRENTER
A análise da conjuntura econômica na visão e linguagem do sindicalismo classista e dos movimentos sociais

 Este é um número extraordinário 
do boletim Contracorrente. Em meio à 
campanha salarial dos trabalhadores 
do setor bancário, compartilhamos com 
nossos leitores alguns resultados da análise 
feita pelo ILAESE sobre a produtividade 
e exploração nesse ramo da economia. 
 A base utilizada são os relatórios1 
das instituições publicados nos sites 
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ou diários oficiais, nomeadamente 
das seguintes: Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Itaú Unibanco, 
Bradesco, BNDES, Santander, BTG 
Pactual, Kirton, Safra, Banrisul, Citibank, 
Banco Inter, Banestes, Mercantil do 
Brasil, ABC Brasil, Banpará, Banco da 
Amazônia, Banese, Paraná Banco, BRB, 
Banco do Nordeste, Banco Votorantim.

Boletim mensal de conjuntura econômica do ILAESE

Produtividade e exploração 
no setor bancário

1  Consideramos tão somente os relatórios individuais, não de todo o grupo econômico. Esta opção permite abarcar 
apenas os negócios estritamente relacionados ao setor, excluindo empresas de outros ramos que fazem parte dos 
respectivos grupos econômicos. 
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 1. O capital acumulado nos bancos

 O lucro líquido consolidado dos 
quatro maiores bancos brasileiros 
(Banco do Brasil, Bradesco, Itaú 
Unibanco e Santander) no ano de 
2021 foi de R$ 81,63 bilhões. Trata-
se do maior lucro nominal registrado 
nos últimos 14 anos, número que 
ultrapassa o recorde anterior de 2019: 

Lucro bruto e lucro líquido dos principais bancos brasileiros

 No acumulado desses bancos 
no período, temos R$ 299,5 bilhões de 
resultado bruto e R$ 149,9 bilhões de lucro 
líquido, os melhores resultados nominais 
já registrados em décadas. Após uma 
queda verificada em 2020, sobreveio um 

Fonte: Relatórios anuais 
dos respectivos bancos

Elaboração: ILAESE

R$ 81,50 bilhões. 
 Quando consideramos os 22 
bancos acima listados, o resultado 
permanece fundamentalmente o mesmo. 
Apresentamos abaixo o resultado bruto 
da intermediação financeira acumulado 
nesses 22 bancos, bem como o lucro 
líquido.

ano de ouro para os bancos. No cenário 
da pandemia, as empresas recorreram em 
dose redobrada às instituições financeiras 
que, além do mais, se beneficiaram da 
disparada da taxa de juros estipulada pela 
SELIC.



3 CONT A-CORRENTER Ano 12, extra - Agosto de 2022

Evolução da taxa SELIC

 Isso significa que os bancos 
passaram a mover uma massa de lucro 
maior sob a base reduzida de empréstimos 
e ativos. Vejamos como a evolução da taxa 

 A evolução da taxa de lucro foi ainda superior àquela verificada nominalmente, em 
reais. Vejamos abaixo a taxa de lucro bruto e líquido dos 22 bancos considerados. 

Fonte: Banco Central

SELIC coincide com a evolução do lucro 
dos bancos, incluindo aí os juros pagos aos 
grandes bancos na forma de juros da dívida 
pública. Isso significa que os bancos passaram a mover uma massa de lucro maior sob a base

reduzida de empréstimos e ativos. Vejamos como a evolução da taxa SELIC coincide com a

evolução do lucro dos bancos, incluindo aí os juros pagos aos grandes bancos na forma de juros

da dívida pública.

A evolução da taxa de lucro foi ainda superior àquela verificada nominalmente, em reais.

Vejamos abaixo a taxa de lucro bruto e líquido dos 22 bancos considerados.
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 Sendo o valor nominal do lucro 
líquido o maior registrado desde 2006, 
o crescimento da taxa de lucro foi ainda 
mais elevado. Na média dos 22 bancos 
considerados, a taxa de lucro bruto foi de 
72,21%, quase o dobro do verificado nos 
outros anos. No caso do lucro líquido, a 
taxa foi de 38,45%, a maior registrada em 
toda a série histórica considerada: mais 
que o dobro da taxa verificada em 2020. 
 Os bancos ganharam rios de dinheiro 
em 2021. Em verdade, sugaram parte 

significativa do excedente produzido pela 
classe trabalhadora em plena pandemia. 
A categoria bancária, por seu turno, pagou 
duplamente pela pandemia, com redução 
do emprego e da remuneração. 
 Comecemos pela análise da 
distribuição do valor adicionado pelos 
bancos2, divididos entre: (1) trabalhadores 
por meio de salários e benefícios, (2) Estado 
por meio de impostos, (3) transferências a 
outras empresas por meio de aluguéis etc. 
e, por fim, (4) o lucro apropriado pelo banco.

