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RANKING DE BANCOS

Cátia Luz

Pela primeira vez no ranking
dos 20 bancos com as marcas
mais valiosas do mundo – fei-
to pela consultoria Brand Fi-
nance em parceria com a revis-
ta inglesa ‘The Banker’, do gru-
po Financial Times –, as insti-
tuições dos países que for-
mam os Brics – Brasil, Rússia,
Índia e China – ultrapassaram
o valor dos bancos europeus.
Na lista, há sete bancos com se-
de nesses emergentes, cujas
marcas somaram US$ 93 bi-
lhões, contra US$ 91 bilhões
obtidos pelos europeus.

O primeiro banco dos emer-
gentes a figurar na lista é o Bra-
desco, com a nona posição (US$
15,59 bilhões), seguido pelo Chi-
na Construction Bank, em déci-
mo (US$ 15,46 bilhões). O Itaú
ficou com o 13.º lugar, com um
valor de marca de US$ 13,17 bi-
lhões. Levando-se em conta o
país de origem, a soma das mar-
cas dos dois bancos brasileiros
só perde para a de bancos ameri-
canos (que juntos valem US$ 123
bilhões) e para os chineses.

De acordo com o presidente
da Brand Finance para a América
Latina, Gilson Nunes, a presen-
ça do Bradesco, pelo terceiro
ano consecutivo, no ranking das
dez marcas mais valiosas do
mundo, e do Itaú entre as top 20,
são resultado da consolidação
dos bancos nacionais e sinal da
valorização dos nomes brasilei-
ros no cenário internacional.

“O Bradesco se destacou por
sua política de expansão de agên-
cias, que aumentou ainda mais a
capilaridade do banco, e pela for-
te percepção da marca, principal-
mente nas classes C e D”, explica
Nunes. O Itaú, por sua vez, deve
sua posição à absorção do Uni-
banco e à sua estratégia de inter-
nacionalização da marca.

Para calcular o valor financei-
ro das marcas, a consultoria ana-
lisa desde os resultados financei-
ros dos bancos a fatores como
qualidade de serviço e atendi-
mento ao cliente. “Ao todo, são
35 indicadores. Isso é que permi-
te que o Bradesco (segundo
maior banco privado do País em
ativos) fique à frente do Itaú (lí-
der do segmento) quando o as-
sunto é marca”, diz Nunes. Só no
Brasil, foram entrevistadas 16,5
mil pessoas, em nove capitais.

Na comparação com a edição
anterior, com dados de 2010, os
dois bancos brasileiros perde-
ram posições. O Bradesco estava
em sexto e o Itaú, em 11.˚ lugar.
“Isso se deve, principalmente,
ao câmbio. Na pesquisa ante-
rior, US$ 1 valia cerca de R$ 1,60.
Nessa última edição, a moeda
americana rodava próximo a R$
1,80”, diz Nunes. Segundo ele,
pesou ainda a redução no cresci-
mento econômico brasileira.

As 500 mais. Ao todo, o estudo
da Brand Finance (líder mundial
em avaliação e gestão de marca),
lista as 500 marcas bancárias
mais valiosas do mundo. Além
de Bradesco e Itaú, a edição 2012
tem ainda três bancos nacionais:
Banco do Brasil, na 26.ª posição,
US$ 7,26 bilhões); Banrisul
(251.ª posição, US$ 346 milhões)
e Banco do Nordeste (333.ª posi-
ção, US$ 219 milhões).

Com um valor de marca de
US$ 27,59 bilhões, o primeiro lu-
gar da lista ficou com o britânico
HSBC, que pela primeira vez ti-
rou o Bank of America do topo
do ranking. O banco americano
ficou em terceiro lugar, avaliado
em US$ 22,9 bilhões, atrás do
Wells Fargo (US$ 23,23 bilhões),
também com sede nos EUA.

