
 

Destaques das demonstrações financeiras do Banrisul – 1º trimestre de 2019 
 

No 1º trimestre de 2019, o Lucro Líquido Recorrente do Banrisul foi de R$ 320,0 milhões, com alta 
de 31,1% em relação ao mesmo período de 2018 e de 6,6% no trimestre. Assim, o retorno sobre o 
Patrimônio Líquido do banco (ROE) foi de 18,7%, com aumento de 4,3 p.p. em doze meses. Segundo o 
relatório, o resultado reflete a estabilidade da margem financeira, a diminuição de despesas de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa e despesas administrativas, o aumento das receitas de tarifas e 
serviços, além da queda nos tributos sobre o lucro, com a redução de alíquota em janeiro de 2019.  

A carteira comercial representou 74,1% do total da carteira, somando R$ 25,4 bilhões, com alta 
de 10,4% no período. As operações com pessoa física cresceram 18,1%, atingindo R$ 19,4 bilhões, 
enquanto as voltadas para pessoa jurídica tiveram queda de 8,7%, totalizando R$ 6,1 bilhões. O índice 
de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias foi de 2,56% (queda de 0,87 p.p. no período). Diante 
disso, as despesas com crédito de liquidação duvidosa foram reduzidas em 6,4%, totalizando R$ 285,4 
milhões. 

As despesas com pessoal, acrescidas da PLR cresceram 4,8% em doze meses, atingindo R$ 527,7 
milhões, enquanto as receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias cresceram 2,0% e 
totalizaram R$ 490,7 milhões. Assim, a cobertura das despesas de pessoal pelas receitas de prestação de 
serviços e tarifas (receitas secundárias do banco) foi de 92,99%, no período.  

Em dezembro de 2018, o banco lançou o Plano de Desligamento por Aposentadoria Voluntária 
(PDAV), para empregados já aposentados ou aptos a se aposentar, com período de adesão de 
04/12/2018 a 19/12/2018 e para desligamento entre 07/01/2019 e 15/03/2019. De acordo com o 
relatório, 600 empregados aderiram ao Plano, com custos provisionados em 2018, de R$ 86,5 milhões. 
Em razão disso, ao final de março de 2019, a Instituição contava com um quadro de 10.182 empregados, 
com fechamento de 550 postos em relação a março de 2018. A rede de agências permaneceu estável, 
mas, o total de postos de atendimento, bancários e eletrônicos, foi reduzido em 55 unidades. 

(em R$ milhões) 

Itens 1tri2019 1tri2018 Variação 
Ativos Totais 77.870,6 71.783,5 8,5% 
Carteira de Crédito Ampliada 34.783,4 32.300,9 7,7% 
Patrimônio Líquido 7.369,0 7.198,3 2,4% 
Rentabilidade (LL/PL) 18,7% 14,4% 4,3 p.p. 
Lucro Líquido Recorrente 320,0 244,0 31,1% 
Lucro Líquido  320,0 244,0 31,1% 
Receitas com Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 1.607,7 1.592,6 0,9% 
Receitas com Títulos e Valores Mobiliários 378,3 385,9 -2,0% 
Receitas com Câmbio e Instrumentos Derivativos 70,9 -42,9 - 
Despesas com Captação no Mercado 809,0 731,3 10,6% 
Despesas de PDD 285,4 304,9 -6,4% 
Resultado Bruto da Intermediação 1.060,3 1.042,4 1,7% 
Rec. Prestação de Serviços e Renda de Tarifas 490,7 481,2 2,0% 
Despesa de Pessoal +PLR 527,7 503,4 4,8% 
Desp. Pessoal / Receita de Prest. Serviços 92,99% 95,59% -2,6 p.p. 
Resultado antes da Tributação e Participações 461,1 420,7 9,6% 
Despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social 107,4 147,0 -26,9% 
Inadimplência (90 dias) 2,56% 3,43% -0,87 p.p. 
Índice de Basileia 15,6% 15,6% - 
Postos de Atendimento (bancário e eletrônico) 620 675 -55 
Agências 518 518 - 
Nº de Empregados 10.182 10.732 -550 
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banrisul (1º trimestre de 2019). 
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