2  Os bancos considerados na análise do Valor Adicionado foram 19 dos 22 anteriormente listados, já que os 
bancos Kirton, Citibank e Safra não divulgam o relatório de valor adicionado.
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Sendo o valor nominal do lucro líquido o maior registrado desde 2006, o crescimento da

taxa de lucro foi ainda mais elevado. Na média dos 22 bancos considerados, a taxa de lucro

bruto foi de 72,21%, quase o dobro do verificado nos outros anos. No caso do lucro líquido, a

taxa foi de 38,45%, a maior registrada em toda a série histórica considerada: mais que o dobro

da taxa verificada em 2020.

Os bancos ganharam rios de dinheiro em 2021. Em verdade, sugaram parte significativa do

excedente produzido pela classe trabalhadora em plena pandemia. A categoria bancária, por

seu turno, pagou duplamente pela pandemia, com redução do emprego e da remuneração.

Comecemos pela análise da distribuição do valor adicionado pelos bancos2, divididos entre:

(1) trabalhadores por meio de salários e benefícios, (2) Estado por meio de impostos, (3)

transferências a outras empresas por meio de aluguéis etc. e, por fim, (4) o lucro apropriado

pelo banco.

A partir desses dados, concluímos que:

1) Em 2021, temos o mais baixo percentual apropriado pelos trabalhadores em toda

série considerada: 30,92% do valor adicionado. Resultado do crescimento expressivo

nos lucros, de modo algum acompanhado pelo emprego e pela remuneração.

2) No outro extremo, o percentual do valor adicionado – mais precisamente, valor

apropriado, já que os bancos não produzem valor – na forma de lucro por esses

bancos atingiu o segundo percentual mais elevado de toda a série: 44,86%. Inferior

apenas a 2019, quando houve queda no percentual apropriado pelo Estado.

2 Os bancos considerados na análise do Valor Adicionado foram 19 dos 22 anteriormente listados, já que
os bancos Kirton, Citibank e Safra não divulgam o relatório de valor adicionado.

Lucro do Banco
44,9%

Outras empresas
2,4%

Trabalhadores
30,9%

Estado
21,8%

 A partir desses dados, concluímos 
que: 
 Em 2021, temos o mais baixo 
percentual apropriado pelos trabalhadores 
em toda série considerada: 30,92% do 
valor adicionado. Resultado do crescimento 
expressivo nos lucros, de modo algum 
acompanhado pelo emprego e pela 
remuneração. 

 No outro extremo, o percentual do 
valor adicionado – mais precisamente, valor 
apropriado, já que os bancos não produzem 
valor – na forma de lucro por esses bancos 
atingiu o segundo percentual mais elevado 
de toda a série: 44,86%. Inferior apenas a 
2019, quando houve queda no percentual 
apropriado pelo Estado.

Distribuição do valor adicionado em 2021

Análise do valor adicionado - distribuição da mais-valia

Fonte: Relatórios anuais 
dos respectivos bancos

Elaboração: ILAESE

Fonte: Relatórios anuais dos respectivos bancos Elaboração: ILAESE
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2.Produtividade crescente

Considerando as elevadas margens de lucro anteriormente indicadas, a produtividade por

trabalhador (considerando o resultado bruto e a massa salarial) atingiram o mais elevado

patamar dos últimos anos. Apresentamos a seguir a massa total de valor apropriado pelo

banco por trabalhador empregado, em todos os bancos considerados.

Apenas em 2021, o crescimento da produtividade em cada um dos bancos foi a que se

segue:

Alguns dos bancos apresentaram um crescimento negativo da produtividade em 2021

porque apenas mantiveram uma produtividade elevada nos últimos anos, sem variações muito

bruscas, como é o caso da Caixa Econômica: R$ 785 mil reais por trabalhador; BRB:R$ 840 mil

reais por trabalhador e BANRISUL: R$ 638 mil reais por trabalhador.

3. Desemprego e exploração

 Considerando as elevadas 
margens de lucro anteriormente 
indicadas, a produtividade por 
trabalhador (considerando o resultado 
bruto e a massa salarial) atingiram 

 Apenas em 2021, o crescimento da produtividade em cada um dos bancos foi a 
que se segue:

o mais elevado patamar dos últimos 
anos. Apresentamos a seguir a massa 
total de valor apropriado pelo banco por 
trabalhador empregado, em todos os 
bancos considerados.

