
A
umento na captação, salto nas 

linhas de financiamento, foco 

no cliente e um avanço conti

nuado em territórios de paí

ses vizinhos. Essa combina

ção elevou o Itaú Unibanco 

ao quinto posto no ranking e 

o manteve como única insti

tuição bancária entre as em

presas mais admiradas de CartaCapital. 

Os números confirmam a escolha. O Itaú 

teve o maior lucro líquido no primeiro se

mestre de 2013 entre os bancos privados do 

País. Os ganhos, de 7,1 bilhões de reais, só 

ficam abaixo do obtido no mesmo período 

pelo Banco do Brasil, 10 bilhões. Nos dois 

segmentos, público e privado, trata-se do 

maior lucro líquido na história dos bancos 

no País. Os ativos totais do Itaú em 2012 

avançaram 19% sobre o ano anterior, atin

gindo 1 trilhão. Segundo o banco, cres

ceram a base de clientes e a captação, e a 

inadimplência caiu para os menores índi

ces desde a fusão com o Unibanco. 

Linhas de financiamento como crédito 

imobiliário a pessoas físicas e crédito consig

nado apresentaram crescimentos de 32,4% e 

58,6%, respectivamente, em relação à mes

ma data de 2012. Houve também evolução de 

15,8% na carteira de grandes empresas. No 

cenário internacional, a carteira de crédito 

da Itaú Latam (excluindo Brasil) atingiu 34,4 

bilhões de reais, com evolução de 37,8%, se

gundo o banco. O banco atua na Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Chile e Colômbia. Entre 

as últimas operações, o Itaú Unibanco assi

nou no fim do primeiro semestre um acordo 

com a rede de varejo Cencosud para impul

sionar as atividades de cartões de crédito e 

favorecer mais de 3 milhões de clientes que 

acessarão novos produtos e serviços no Chile 

e na Argentina. Nesse tempo, o banco ainda 

anunciou um acordo de compra das opera

ções de varejo do Citibank no Uruguai. 

A instituição tem iniciativas de aproxi

mação com o público. Foi o primeiro a im

plantar, em 2011, horário diferenciado em 

mais de 450 agências, atendendo os clien

tes em períodos de até dez horas. A inicia

tiva se estende hoje por 93 cidades e 22 es

tados, abrangendo cerca de 70% dos clien

tes. Também dotou os caixas eletrônicos com 

um alarme que aciona quando o correntista 

entra no cheque especial. "A proposta é es

timular o uso consciente do crédito", explica 

Claudia Politanski, vice-presidente do banco. 

No comando do império, Boberto Setubal 

vê o futuro com otimismo. "Nosso guidance 

de crédito para este ano é de expansão de 8% 

a 11%. Estamos com foco em carteiras que 

apresentam maior segurança, como consig

nado e imobiliário, que registraram cresci

mento de 60% e 30%, respectivamente, no 

último trimestre", afirma. Para os clientes, 

ele anuncia menores taxas de juros e infor

ma que o pico de calotes ficou no passado. 

Setúbal atribui os desafios e o excelen

te desempenho a "um sistema financeiro 

muito evoluído", mas também à concor

rência. "Há dois gigantes privados nacio

nais, dois gigantes estrangeiros e dois gi

gantes públicos", afirma, referindo-se a 

seus concorrentes diretos. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2013, São Paulo,  n. 16, p. 92-93, nov./ dez. 2013. 




