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No 1.º semestre, estudo aponta rendimento de 24,9% de 11 bancos, ante 12,3% de 15 
companhias  

A rentabilidade dos bancos brasileiros neste ano continua em níveis elevadíssimos, especialmente 
se comparada com o retorno de empresas não ligadas ao setor financeiro. Uma análise da 
consultoria Austin Asis mostra que, no primeiro semestre, o rendimento sobre o patrimônio líquido 
de 11 bancos que divulgaram os balanços até agora ficou em 24,9%, mais do que o dobro dos 
12,3% registrados por 15 grandes companhias de capital aberto.  

O presidente da Austin Asis, Erivelto Rodrigues, observa que o resultado das empresas analisadas 
- entre as quais Gerdau, Sadia, Telemar e Confab - melhorou em relação ao ano passado, quando 
a rentabilidade atingiu apenas 5,9%. "Mesmo assim, o retorno é baixo, principalmente os juros no 
País são muito elevados." Segundo Rodrigues, a melhora do desempenho das companhias se 
deveu ao aumento de 28,8% das receitas líquidas - em muitos casos devido à expansão de 
exportações - e à queda de 15,3% das despesas financeiras - decorrente do recuo de 18,7% do 
dólar no primeiro semestre.  

Mesmo assim, o resultado ficou bem aquém do registrado pelos bancos.  

Rodrigues diz que o resultado operacional (que leva em conta o desempenho da atividade da 
empresa, sem considerar despesas financeiras) das companhias brasileiras em geral é positivo. O 
que atrapalha, ressalta ele, são as despesas com juros e encargos financeiros.  

E são justamente os juros elevadíssimos uma das principais fontes de lucro para os bancos. A 
rentabilidade das instituições analisadas caiu um pouco, de 27,4% em 2002 para 24,9% neste 
ano, mas ainda assim o retorno é alto. Boa parte dos ganhos vem das receitas com títulos 
públicos. Com juros básicos a 24,5% ao ano, o cliente preferencial dos bancos é o governo, diz o 
analista de bancos da agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P), Daniel Araujo. 
Boa parte dos recursos dos bancos vão para a compra de títulos públicos, aplicações rentáveis e 
seguras.  

As tesourarias dos bancos não se limitam a aproveitar as altas taxas de juros. A volatilidade do 
câmbio também é um fator que explica o nível dos lucros e do retorno das instituições financeiras 
no País. Do lucro de R$ 1,49 bilhão registrado pelo Itaú no primeiro semestre, R$ 246 milhões 
vieram da queda do dólar.  

Os bancos também ganham cobrando taxas elevadíssimas dos clientes. "Os spreads bancários no 
Brasil são os mais altos do mundo", lembra Rodrigues.  

No caso dos empréstimos para pessoas físicas, os spreads (diferença entre o custo de captação 
dos bancos e a taxa cobrada de clientes) estavam em 58,5% em junho. Araujo diz que esse 
cenário explica por que a vida das empresas brasileiras é tão difícil. "Tirando companhias de 
primeira linha, as outras têm de pagar taxas muito elevadas para obter empréstimos."  

Para Rodrigues, esse quadro só vai mudar quando a oferta de crédito na economia aumentar, os 
prazos das operações aumentarem e o custo dos empréstimos cair. "O primeiro passo para isso é 
o BC reduzir drasticamente os juros. Sem isso, a economia vai continuar amarrada."  

Outra fonte de ganhos para os bancos vêm das receitas de prestação de serviços, diz Araujo. 
"Depois da queda da inflação, as instituições passaram a cobrar por serviços que não antes não 



eram taxados", diz ele, como talões de cheque. "No caso do Itaú, essas receitas já correspondem 
a 160% das despesas com pessoal", exemplifica Rodrigues. 
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