
Resultados dos bancos cresceram 44,69%  
  
Estudo elaborado pela Austin Asis, com exclusividade para a Gazeta Mercantil Tempo Real, mostra 
que em 2002 o setor bancário cresceu muito mais que os outros setores da economia. De acordo 
com o levantamento, o lucro líquido do setor bancário no ano passado, considerando as 16 
instituições que já divulgaram resultados, subiu 44,69%, para R$ 8,53 bilhões. Esse resultado foi 
puxado pelo Banco do Brasil (BB) e pelo Santander-Banespa, que apresentaram evolução de 
87,41%, para R$ 2,02 bilhões e 158,74%, para R$ 2,81 bilhões, respectivamente.O presidente da 
Austin Asis, Erivelto Rodrigues, observa que, nos dois casos, os resultados foram influenciados, 
principalmente, pela tesourarias das instituições, que possuíam grande volume de títulos. No BB a 
remuneração da carteira de títulos de valores mobiliários cresceu 150%, passando de R$ 5,55 
bilhões em 2001 para R$ 13,94 bilhões no ano passado. A carteira total do BB encerrou o período 
em R$ 70,94 bilhões, com ganho de 13,57%. Já no caso do Banespa, a carteira total encolheu de 
R$ 15,56 bilhões para R$ 9,93 bilhões, recuo de 36,16%. Rodrigues explica que essa queda se 
deu em razão da instituição ter vendido parte de sua carteira. Mas o ganho com a venda e a 
remuneração subiu cerca de R$ 1 bilhão.  
 
Ele estima que o Banespa não deve repetir o desempenho neste ano, ao contrário do BB que pode 
registrar performance acima da média do setor, por possuir atualmente uma carteira de cerca de 
R$ 67,8 bilhões. Rodrigues observa, no entanto, que o desempenho dos dois bancos não foi 
melhor do que o dos demais, se for desconsiderado a carteira de títulos de valores mobiliários. 
Para o especialista, as instituições foram beneficiadas pelas tesourarias, pela alta do dólar e pela 
taxa de juro básica do País. Além disso, os bancos procuraram reduzir a dependência do crédito.  
 
O excesso de cautela, por outro lado, inibiu um melhor resultado. As instituições aumentaram as 
provisões para créditos duvidosos acima do limite exigido pelo Banco Central (BC). "Os bancos 
fizeram provisionamentos para cada rating, além das exigidas". Para o Itaú, que deve divulgar 
seu balanço na primeira quinzena de março, Rodrigues estima que o lucro atinja R$ 2,3 bilhões 
ante os R$ 2,2 bilhões registrados em 2001.  
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