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Banrisul (BRSR6 – Compra) 

Resultado do semestre e perspectivas sinalizam um bom ano 

O Banrisul registrou no 2T19 um lucro líquido recorrente de R$ 306 milhões (ROAE de 17,5%), com 

queda de 4,5% no trimestre e 16,7% superior ao lucro do 2T18 (ROAE de 15,6%). Em base de 12 

meses o resultado refletiu a reestruturação de planos de benefício pós-emprego da FBSS, com 

impacto de R$ 30 milhões no lucro líquido. Some-se a isso (i) a estabilidade da margem financeira; (ii) 

o incremento de PDD; (iii) o crescimento das receitas de serviços; (iv) o comportamento contido das 

despesas administrativas recorrentes, abaixo da inflação, e (v) a menor alíquota efetiva de IR/CSS.  

A estratégia comercial do banco segue focada nas operações com maior liquidez, notadamente nas 

linhas de crédito consignado, crédito com garantia real e cartão empresarial. Destaque para o banco 

digital onde cerca de 50% das operações atuais já são feitas via App; maior ênfase para a carteira PJ 

voltada para o segmento de Pequenas e Médias Empresas (PME) e os negócios na cadeia agro do Rio 

Grande do Sul. Temos recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 30,00/ação. 

Destaques do trimestre e do 1º semestre de 2019 

A Margem Financeira Líquida do 2T19 permaneceu praticamente estável ante o 2T18, com pequena alta de 

1,1% para R$ 1,4 bilhão, reflexo da estabilização das despesas e das receitas com juros. Some-se a isso a 

pressão sobre as taxas e o reduzido crescimento da carteira de crédito. As despesas com PDD cresceram 6% 

para R$ 294 milhões, dado a estabilidade das operações de crédito e da rolagem da carteira por níveis de 

rating. No semestre a margem financeira líquida cresceu 0,5% para R$ 2,7 bilhões.  

A Margem Financeira sobre Ativos Rentáveis no 2T19 registrou queda em ambas as bases de comparação 

fechando o trimestre em 7,9%, dentro do intervalo inicialmente previsto para 2019, mas abaixo de 8,0% do 

1T19 e de 8,4% do 1T18. A expectativa é de estabilidade para o semestre, num contexto de redução da Selic e 

taxa de captação pós-fixada (88,8% da Selic no 2T19) a despeito da maior pressão concorrencial, 

notadamente no consignado.  

As Receitas de Serviços seguem representando importante parcela do lucro do banco e registraram alta de 

2,4% em doze meses somando R$ 502 milhões no 2T19, influenciadas pelo incremento das receitas de conta 

corrente, seguros, previdência e capitalização, minimizado pela redução nas receitas de adquirência, 

impactada por alteração no contrato de credenciamento à rede Vero. Ressalte-se que no 2T19 as receitas de 

tarifas e serviços respondiam por 104,9% das despesas de pessoal. No 1S19 a receitas de serviços cresceram 

2,2% somando R$ 992 milhões.  

As despesas administrativas, sendo de pessoal (-0,8%) e outras administrativas (+2,0%) cresceram no 

conjunto 0,5% para R$ 934 milhões no 2T19 e seguem controladas. No semestre registraram alta de 1,4% 

para R$ 1,9 bilhão, em percentual abaixo da inflação, sensibilizadas pelo desligamento de 555 empregados no 

âmbito do Plano de Desligamento por Aposentadoria Voluntária – PDAV.  

No 1S19 foi iniciada e concluída a reestruturação dos planos de benefício pós-emprego da Fundação Banrisul 

de Seguridade Social – FBSS, com a adesão de 35% dos participantes, com impacto sobre o lucro líquido do 

semestre de R$ 30 milhões, líquido dos efeitos fiscais.  

O Índice de Eficiência (IE) recorrente alcançou 51,4% nos doze meses terminados em junho de 2019 em linha 

com os 51,5% ao final de março de 2019 e refletiu a estabilidade da margem financeira acrescida das receitas 

de serviços, via a vis o comportamento das despesas administrativas. Tendência é de leve redução para o 

indicador ao longo do semestre, num contexto de controle de despesas e maior incremento das receitas.  
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deste relatório. 
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A inadimplência permanece controlada e registrou queda de 2,6% no 1T19 para 2,2% no 2T19 com espaço 

para alguma melhora. O Índice de cobertura ao final de junho de 2019 era de 345% ante 246% em mar/19, 

reflexo direto da maior recuperação de crédito no trimestre.  

Ao final de junho a Basileia do banco 15,8%, em patamar adequado dado a expectativa de crescimento das 

operações do banco, para um patrimônio líquido de R$ 7,5 bilhões. Nesta base de comparação os Ativos 

Totais somavam R$ 79,5 bilhões após crescimento de 5,5% em 12 meses. 

Ao final do 2T19 a carteira de crédito total somava R$ 34,2 bilhões, com redução de 0,2% em base trimestral e 

crescimento de 7,0% em doze meses, sustentada pelo forte incremento da carteira comercial para PF 

(+18,2%) que compensou a queda de 5,1% da carteira comercial PJ. O segmento imobiliário cresceu 5,9% e o 

rural registrou queda de 0,3%. Destaque para o crescimento de 22,7% do consignado entre os semestres. Para 

este semestre, destaque, além das linhas tradicionais, para a maior ênfase na carteira PJ voltada para o 

segmento de Pequenas e Médias Empresas (PME) e os negócios na cadeia agro do Rio Grande do Sul. 

A divulgação do guidance para 2019 foi descontinuada em função de possível oferta pública envolvendo ações 

ordinárias até o limite da manutenção do controle acionário pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

controlador do banco. Mesmo assim, com exceção de duas linhas, todas as demais estão dentro das 

expectativas para 2019. A carteira comercial PJ registrou queda de 5,1% no semestre,  abaixo do crescimento 

esperado; e o saldo de PDD sobre a carteira de crédito situou-se pouco acima do teto previsto, resultado do 

baixo crescimento da carteira de crédito na medida em que as despesas de PDD caíram 0,5% no semestre.  

ANEXOS 

 

Demonstração de Resultados e principais indicadores 
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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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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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