Segundo Nunes, o HSBC deve
seu desempenho a uma estraté-
gia de diversificação de risco que
começou há alguns anos. “O ban-
co montou operações em vários
países e hoje é um dos mais globa-
lizados. Como tem uma presen-
ça robusta na Ásia, a marca aca-
bou se beneficiando da forte ex-
pansão da região”, afirma.

Bancos dos Brics ultrapassam os
europeus em ranking de marcas
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KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF nº 12.005.956/0001-65

Coordenador Líder Coordenador Contratado Gestor

ITAÚ UNIBANCO S.A.

CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 

São Paulo - SP

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ/MF nº 61.194.353/0001-64

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400

São Paulo - SP

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ/MF nº 08.604.187/0001-44

Rua Minas da Prata, nº 30, 4º andar

São Paulo - SP 

Coordenador Líder Coordenador Contratado Gestor

Comunicam que foram subscritas e integralizadas 333.755 (trezentas e trinta e três mil, setecentas e cinquenta e cinco) cotas, emitidas em classe única, nominativas e escriturais, 
com preço de integralização de R$ 1.224,00 (mil, duzentos e vinte e quatro reais), na data da primeira integralização (respectivamente, “Data de Emissão” e “Cotas”), 

da 3ª (terceira) Emissão de Cotas (“Terceira Emissão”) do Fundo, no montante total de

R$ 409.833.722,51
(quatrocentos e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos)

O Fundo é administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo - SP, CNPJ nº 62.418.140/0001-31 (“Administrador”).

AS COTAS FORAM COLOCADAS CONFORME O SEGUINTE DEMONSTRATIVO

Tipo de Investidor Número de Subscritores Quantidade de Cotas

Pessoas Físicas 3.118 328.058

Fundos de Investimento – –

Clubes de Investimento – –

Fundos de Investimento – –

Entidades de Previdência Privada – –

Companhias Seguradoras – –

Investidores Estrangeiros – –

Coordenadores Contratados Participantes do Consórcio da Distribuição Pública – –

Instituições Financeiras Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio – –

Demais Instituições Financeiras – –

Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio – –

Demais Pessoas Jurídicas 1 97

Pessoas Vinculadas 79 5.600

TOTAL 3.198 333.755

A Terceira Emissão foi deliberada e aprovada pelos Cotistas através de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 10 de outubro de 2011.

A Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ nº 61.194.353/0001-64, também foi contratada para 

realizar a distribuição de Cotas do Fundo e para prestar os serviços de escrituração de Cotas.

O Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, é instituição legalmente habilitada e 

contratada para a prestação dos serviços de custódia, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo.

AS APLICAÇÕES DO FUNDO NÃO CONTAM COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DE QUALQUER PARTE A ELES RELACIONADAS, DE QUALQUER 

MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 

AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS.

A distribuição das Cotas do Fundo encerrou-se no dia 02 de fevereiro de 2012.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA TERCEIRA EMISSÃO

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de cotas”

Registro CVM sob o nº CVM/SRE/RFI/2011/033, em 11 de novembro de 2011

Nono lugar.
Bradesco
figura pela
terceira
vez na lista
entre os
dez maiores

BANCO/PAÍS DE ORIGEM
VALOR

(EM US$ BI)

1. HSBC (Inglaterra) 27,59

2. Wells Fargo (EUA) 23,23

3. Bank of America (EUA) 22,9

4. Santander (Espanha) 19,97

5. Chase (EUA) 18,96

6. Citi (EUA) 18,64

7. American Express (EUA) 18,23

8. BNP Paribas (Francês) 16,8

9. Bradesco (Brasil) 15,69

10. China Construction Bank 15,46

11. ICBC (China) 15,16

12. Barclays (Inglaterra) 13,55

13. Itaú (Brasil) 13,17

14. Deutsche Bank (Alemanha) 12,9

15. Bank of China 12,86

16. J.P. Morgan (EUA) 11,6

17. Sberbank (Rússia) 10,77

18. Agricultural Bank Of China 9,93

19.Goldman Sachs (EUA) 9,33

20. Royal Bank Of Canada 8,65

As marcas mais valiosas do
mundo, segundo a Brand Finance
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B9.
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