
Mesmo com crise, bancos do BRIC rendem 50% aos acionistas  

Desempenho foi positivo devido a forte crescimento econômico e consolidação da classe 
média. 

Instituições bancárias dos BRICs – Brasil, Rússia, Índia e China – estão deixando seus 
investidores felizes e mais ricos, mesmo em meio a um contexto de crise. A média de retorno 
total ao acionista (TSR, na sigla em inglês) desses bancos têm sido de 50%, enquanto o índice 
médio nos dez países mais desenvolvidos é de -13%. "O crescimento da atividade bancária em 
países do BRIC tem sido surpreendente", diz Sunil Kappagoda, sócio sênior do The Boston 
Consulting Group (BCG) em Nova York, responsável pelo estudo que atesta a saúde financeira 
das instituições emergentes.  

“Seus desempenhos foram favorecidos pelo forte crescimento econômico e pela consolidação 
da classe média”, concluiu ele. De acordo com a BCG, o cálculo do TSR é influenciado por (1) 
crescimento do lucro (receita, margem e custo), (2) expectativas dos investidores (confiança 
na administração, performance e previsões, mudanças no portfólio, etc.) e (3) fluxo de caixa 
livre do acionista (gerenciamento de capital, dividendos, recompra de ações e dívida).  

O estudo da BCG mostra que, em 2007, três dos quatro bancos que mais geraram valor ao 
acionista são chineses. Já os três maiores bancos dos Estados Unidos, que tinham dominado o 
ranking em anos anteriores, perderam terreno.  

Os bancos de países emergentes não ficaram totalmente imunes à crise nesse primeiro 
semestre de 2008. Eles tiveram um desempenho menor do que o esperado. O Brasil, todavia, 
“registrou os melhores resultados em TSR: a queda na geração de valor ao acionista na 
indústria bancária brasileira foi de 11,1%, a menor entre os BRICs no período”.  

Uma das provas de boa fase para as instituições do País é o valor de mercado da indústria 
bancária, que, nos últimos cinco anos, cresceu 51,3% ao ano, em reais, e 73,3% ao ano, em 
dólares, três vezes mais que o crescimento registrado pela indústria bancária mundial. 
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