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Bom 2T18 em linha com o esperado 

O Banco Banrisul registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 262,0 milhões, com 

crescimento de 7,4% em base trimestral, e de 39,6% em relação ao lucro líquido 

recorrente de R$ 187,7 milhões de igual trimestre de 2017. O ROAE do 2T18 foi 

de 15,6% acima de 11,7% do 2T17 e de 14,4% do 1T18. Com isso o lucro 

recorrente do 1º semestre de 2018 cresceu 37,7% para R$ 505,9 milhões, com 

melhora de 3,3pp no ROAE para 14,9%. 

Mais um bom resultado trimestral com destaque para a Margem Financeira 

Líquida sensibilizada pela queda de PDD, pela evolução das receitas de serviços, 

e despesas administrativas recorrentes com crescimento abaixo da inflação, e 

que no conjunto, explicam boa parte do crescimento do lucro líquido, no 

trimestre e no acumulado do ano.  

Com base nas projeções de crescimento, retorno e de custo de capital, elevamos 

o preço justo de R$ 20,00/ação para R$ 21,00/ação, equivalente a um potencial 

de alta de 29,0%. Seguimos com recomendação de COMPRA para suas ações.  

 

O Conselho de Administração do Banrisul aprovou o pagamento de juros sobre o 

capital próprio (JCP) referente ao 3T18 no valor de R$ 88,3 milhões, equivalente 

a R$ 0,21590589/ação PNB. Serão consideradas as posições em 15/agosto/18, 

passando as ações a ser negociadas "ex” JCP a partir de 16 de agosto de 2018. O 

pagamento ocorrerá em 27 de setembro de 2018 e o retorno líquido é de 1,1%. 
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Destaques do 2T18 e do 1º semestre de 2018 

A Margem Financeira do 2T18 (R$ 1,34 bilhão) veio em linha com o trimestre anterior e 

crescimento de 4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Destaque para a 

redução da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) que caiu 8,9% em base trimestral 

para R$ 278 milhões e 18,3% em relação ao 2T17. No semestre a PDD de R$ 583 milhões 

correspondeu a uma queda de 18,6% em relação a igual semestre de 2017 e refletem a 

redução das operações de crédito em atraso e a rolagem da carteira por níveis de rating. 

Este bom desempenho fez com que o banco revisasse sua projeção de crescimento de 

Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis de 7% a 8% para o intervalo entre 7,5% 

a 8,5%. Com relação à Despesa de PDD sobre a Carteira de Crédito, o banco manteve sua 

estimativa de 3,5% a 4,5% mas sinalizou que pode ficar até abaixo do piso. 

As Receitas de Serviços (em base trimestral) vieram em linha, somando R$ 468 milhões. 

No acumulado do semestre as receitas de serviços e tarifas cresceram 11,2% para R$ 

933,5 milhões, influenciadas pelo aumento das receitas da rede de adquirência, de tarifas 

de conta corrente, de cartão de crédito e de seguros, previdência e capitalização; e 

permanecem sendo uma importante fonte de receita e de crescimento do lucro. 

As despesas administrativas recorrentes registraram leve redução de 0,2% para R$ 929 

milhões em base trimestral. No semestre, cresceram 2,4% em percentual abaixo da 

inflação somando R$ 1,86 bilhão, sendo R$ 957,3 milhões em Pessoal (+3,3%) devido ao 

dissídio de 2017; e R$ 902,0 milhões em outras despesas administrativas (+1,3%) 

influenciadas principalmente por incremento dos negócios. A tendência segue positiva 

para o 2º semestre. Tanto que o banco revisou para melhor sua expectativa para o Índice 

de Eficiência (IE), do intervalo entre 51% a 55% para 50% a 54%, lembrando que no IE 

quanto menor melhor. Nesse contexto, a margem financeira e as receitas de serviços 

melhoram e as despesas administrativas seguem controladas. 

 

Ao final de junho de 2018 a carteira de crédito total do banco era de R$ 32,0 bilhões, 

após alta de 0,7% em base trimestral e crescimento de 3,6% em 12 meses. Este 

desempenho foi motivado pela elevação de 6,7% no crédito comercial, sendo +15,3% na 

PF compensando a queda de 10,7% na PJ e a redução de 30,1% nos financiamentos de 
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longo prazo. Nesta base de comparação o crédito imobiliário cresceu 4,0% e o rural 

registrou queda de 4,4%. 

Ao final do semestre 55% da carteira estava alocada no segmento das Pessoas Físicas, 

com 20% na PJ e 25% nos demais segmentos (com destaque para 12% no imobiliário e 

7% no rural). No segmento das famílias 73% correspondia ao consignado. Nas empresas 

67% correspondiam as linhas de capital de giro. 

A inadimplência registrou leve melhora passando de 3,53% no 1T18 para 3,37% no 2T18 

com adequado índice de cobertura (245,7%). O indicador de inadimplência foi impactado 

por um cliente sindicalizado em operação judicial e 100% provisionado. Excetuado este 

caso a inadimplência teria mostrado 3,1%. 

Ao final do trimestre a Basileia do banco era de 15,0% para um patrimônio líquido de R$ 

7,0 bilhões, que reflete principalmente o resultado líquido do período e a redução do 

capital social no montante de R$ 353 milhões. Os Ativos Totais somavam R$ 75,3 bilhões 

após crescimento de 6,8% em 12 meses, refletindo o incremento na captação de recursos 

(depósitos, recursos em letras e dívida subordinada). 

O Guidance para 2018 foi alterado com base na premissa de liquidação em dinheiro da 

redução de capital social do Banrisul em função do processo de obtenção de registro de 

companhia aberta da Banrisul Cartões, ora suspenso, devido às condições atuais do 

mercado de capitais. Com base no resultado do semestre e considerando as perspectivas 

para 2018, o Banrisul revisou suas perspectivas de crescimento da Carteira de Crédito 

Total, do intervalo entre 5% a 9% para um crescimento entre 3% e 7%, basicamente 

refletindo o comportamento da Carteira de Crédito Comercial Pessoa Jurídica, que passou 

de um crescimento entre 5% e 9% para o intervalo entre -5% a -1% (uma vez que o 

crescimento da economia não aconteceu no ritmo esperado). O crescimento da carteira 

no segmento de Crédito Imobiliário foi revisto para cima, de 0% a 4% para o intervalo 

entre 3% e 7% tendo em vista o desempenho do 1S18. O crescimento para a carteira PF 

foi mantido entre 5% a 9% mesmo após incremento de 15,3% no semestre. 
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As evoluções esperadas para os níveis de provisionamento e captação estão mantidas. 

Nesse contexto, embora a Despesa de PDD sobre a Carteira de Crédito permaneça entre 

3,5% e 4,5% a tendência segue positiva existindo a possibilidade de ficar abaixo do piso. 

Os indicadores de desempenho, rentabilidade sobre o patrimônio, índice de eficiência e 

margem financeira, estão sendo revisados, pois “percebe-se redução nas despesas de 

captação e melhora nas receitas de serviços e tarifas”. A Rentabilidade sobre o 

Patrimônio Líquido Médio (ROAE) foi elevada de 11% a 14% para o intervalo entre 12,5% 

e 15,5% e reflete a melhora esperada do resultado e a redução de capital do banco. A 

Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis também subiu, de 7% a 8% para 7,5% a 

8,5% após os 8,3% do 1S18. Já o Índice de Eficiência veio de 51% a 55% para o intervalo 

entre 50% a 54% por conta da melhora de margem financeira e das receitas de serviços, 

aliado ao comportamento das despesas administrativas abaixo da inflação. 

ANEXOS 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 
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