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Banrisul (BRSR6 – Compra) 

Perspectivas favoráveis e busca por maior eficiência operacional e 

melhor retorno 

O Banrisul registrou no 4T19 um lucro líquido ajustado de R$ 356 milhões, com crescimento de 22% em 

relação ao trimestre anterior e incremento de 19% ante os R$ 300 milhões do 4T18. O ROAE ajustado no 

4T19 foi de 19,7% acima de 16,2% do 3T19 e de 17,6% de igual trimestre do ano anterior. O lucro ajustado 

de 2019 cresceu 16% ante 2018 alcançando R$ 1.274 milhões, com melhora de 1,6pp no ROAE para 16,9%. 

Este bom desempenho pode ser explicado por (i) menor fluxo de despesas de PDD, (ii) crescimento das 

receitas de tarifas, (iii) relativa estabilidade das despesas administrativas ajustadas, (iv) redução da margem 

financeira, e (v) consequente redução do volume de tributos sobre o lucro.  

A estratégia comercial do banco privilegia a proximidade com o cliente e segue com foco nas operações 

com maior liquidez notadamente nas linhas de crédito consignado, crédito com garantia real e cartão 

empresarial. Destaque para o banco digital, para 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. Seguimos com 

recomendação de COMPRA para a ação BRSR6 com preço justo de R$ 30,00/ação. 

Destaques do trimestre e de 2019 

Eventos extraordinários acrescentaram de forma líquida, R$ 70,6 milhões no lucro líquido em 2019. Dentre os 

eventos que impactaram o lucro líquido no ano passado, destaque para: a (i) reestruturação de planos de benefício 

pós-emprego da Fundação Banrisul de Seguridade Social – FBSS (+R$ 49,4 milhões); a (ii) constituição de provisão 

trabalhista (R$ 429 milhões) e reversão de provisão para ações cíveis (R$ 126,8 milhões); os (iii) efeitos fiscais sobre 

a reestruturação de planos de benefício e sobre provisão trabalhista e cível (+R$ 101,1 milhões), e (iv) a atualização 

do estoque de créditos e débitos tributários diferidos, pela elevação da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL de 15% para 20% no valor de R$ 222,2 milhões. 

A Margem Financeira Líquida em 2019 registrou queda de 2,9% ante 2018 para R$ 5,5 bilhões, reflexo da redução 

mais expressiva nas receitas com juros frente à retração das despesas com juros. Some-se a isso a pressão sobre as 

taxas e o menor crescimento da carteira de crédito nesta base de comparação. As despesas com PDD foram 

reduzidas em 6,7% alcançando R$ 1,2 bilhão, dado a rolagem da carteira por níveis de rating, o menor volume de 

créditos recuperados com provisionamento integral, a reversão de provisão em função da liquidação de operação de 

crédito do segmento corporativo, que estava integralmente provisionada, e o incremento das operações de crédito 

em atraso.  

A Margem Financeira sobre Ativos Rentáveis no 4T19 registrou queda em ambas as bases de comparação fechando 

o trimestre em 8,1% e terminando o ano de 2019 em 7,9%, dentro do intervalo previsto. A redução de 0,6pp pode 

ser explicada por redução das receitas e despesas com juros, impactada, em especial, pela redução nas taxas, em 

linha com a diminuição da taxa básica de juros, frente ao aumento no volume dos ativos rentáveis, em especial, dos 

ativos de crédito. 

As Receitas de Serviços representam importante parcela do lucro do banco e registraram alta de 2,3% em doze 

meses somando R$ 2,0 bilhões em 2019. Este desempenho foi influenciado pelo incremento das receitas de tarifas 

de conta corrente e das receitas de seguros, previdência e capitalização, parcialmente compensados pela redução 

das receitas da rede de adquirência.   

As despesas administrativas (pessoal e outras administrativas) permaneceram praticamente estáveis, após leve 

queda de 0,4%, somando R$ 3,8 bilhões em 2019 e seguem controladas. As despesas com pessoal refletiram o 

acordo coletivo da categoria e os desligamentos no âmbito do plano de desligamento por aposentadoria. Já as 
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outras despesas administrativas refletiram principalmente, a redução nas despesas com serviços de terceiros, 

parcialmente compensada pelo aumento das despesas com propaganda, promoções e publicidade. 

