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Apesar das medidas macroprudenciais de contenção de crédito, o sistema bancário nacional 
deve repetir no primeiro trimestre de 2011 os positivos resultados do ano anterior, por conta 
do crescimento contínuo da economia brasileira, com aumento dos investimentos e geração de 
renda. Além das operações de financiamento, os investimentos dos bancos em títulos e valores 
mobiliários devem representar crescimento no faturamento das instituições financeiras, o que 
reflete a rentabilidade paga pelas altas taxas de juros desse segmento.  
 
Desde 2010, o crescimento desse setor, que inclui investimentos em títulos públicos no Brasil 
e no exterior, e títulos privados, já é significativo. Na comparação com 2009, o Itaú obteve 
crescimento de 5,9% em títulos e valores mobiliários. O Banco do Brasil elevou as aplicações 
em 15,7%. Já o Bradesco e Santander aumentaram em 11,4%.  
 
Para o especialista em economia e finanças da ESPM, Adriano Gomes, a alta nesse segmento é 
justificada pelas altas taxas de juros. "As taxas de juros pagas têm subido. Para o banco é 
mais confortável operar com papel do que com sua função de origem, que são os 
empréstimos", esclareceu Gomes, que acrescentou: "Em títulos públicos, as taxas são de 
11%; descontada a inflação, dá cerca de 7% ao ano de rentabilidade. Este valor não existe em 
qualquer outro lugar do mundo". A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) fechou os últimos 12 meses, até março, em 6,3%, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).  
 
Na comparação com 2009, o banco Itaú obteve crescimento de 5,9% em títulos e valores 
mobiliários, para R$ 274,7 bilhões em 2010 em relação a R$ 259,3 bilhões do ano anterior. O 
destaque fica com o aumento de 102,9 % do investimento em títulos públicos do Brasil, que 
elevou de R$ 43,8 bilhões em 2009 para R$ 89 bilhões em 2010. No segmento, é possível 
observar a queda em títulos externos, como da Coreia, com queda de 86,5% e Uruguai, que 
caiu 57%.  
 
Em títulos privados, o Itaú também aumentou as aplicações em 33,5%, para R$ 31,2 bilhões 
em 2010, em comparação com R$ 23,4 bilhões de 2009. Segundo Adriano Gomes, a 
justificativa aqui também é a alta nas taxas de juros, já que a rentabilidade anual é maior 
devido o risco do investimento em títulos privados. "Em títulos privados, a rentabilidade parte 
da média de 7%. Como acrescenta o risco, o investidor recebe a partir de 8%."  
 
O especialista Adriano Gomes, da ESPM, ainda ressaltou que o aumento desses investimentos 
é um sinal negativo, já que os bancos passam a não exercer sua função principal de oferecer 
crédito. 
 
Entre os grandes bancos, o Banco do Brasil apresentou maior porcentagem de crescimento, de 
15% em comparação com 2009, de R$ 124,3 bilhões para R$ 143,8 bilhões em 2010. De 
acordo com o boletim do banco, as aplicações caracterizam uma tendência de expansão e se 
refletiram diretamente no crescimento da margem financeira nos últimos 12 meses.  
 
O Bradesco elevou os investimentos em títulos e valores mobiliários em 11,4%, para R$ 286,7 
bilhões em 2010, em comparação com R$ 257,4 bilhões de 2009. Do lucro líquido anual de R$ 
10 bilhões do banco, 8% origina de títulos e valores mobiliários.  
 
O Santander também obteve aumento das aplicações de 11,4%, ao passar de R$ 80,6 bilhões 
em 2009 para R$ 89,8 bilhões em 2010.  
 
No que se refere a relação com as medidas macroprudenciais de contenção do crédito, com 
aumento do IOF, taxa básica de juros (Selic) e depósito de compulsórios, não há uma relação 
direta dessas medidas com o aumento das aplicações em títulos pelos grandes bancos, 
segundo José Góes, analista econômico da WinTrade. "É natural que com a diminuição do 
crédito aconteça essa liberdade de aplicações, mas não é um movimento relacionado. Os 
bancos vão investir todo o capital que tiverem."  



 
Miguel de Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade (Anefac), concorda com o fato de que os bancos não devem 
mudar sua principal linha de operação. "Os bancos possuem quatro segmentos, as operações 
de crédito, tesouraria, prestação de serviços e tarifas bancárias. Em 2011, a principal deve 
continuar a de crédito. Se a situação econômica piorar muito, as instituições devem mudar as 
aplicações para títulos públicos".  
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