
Banco nacional rende 3 vezes mais do que o estrangeiro 
Vanessa Correia   
  
A média da rentabilidade dos três principais bancos nacionais privados — Bradesco, Itaú e 
Unibanco — no ano passado foi de 28,2% enquanto, em 2004, esse percentual foi de 22%. Já 
a média da rentabilidade dos principais bancos estrangeiros passou de 8,3% em 2004 para 
10,8% no ano passado, impulsionada, principalmente, pelos resultados de Santander Banespa, 
Banco ABN Amro Real e HSBC, já que Citibank e BankBoston registraram prejuízos durante o 
ano de 2005. 
 
Para Paulo Shinohara, sócio e consultor da Trevisan Consultores, a rentabilidade dos bancos 
nacionais privados continuará crescendo de forma mais acentuada se comparada à expansão 
dos bancos estrangeiros nos próximos dois ou três anos. “Bradesco e Itaú fizeram a lição de 
casa. Adquiriram escala alta — volume de operações e clientes —, diversificaram as operações 
e fecharam importantes parcerias com redes varejistas. Será difícil algum banco atingir o 
mesmo patamar que ambos em um curto espaço de tempo”, afirma Shinohara. 
 
Ele completa que os três principais bancos estrangeiros que adquiriram instituições financeiras 
nacionais nos últimos anos também aumentarão a rentabilidade nesse período, embora em 
níveis menores se comparado aos dois gigantes brasileiros. “O Santander Banespa, por 
exemplo, está explorando o relacionamento de longo prazo com o cliente, através do 
financiamento imobiliário, para alavancar sua rentabilidade”, conta o sócio da Trevisan 
Consultores. 
 
Analistas acreditam que a procura de bancos estrangeiros por nacionais — como na operação 
Bank of America (BofA) e Itaú, e o recente rumor de uma negociação entre BBVA e Unibanco 
— cresceu porque os estrangeiros não conseguem obter os mesmos resultados alcançados por 
Itaú e Bradesco. “O lucro líquido do Itaú em 2005 foi de R$ 5,2 bilhões. As ações preferenciais 
que o Bank of América tem direito, 5,8%, irão gerar mais de R$ 300 milhões para o BofA, 
montante superior ao resultado obtido em 2004 — R$ 114,5 milhões”, afirma Shinohara. O 
executivo não o considerou o resultado do ano passado, já que este foi negativo. 
 
Quanto ao prejuízo registrado pelo BankBoston no Brasil em 2005, de US$ 97 milhões, o 
presidente da instituição, Geraldo Carbone, justifica o resultado com as operações de hedge do 
patrimônio, uma proteção contra a variação cambial. “Com a valorização do Real, nós tivemos 
uma perda bem significativa. Sem esta operação de hedge, teríamos um resultado R$ 300 
milhões acima do que tivemos”, diz. Assim, o banco teria um lucro líquido superior a R$ 100 
milhões. O Itaú calcula que o lucro líquido necessário para evitar uma diluição do resultado por 
ação seria de R$ 325 milhões. 
 
De acordo com Shinohara, a tendência do sistema bancário brasileiro que as operações fiquem 
concentradas entre seis e sete bancos. Bradesco e Itaú estariam em um patamar diferenciado, 
seguidos por Unibanco e os estrangeiros Santander Banespa, ABN Amro Real, HSBC e 
Citibank. 
 
Patrimônio Líquido 
 
Outro indicador que desponta os bancos nacionais privados como líderes de mercado é o 
patrimônio líquido. Em 2005, Bradesco, Itaú e Unibanco somaram R$ 44,2 bilhões em 
patrimônio líquido, crescimento de 18,7% ante o resultado registrado em 2004. Já os 
estrangeiros — Santander Banespa, ABN Amro Real, HSBC, Citibank e BankBoston — 
totalizaram R$ 23 bilhões em patrimônio líquido no ano passado, decréscimo de 2,2% se 
comparado ao resultado do ano anterior. 
 
Com a aquisição do BankBoston, o banco Itaú ampliará em 21,6% seu patrimônio líquido 
atual, com R$ 18,9 bilhões. 
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