O Índice de Eficiência (IE) recorrente alcançou 52,1% em 2019 em relação a 51,5% de 2018. Esta piora marginal 

refletiu a redução da margem financeira, o crescimento das receitas de serviços e a relativa estabilidade das 

despesas administrativas. 

A inadimplência permanece controlada, mas registrou piora, elevando-se de 2,8% no 3T19 para 3,4% no 4T19. O 

índice de cobertura de dez/19 alcançou 226,7% frente a 300,8% de dez/18 e 276,4% de set/19. Esta redução em 

ambas às bases de comparação reflete a ampliação dos créditos em atraso em volume mais expressivo que a 

elevação das provisões para operações de crédito. 

Ao final do 4T19 a carteira de crédito total somava R$ 36,2 bilhões, com alta de 4,4% em base trimestral e 

crescimento de 6,2% em doze meses, sustentada pelo incremento da carteira comercial para PF (+13,8%) que 

compensou a queda de 2,3% da carteira comercial PJ e a estabilidade no imobiliário. A Basileia do banco era de 

15,1%, em patamar adequado dado a expectativa de crescimento das operações do banco, para um patrimônio 

líquido de R$ 7,8 bilhões. Os Ativos Totais somavam R$ 81,5 bilhões após crescimento de 5,3% em 12 meses. 

Guidance de 2019 e expectativas para 2020 

Em 2019 a carteira de crédito total do banco cresceu 6,2% no ponto médio do intervalo esperado (entre 4% a 8%) 

com elevação das expectativas para 2020 (entre 9% a 13%). O crédito manteve trajetória positiva em 2019, 

notadamente no segmento de pessoas físicas, com desempenho acima do esperado, devido às operações de 

adiantamento do 13º salário dos servidores públicos do Estado e à ampliação do crédito consignado. A carteira 

comercial PJ registrou queda de 2,3% no ano passado, abaixo do piso do intervalo esperado, refletindo a redução 

nas linhas de capital de giro e das contas devedoras, especialmente no segmento corporativo. O crédito imobiliário 

registrou alta marginal de 0,3%, no piso do intervalo esperado, com crescimento na carteira de pessoa física e 

redução na carteira de pessoa jurídica. 

 

Indicadores de provisionamento da carteira de crédito sinalizam condição adequada para 2020. As despesas com 

PDD em proporção da carteira de crédito se mantiveram dentro do intervalo esperado, terminando 2019 em 3,3%, 

enquanto o saldo de PDD em percentual da carteira de crédito alcançou 7,6%, 0,1 pp. acima do teto previsto para o 

ano, influenciado pela rolagem da carteira por rating, o provisionamento de operações de crédito renegociadas e o 

aumento das operações em atraso. 

Os indicadores de desempenho de 2019, em base ajustada, foram integralmente alcançados. O Banrisul destaca que 

“mesmo com a redução das taxas do crédito, a queda da margem financeira foi menos significativa, perfazendo uma 

margem sobre ativos rentáveis de 7,9%”. As despesas administrativas registraram queda de 0,4% em 2019, 

beneficiando o índice de eficiência de 52,1%, dentro do intervalo esperado. O ROAE ficou perto do piso esperado. 

Para o ano de 2020 o banco espera a consolidação da melhora na economia, reforçada pelos níveis de consumo e 

emprego. Nesse contexto, o crédito tende a apresentar maior crescimento, notadamente no segmento da pessoa 

física. O segmento da pessoa jurídica, mesmo que em ritmo mais lento, deve apresentar evolução. As perdas de 
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crédito tendem a reduzir, mas os níveis de provisionamento devem permanecer em patamares semelhantes ao 

realizado em 2019, da mesma forma que a captação de recursos. 

Quanto aos indicadores de desempenho, à luz da limitação das taxas de juros do cheque especial e do aumento dos 

investimentos, espera-se proporcional impacto nas margens e no resultado, com reflexo direto na redução nos 

intervalos da margem financeira e de ROAE. Uma vez que as ações para redução de despesas permanecem, o 

intervalo para o Índice de Eficiência foi mantido. 

Assim esperamos que o banco entregue um lucro líquido ajustado de R$ 1.325 milhões em 2020 (ROAE de 16,2%), 

4% superior ao lucro líquido ajustado de R$ 1.274 milhões de 2019 (ROAE de 16,9%). Mantivemos o preço justo de 

R$ 30,00/ação (equivalente a um P/VPA de 1,6x ante 1,0x no preço atual). 

 

 

ANEXO 

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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