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Corte das taxas de juros: bancos ganham menos em títulos, mas economizam muito na captação 
Na comparação entre 2017 e 2016, as cinco maiores instituições financeiras do país registram queda 
de rentabilidade em suas aplicações em títulos e valores mobiliários, o que se atribuiu ao corte da 
taxa básica de juros (SELIC). O negativo da rentabilidade, no entanto, foi amplamente compensado 
pelo custo muito menor, também em razão da queda da SELIC, na captação de recursos junto à 
cliente para suas operações, exceção à Caixa, onde houve equilíbrio. A conjuntura é invariavelmente 
favorável aos bancos.  
 
Gráfico 1 – variação dos resultados dos principais bancos – 2017 ante 2016 - em aplicações em títulos 
e valores mobiliários (TVM) e dos custos dessas instituições na captação de recursos. 
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Fonte: DIEESE Rede Bancários 
 
O cliente é o bancário sem salário.  
Em 2017 as cinco principais instituições financeiras brasileiras arrecadaram R$ 126,4 bilhões em 
tarifas bancárias e de prestação de serviços, 10% a mais que os R$ 114,8 bilhões de 2016. Com 
número menor de empregados e tecnologia oferecida na palma da mão, o cliente se tornou, há 
algum tempo, o próprio bancário: ele realiza as suas operações, com a vantagem para o banco que, 
em vez de pagá-lo pela execução das tarefas, se limita a receber as tarifas. 
 
 
 
 



 
 
 

Tabela 1 – receita com tarifas bancárias e prestação de serviços – 2016-2017 – Em bilhões R$ 
2016 2017

Bradesco 21,6R$       24,0R$       11,4%

Itaú 33,2R$       35,8R$       7,7%

Santander 13,7R$       15,6R$       13,8%

Banco do Brasil 23,8R$       25,9R$       9,0%

Caixa Econômica Federal 22,5R$       25,0R$       11,4%

total 114,8R$     126,4R$     10,1%

Em bilhões
variação 

2016-2017
Instituição

Fonte: DIEESE Rede Bancários  
  
Clientes, sim; bancários, não.  
O setor bancário no Brasil é oligopolizado. Algumas poucas instituições são donas de mais de 80% do 
mercado de crédito e de clientes. Desde os anos 1990, o crescimento das instituições financeiras se 
caracteriza tal qual um modelo de seleção natural, com a sobrevivência das maiores e mais fortes do 
segmento privado às custas da eliminação das demais, privadas ou estatais. É o capitalismo nacional, 
sem concorrência e sem riscos. Exemplo mais recente desse processo é o do Bradesco, que 
incorporou em 2016 o HSBC: em um ano foram extintos 11 mil postos bancários, 54% do aumento no 
Bradesco ocasionado pela incorporação. Em breve, mais cortes. Que venham os clientes, que se 
mandem os bancários.  
 
Gráfico 2 – empregados Bradesco antes e depois da incorporação HSBC 
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Fonte: DIEESE Rede Bancários 
 


