
Itaú lucra R$ 2,47 bi no semestre 
Altamiro Silva Júnior  
 
Aumento de 65,6% do crédito para pessoas físicas impulsiona os resultados 
 
O Banco Itaú encerrou o primeiro semestre com lucro líquido de R$ 2,475 bilhões, uma evolução 
de 35,6% em relação aos primeiros seis meses de 2004 e o maior resultado semestral da história 
do sistema bancário brasileiro, segundo a Economatica. No segundo trimestre, o lucro líquido foi 
de R$ 1,333 bilhão, uma alta de 40,4% em relação ao mesmo período do ano passado e de 
16,8% sobre os primeiros três meses do ano. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio ficou 
em 35,6%, uma das maiores do setor bancário brasileiro. 
 
Silvio de Carvalho, diretor-executivo de controladoria do banco, atribuiu o desempenho ao 
aumento dos empréstimos para pessoas físicas e para pequenas e médias empresas. "Tivemos 
um crescimento bastante significativo do crédito", disse à imprensa em teleconferência no final da 
tarde de ontem. O Itaú está completando 60 anos este ano. 
 
A carteira de crédito cresceu 20,4% no semestre, atingindo R$ 58,6 bilhões. Os recursos para 
pessoas físicas tiveram aumento de 65,6%. "Continuamos a confiar na concessão de crédito no 
segundo trimestre", diz. Carvalho prevê um aumento de 20% a 25% na carteira para 2005, sem 
alterações em relação às projeções feitas no início do ano. 
 
Em comparação com o fechamento da carteira em março, houve expansão de apenas 2,9%. No 
período, a carteira de empréstimos para pessoas físicas subiu 9,9% e para pessoa jurídica caiu 
1%. Segundo Carvalho, a expansão modesta no período se refere ao fato de cerca de 20% da 
carteira estar indexada ao dólar, que despencou no período, influenciando os números em reais. O 
índice de inadimplência terminou junho em 3%, ligeiramente acima dos 2,9% do mesmo mês de 
2004. A provisão excedente para crédito de liquidação duvidosa ficou em R$ 1,150 bilhão. 
 
Carvalho destacou que é difícil comparar os resultados do banco com outros períodos, por causa 
de uma série de operações que o Itaú tem feito (como o acordo de crédito com o Pão de Açúcar e 
as Lojas Americanas, a compra do Banco Fiat e o aumento da participação na Credicard), que já 
trazem receitas para o banco, influenciando os números. "São operações que não existiam no 
passado e é difícil comparar." 
 
O patrimônio líquido consolidado ficou em R$ 15,02 bilhões, evolução de 17,5% em relação ao 
primeiro semestre de 2004. 
 
O Índice de Basiléia está em 18,3%, bem acima do exigido pelo Banco Central, de 11%. O Itaú 
considera que o índice ideal para a instituição seria de 14%. Carvalho explica que, com isso, o 
banco está com excesso de capital, pois não aloca o capital resultante da diferença entre os 
18,3% verificados (e os 14%). Isso gerou um resultado positivo de R$ 85 milhões, que foram 
incorporados aos lucros. 
 
Considerando os ganhos do segundo trimestre, de R$ 1,333 bilhão, o varejo do Itaú foi 
responsável por R$ 700 milhões; o Itaú-BBA por R$ 323 milhões; e o crédito para não clientes 
(que inclui a Taií e a Credicard) por R$ 230 milhões, além dos R$ 85 milhões vindo do Índice de 
Basiléia acima do previsto. 
 
A receita de prestação de serviços - que inclui ganhos com tarifas e com administração de 
recursos de terceiros - cresceu 27,5% em relação ao primeiro semestre de 2004, batendo em R$ 
3,645 bilhões. Deste total, R$ 813 milhões vieram dos fundos de investimento e carteiras 
administrados pelo Itaú. 
 



Os depósitos a prazo cresceram 80,4% no mesmo período. Já os ativos consolidados da Itaú 
Holding alcançaram R$ 144,5 bilhões, com aumento de 17,7% sobre o primeiro semestre de 
2004. 
 
