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Juros altos fizeram instituições lucrarem R$ 19 bi em 2002  
 
Os bancos que operam no Brasil lucraram R$ 19,135 bilhões no ano passado, segundo 
levantamento preliminar feito pelo Banco Central a partir de demonstrações contábeis de 160 
instituições financeiras. Impulsionados pelos elevados juros praticados no país, os ganhos 
cresceram 62,5% em relação a 2001. 
 
Quando se compara o lucro com o patrimônio líquido dos bancos, também se observa 
crescimento. Entre 2001 e 2002, a rentabilidade das instituições financeiras passou de 14,4% 
para 18,5%. Esse índice serve para ter uma idéia de qual o retorno que os donos dos bancos 
terão do dinheiro investido por eles nas empresas. 
 
Devido à maior lucratividade, houve um crescimento no total de impostos recolhidos pelos 
bancos. Em 2002, as instituições financeiras pagaram, segundo o BC, R$ 5,5 bilhões em Imposto 
de Renda e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). O valor equivale a mais que o dobro 
dos R$ 2,3 bilhões pagos em 2001. 
 
Os dados relativos aos lucros obtidos pelos bancos no ano passado ainda são parciais, pois não 
incluem o resultado alcançado pelo Itaú em dezembro de 2002. 
 
Em 2001, o lucro dos bancos ficou em R$ 11,775 bilhões. Esse número não inclui, porém, 
prejuízos extraordinários registrados por Caixa Econômica Federal (R$ 4,7 bilhões) e Santander 
(R$ 6,1 bilhões). Essas perdas foram consequência de reestruturações sofridas pelos bancos e não 
refletem o resultado de suas operações. 
 
O crescimento do lucro observado entre 2001 e 2002 é consequência, principalmente, daquilo que 
é chamado de resultado da intermediação financeira. Esse resultado se refere aos ganhos obtidos 
pelos bancos com operações como empréstimos e aplicações em títulos públicos. 
 
No ano passado, o resultado da intermediação financeira cresceu 46,6% e chegou a R$ 58,711 
bilhões. A maior parte das receitas de intermediação financeira vem das operações de crédito, 
mas os ganhos auferidos com as operações envolvendo títulos públicos têm crescido. 
 
As operações com títulos e valores mobiliários renderam R$ 96,8 bilhões aos bancos no ano 
passado, contra R$ 59,7 bilhões em 2001. Essas transações envolvem, na maioria das vezes, a 
negociação de títulos públicos. Os papéis do governo acompanham de perto o movimento da taxa 
Selic. 
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