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Lucro líquido do BTG Pactual cresce 10% no  

4º trimestre de 2014 e alcança R$ 848,4 milhões  

 

Banco encerra 2014 com lucro líquido de R$ 3,411 bilhões, expansão de                 

23% em relação ao ano anterior 

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015 – O Banco BTG Pactual registrou lucro líquido de R$ 848,4 milhões no 

4º trimestre de 2014, alta de 10% em relação ao mesmo período de 2013. No acumulado de 2014, o lucro 

líquido do Banco alcançou R$ 3,411 bilhões, aumento de 23% na comparação com 2013. 

As receitas totais em 2014 atingiram R$ 6,737 bilhões, crescimento de 14% em relação ao ano anterior. Ao 

considerar somente o último trimestre de 2014, as receitas totalizaram R$ 1,586 bilhão. O retorno sobre o 

patrimônio líquido médio (ROAE) alcançou 18,4% no 4º trimestre e 19,6% no acumulado do ano.  

“Mesmo em um cenário desafiador para os mercados, fomos capazes de entregar resultados sólidos e re-

ceitas crescentes na maioria dos negócios. Além disso, continuamos investindo na expansão e diversifica-

ção da nossa plataforma mantendo os nossos altos níveis de eficiência e integração”, diz o CEO do BTG Pac-

tual, André Esteves. “Durante o ano, integramos com sucesso as atividades de negociação e de intermedia-

ção de commodities em mercados físicos à nossa plataforma de Sales & Trading, concluímos a compra de 

negócios estratégicos de seguro e resseguro, e anunciamos a aquisição do BSI, transação que nos permitirá 

ter um alcance verdadeiramente global em Wealth Management. Para completar, continuamos a investir e 

a progredir na América Latina para aumentar a capacidade de servir nossos clientes com um conjunto com-

pleto de produtos e serviços”, afirma André Esteves. 

Os custos operacionais do BTG Pactual registraram queda.  No 4º trimestre, as despesas tiveram redução 

de 24% em relação ao mesmo período de 2013 e de 4% na comparação com o 3º trimestre de 2014. O índi-

ce de eficiência (cost to income) foi de 42,4% no 4° trimestre de 2014 e o índice de remuneração (compen-

sation ratio) foi de 27,7%. No acumulado do ano, esses números foram, respectivamente, 41,0% e 22,9%. 

O BTG Pactual fechou o quarto trimestre com patrimônio líquido de R$ 18,678 bilhões, alta de 16,1% em re-

lação ao ano anterior. Em 2014, o Índice de Basileia ficou em 17,5% e o total de ativos atingiu R$ 218,3 bi-

lhões, 7% maior quando comparado com 2013. 
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Sobre BTG Pactual 

BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global, de origem brasileira, que atua nos mercados de 

Investment Banking, Wealth Management e Asset Management. Oferece assessoria em fusões e aquisi-

ções, planejamento patrimonial, empréstimos e financiamentos, além de soluções de investimentos e aná-

lises de mercado. Com sede em São Paulo, o Banco fundado em 1983 possui ativos de R$ 218,3 bilhões, 

3.200 colaboradores nos cinco continentes e escritórios em mais de 20 países. Para informações adicionais, 

acesse www.btgpactual.com 

 

Para mais informações à imprensa, entre em contato com:  

Matheus Lombardi e Fernando Casagrandi  

btgpactual@fsb.com.br 

+55 11 3165-9573 / 3165-9752 

 

 