Os resultados com as operações de arrendamento mercantil (leasing) e de seguros também foram 
lembrados pelo superintendente do Itaú. A carteira de leasing bateu em R$ 5,92 bilhões, bem 
acima dos R$ 1,98 bilhão de junho de 2004. Os seguros renderam R$ 141 milhões, 7% acima de 
igual período de 2004. As operações de vida e previdência foram responsáveis por R$ 97 milhões 
dos ganhos. 
 
O anúncio do resultado do banco estava previsto apenas para a manhã de hoje, mas, segundo o 
executivo, a diretoria do banco terminou uma reunião antes do previsto e autorizou a antecipação 
da divulgação dos números. "Não houve vazamento de informações", disse Carvalho. No início da 
tarde, a agência "Bloomberg" noticiou os resultados do banco, atribuindo a uma nota divulgada no 
site do Itaú. 

 
 
Leia Mais 
 
Avaliação coloca o banco em 1º no ranking de ética da AL 
Catherine Vieira Do Rio  
 
Fortes em responsabilidade social, mas com muitos pontos a avançar em governança corporativa. 
Esta é a avaliação sobre os bancos brasileiros da Management & Excellence, empresa hispano-
alemã especializada em ratings de ética, que montou o primeiro ranking de avaliação dos 24 
principais bancos na América Latina nos quesitos ética, responsabilidade social, governança 
corporativa e transparência. 
 
Apesar de ainda terem de evoluir em governança, os bancos brasileiros privados ficaram todos 
entre as dez primeiras posições, sendo que o Itaú dividiu a primeira colocação com o Santander 
do Chile. Ambos alcançaram pontuação de 85%. O Banco do Brasil foi o banco local com 
pontuação menor (51%, na 12ª colocação), seguindo a tendência geral que coloca os bancos 
privados em posições melhores do que os estatais na região, segundo o estudo. 
 
O ranking foi elaborado pela M&E em parceria com a revista "Latin Finance", de Miami, que 
publica na edição deste mês o resultado do trabalho. Foram levados em conta os quesitos ética, 
transparência, responsabilidade social, governança corporativa e sustentabilidade dos negócios - 
que engloba políticas de recursos humanos e programas de qualidade. Além de bancos europeus 
que atuam na AL (como Santander, BBVA, HSBC e ABN AMRO), foram avaliados bancos locais 
estatais e privados. 
 
O segundo brasileiro melhor colocado foi o Unibanco, que ocupa o sétimo lugar, com pontuação 
de 59%. O Bradesco está na décima colocação. Outros dois bancos europeus foram avaliados por 
sua atuação no Brasil. O Santander Brasil atingiu 56% e ficou na nona posição, enquanto o ABN 
AMRO Real alcançou 48%, na 16ª posição. Este último resultado, ao lado da colocação do gigante 
mexicano Banamex, que ficou na 14ª colocação no ranking, foram consideradas as surpresas da 
pesquisa pelos organizadores. As subsidiárias do Santander e do BBVA obtiveram as melhores 
classificações gerais, arrebatando a terceira, a quarta e a quinta posições. Na outra ponta, os 
bancos argentinos obtiveram as menores pontuações. O Banco de la Nación Argentina ficou com a 
última posição, com 9%. 
 
Por outro lado, o Itaú foi considerado uma surpresa positiva. "Foi bastante impressionante pelo 
fato de não ser um banco ligado a uma grande rede global, como o Santander ou o BBVA", diz o 
texto que resume o trabalho. De acordo com o executivo da M&E William Cox, os bancos 
brasileiros têm atuação muito forte na área de responsabilidade social.  



De acordo com ele, de forma geral os bancos da AL precisam evoluir nas questões de governança. 
Para Cox, alguns deles atingiram notas consideradas altas de maneira geral. 
 
Este é o terceiro trabalho da M&E que envolve empresas brasileiras. O primeiro estudou grandes 
companhias da AL e o segundo, as principais petroleiras do mundo 
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