BTG Pactual lucra R$ 3,3 bi em 2016, e
Índice de Basileia atinge 21,5%
• Receitas do Banco alcançam R$ 8,7 bilhões no período
• Wealth Management tem arrecadação positiva pelo segundo trimestre
consecutivo
São Paulo, 14 de fevereiro de 2017 – O lucro líquido do BTG Pactual atingiu
R$ 3,325 bilhões em 2016, e o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE)
alcançou 15,5%. As receitas totais combinadas e ajustadas chegaram a R$
8,731 bilhões. No quarto trimestre do ano, o Banco registrou receitas totais de
R$ 997,5 milhões. O lucro líquido encerrou o período em R$ 652,4 milhões,
resultado estável em relação ao trimestre anterior.
Em 31 de dezembro de 2016, os ativos totais do BTG Pactual somavam R$ 120,9
bilhões, redução de 6% na comparação com o terceiro trimestre do mesmo ano.
Ao final de 2016, o Índice de Basileia do BTG Pactual estava em 21,5%.
Durante o quarto trimestre do ano passado, o banco obteve bom desempenho
no segmento de Investment Banking, especialmente em subscrição de dívidas e
fusões e aquisições. A receita da área alcançou R$ 115 milhões no quarto
trimestre de 2016, um aumento de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2016
e de 1% na comparação com o quarto trimestre de 2015. A divisão de Wealth
Management também teve destaque, com registro de arrecadação líquida
positiva pelo segundo trimestre consecutivo.
"Fechamos 2016 com um balanço bastante sólido, que inclui um dos maiores
índices de capitalização do setor, baixa alavancagem e forte liquidez. Estamos
focados na nossa atividade bancária e de gestão de recursos na América Latina",
diz Marcelo Kalim, Presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual.
O CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, destaca o avanço dos negócios.
“Estamos satisfeitos com o desenvolvimento das nossas áreas de franquia, que
tiveram boa performance e já apresentaram crescimento consistente nos últimos
trimestres”, afirma.
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