 2. Produtividade crescente

Fonte: Relatórios anuais dos respectivos bancos Elaboração: ILAESE

184,10%
5,88%

-12,10%
2,68%

10,59%
-7,61%

119,25%
6,10%

-1,34%
-6,81%

76,90%
21,23%

62,77%
81,20%

20,80%
-5,08%

44,52%

Banco Votorantim
Banco Nordeste

BRB
Banese

Banco Amazônia
Banpara

ABC Brasil
Mercantil do Brasil

Banestes
Banrisul

BTG Pactual
Santander

BNDES
Bradesco

Itaú Unibanco
Caixa Econômica Federal

Banco do Brasil

-50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00%

Variação da produtividade em 2021

Fonte: Relatórios 
anuais dos respectivos 
bancos

Elaboração: ILAESE



7 CONT A-CORRENTER Ano 12, extra - Agosto de 2022

 Alguns dos bancos apresentaram 
um crescimento negativo da 
produtividade em 2021 porque apenas 
mantiveram uma produtividade elevada 
nos últimos anos, sem variações 

 O crescimento da produtividade 
dos trabalhadores teve como um dos 
principais elementos a redução do 
emprego, sobretudo durante a pandemia 
de COVID-19. Essa redução está também 
associada a mudança de patamar 
tecnológico sem redução na jornada de 
trabalho. 
 Em 2020, houve uma queda de 
cerca de 20 mil trabalhadores e, ao final 
de 2021, apenas 9.243 empregos foram 
recuperados. No longo prazo, no entanto, a 
tendência é de queda geral nos empregos 
do setor. 
 O banco que mais sofreu cortes de 
empregos foi o Banco do Brasil, sucessivas 
vezes ameaçado de privatização pelo 
Governo Federal. São 29.585 empregos 

muito bruscas, como é o caso da 
Caixa Econômica: R$ 785 mil reais por 
trabalhador; BRB:R$  840 mil reais por 
trabalhador e BANRISUL: R$ 638 mil 
reais por trabalhador.

menos desde 2012 e 7.086 apenas em 
2021. Por outro lado, o saldo mais elevado 
no emprego foi do maior banco privado no 
Brasil: o Itaú, com quase 10 mil desde 2012 
e 3.098 apenas em 2021.
 Finalmente, verifiquemos a taxa 
de exploração nos bancos considerados. 
Entre 2015 e 2021, calculamos a 
exploração considerando o resultado bruto 
do banco mais a massa salarial de seus 
respectivos trabalhadores. Em seguida, 
em uma jornada de 8 horas de trabalho, 
apresentamos o tempo necessário para o 
pagamento dos salários, bem como o tempo 
em que a atividade dos trabalhadores 
bancários apenas gera resultados para a 
empresa, sem qualquer contrapartida para 
os funcionários.

 3. Desemprego e exploração 
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 Dos 21 bancos considerados, 17 apresentaram crescimento do índice de exploração em 
2021, isto é, no percentual dos valores apropriados pelo banco reduziu-se proporcionalmente 
a parcela destinada ao pagamento dos seus respectivos trabalhadores.ILAESE

formação para a ação.

ILAESE
Instituto Latino Americano de Estudos Socioeconômicos

Contra-corrente é uma publicação mensal elaborada pelo ILAESE para os sindicatos, oposições sindicais e movimen-
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EXPEDIENTE

Fonte: Relatórios anuais dos respectivos bancos Elaboração: ILAESE

O crescimento da produtividade dos trabalhadores teve como um dos principais elementos

a redução do emprego, sobretudo durante a pandemia de COVID-19. Essa redução está

também associada a mudança de patamar tecnológico sem redução na jornada de trabalho.

Em 2020, houve uma queda de cerca de 20 mil trabalhadores e, ao final de 2021, apenas

9.243 empregos foram recuperados. No longo prazo, no entanto, a tendência é de queda geral

nos empregos do setor.

O banco que mais sofreu cortes de empregos foi o Banco do Brasil, sucessivas vezes

ameaçado de privatização pelo Governo Federal. São 29.585 empregos menos desde 2012 e

7.086 apenas em 2021. Por outro lado, o saldo mais elevado no emprego foi do maior banco

privado no Brasil: o Itaú, com quase 10 mil desde 2012 e 3.098 apenas em 2021.

Finalmente, verifiquemos a taxa de exploração nos bancos considerados. Entre 2015 e 2021,

calculamos a exploração considerando o resultado bruto do banco mais a massa salarial de

seus respectivos trabalhadores. Em seguida, em uma jornada de 8 horas de trabalho,

apresentamos o tempo necessário para o pagamento dos salários, bem como o tempo em que

a atividade dos trabalhadores bancários apenas gera resultados para a empresa, sem qualquer

contrapartida para os funcionários.

Dos 21 bancos considerados, 17 apresentaram crescimento do índice de exploração em

2021, isto é, no percentual dos valores apropriados pelo banco reduziu-se proporcionalmente a

parcela destinada ao pagamento dos seus respectivos trabalhadores.


