
 
Unibanco teve lucro  de R$ 520,00  milhões  
Ronaldo D'Ercole 
 
O Unibanco registrou lucro líquido de R$ 520,4 milhões no primeiro trimestre do ano, 29,7% 
maior que o do mesmo período de 2005. Foi o melhor resultado já obtido pelo banco nos 
primeiros três meses do ano. Apesar disso, o ganho do Unibanco ficou longe dos registrados por 
seus maiores rivais, o Bradesco (cujo lucro trimestral foi de R$ 1,53 bilhão) e o Itaú (R$ 1,45 
bilhão). Os três maiores bancos privados do país acumularam no trimestre lucros de R$ 3,51 
bilhões, um salto de 28% ante o mesmo trimestre de 2005. 
 
A exemplo dos concorrentes, o incremento das operações de crédito puxou o lucro do Unibanco. A 
expansão de sua carteira de financiamentos, que somava R$ 39,7 bilhões no fim de março, foi de 
19,6% sobre o ano anterior. Menor, contudo, que as altas de 28% e de 25,5% das carteiras de 
Bradesco e Itaú, respectivamente. 
 
O índice médio de inadimplência da carteira de empréstimos do Unibanco no trimestre foi de 
3,5%, superior também aos 2,8% do Itaú, e aos 2,5% do Bradesco, segundo levantamento da 
Austin Ratings. 
 
— A rápida expansão da oferta de crédito na economia, notadamente nas carteiras ao consumo, 
contribuiu para a elevação dos níveis de inadimplência — observou o vice-presidente corporativo 
do Unibanco, Geraldo Travaglia. 
 
Por causa disso, as provisões adicionais do banco para cobrir perdas com operações vencidas há 
mais de 60 dias somaram R$ 494 milhões no fim do trimestre passado, contra R$ 441 milhões em 
dezembro. 
 
A alta da inadimplência foi detectada no fim de 2005, notadamente nos empréstimos ao consumo, 
o que levou o banco a restringir a contratação das operações desde então. A inadimplência no 
crediário ao consumo chegou a 10,1% da carteira, contra 8% um ano antes. — Essa situação é 
sazonal e, tão logo o ambiente se torne mais equilibrado, retomaremos as condições originais — 
disse Travaglia.  
 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, Fonte: O Globo, 12 maio 2006, Economia, p. 28. 


