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Banrisul (BRSR6 – Compra) 

Estratégia privilegia crescimento com um mix de crédito conservador 

e a transformação digital focada no cliente 

O Banrisul realizou dia 2 de dezembro sua Reunião Anual com investidores. A estratégia comercial do banco 

privilegia a proximidade com o cliente e 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; 

a 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. 

Em termos de resultados, o Banrisul registrou no 3T19 um lucro líquido ajustado de R$ 292 milhões (ROAE 

recorrente de 16,2%) com queda de 5% em relação ao trimestre anterior (ROAE recorrente de 17,5%), com 

destaque para o forte incremento de PDD e piora da inadimplência. No 9M19 o lucro ajustado cresceu 15% 

para R$ 918 milhões, com melhora de 1,5pp no ROAE para 16,6%, reflexo (i) da estabilidade da margem 

financeira mesmo com incremento de PDD; (ii) do crescimento das receitas de serviços; e (iii) o 

comportamento contido das despesas administrativas recorrentes, abaixo da inflação. Seguimos com 

recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 30,00/ação. 

Destaques  

Estratégia de negócios Pessoa Física permanece conservadora, focada nas linhas de crédito consignado aos 

servidores públicos e aposentados. Ao final de setembro de 2019 a Carteira de crédito PF somava R$ 20,1 bilhões 

com destaque para o segmento consignado com R$ 15,5 bilhões, equivalente a 76% do total. Em adição, o Banrisul 

vem ampliando e inaugurando novos espaços “Afinidade”, criados especificamente para atendimento ao público de 

Alta Renda. 

Estratégia de negócios pessoa Jurídica desenvolvida para atender seus mais de 200 mil clientes PJ. Destaque nas 

ações de incentivo ao empreendedorismo e na modelagem de crédito e análise de risco com foco nos clientes de 

varejo. 

Agronegócio “o Agro é nosso chão”. O posicionamento do banco no agronegócio está voltado para o apoio ao 

crescimento de toda a cadeia produtiva e ampliação da participação neste segmento no Rio Grande do Sul; na 

melhoria do atendimento, através de ofertas de linhas de custeio e investimentos em novos projetos para melhoria 

e ampliação da produtividade. 

Transformação Digital. O Banrisul segue focado na transformação digital, adotando o modelo digital de jornadas fim 

a fim, com foco no cliente, e a internalização da metodologia ágil. É uma transformação gradual, com impacto em 

toda a instituição, potencializando as vantagens naturais do banco e marcando o posicionamento do Banrisul no 

mercado competitivo. 

Em junho de 2019, o Banrisul assinou contrato para formação da Joint Venture VeroGo. De acordo com o banco, a 

ferramenta “Meus Cartões”, disponível no app Banrisul Digital, foi destaque em estudo que avaliou os principais 

aplicativos para cartões de crédito disponíveis no mercado brasileiro, realizada pela CardMonitor, especializada em 

pesquisa e avaliação de tendências no mercado de cartões. 

Destaques Financeiros. Ao final de setembro de 2019 o Banrisul contava com 4,2 milhões de clientes, sendo 4,0 

milhões em PF e 219 mil clientes Pessoa Jurídica. Seus ativos totais somavam R$ 80,6 bilhões (+6,3% em 12 meses), 

com destaque para R$ 34,7 bilhões nas Operações de Crédito (+1,3% em base trimestral e +9,2% em 12 meses) e um 

Patrimônio Líquido de R$ 7,7 bilhões, com Basileia de 16,2% (sendo 14,9% de Capital Principal). Ressalte-se que o 

crescimento total do crédito tem se mostrado superior ao crescimento do Sistema Financeiro Nacional. 
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A margem financeira sobre ativos rentáveis cresceu de 7,9% no 2T19 para 8,4% no 3T19. Já a inadimplência subiu de 

2,2% no 2T19 para 2,8% nesta mesma base de comparação, sendo de 7,9% o volume de provisões totais sobre a 

carteira de crédito (base set/19). O índice de cobertura reduziu-se de 345% no trimestre anterior para 276% neste 

trimestre. O índice de eficiência manteve-se em linha, sendo de 51,4% no 2T19 e de 51,1% no 3T19. 

As receitas de serviços somaram R$ 520 milhões no 3T19 (+6,6% em 12 meses) e R$ 1,5 bilhão no 9M19 (+3,7%). Um 

dos focos do banco é a ampliação da participação relativa das receitas de serviços em relação ao total de receitas, 

que eram de 17,8% em 2018 e reduzindo-se para 16,0% no 3T19. 

A captação do banco segue adequada sendo de R$ 57,8 bilhões em setembro de 2019 com um custo competitivo, de 

89,1% da Selic, abaixo do SFN. Os depósitos à prazo, a um custo de 90,2%, correspondem à maior parte dos recursos 

captados e sob gestão, equivalente a 56% do total. 

Guidance. Com base nos números reportados no 9M19 o banco revisou duas linhas de estimativas, relativas ao 

desempenho de sua carteira PJ e do segmento imobiliário. 

 

DRE resumido 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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