
 

Destaques das demonstrações financeiras do Banrisul – 1º semestre de 2022 
 

 

No 1º semestre de 2022, o Lucro Líquido Ajustado do Banrisul atingiu R$ 391,0 
milhões, com queda de 39,1% em relação ao mesmo período de 2021. No trimestre, no 
entanto, observou-se um crescimento chegou a 38,8%, quando o lucro passou de R$ 164,1 
milhões no 1º trimestre para R$ 227,8 milhões no 2º trimestre do ano. O retorno sobre o 
Patrimônio Líquido do banco (ROE) foi de 8,7%, com redução de 4,5 p.p. em doze meses. De 
acordo com o relatório do banco, o resultado reflete: “(i) redução da margem financeira, (ii) 
crescimento de outras despesas operacionais, líquidas de outras receitas, (iii) crescimento 
das despesas administrativas, (iv) maior fluxo de despesas de provisão para perdas de 
crédito, (v) aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias, e (vi) menor 
volume de tributos sobre o lucro”. 

 
Os ativos totais cresceram 11,8% em doze meses, totalizando R$ 109,7 bilhões. O 

patrimônio líquido também expandiu em 3,7% no período, alcançando perto de R$ 9,0 
bilhões. A carteira de crédito total cresceu bem mais (21,7% em relação a junho de 2021), 
totalizando a R$ 44,6 bilhões.  

 
A carteira comercial - pessoa física totalizou R$ 24,674 bilhões, com alta de 12,9% em 

doze meses. As operações comerciais voltadas para pessoa jurídica tiveram alta de 26,9%, 
somando R$ 7,867 bilhões. O crédito imobiliário totalizou R$ 4,832 bilhões, com crescimento 
de 18,5%. O crédito rural, por sua vez, atingiu R$ 5,423 bilhões, com alta de 61,3%. O índice 
de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias foi de 1,78% (com queda de 0,45 p.p. em 
doze meses), bem baixo da inadimplência média do sistema financeiro nacional (de 2,5%, de 
acordo com o Banco Central do Brasil). As despesas com crédito de liquidação duvidosa 
(conhecidas como “Despesas com PDD”) totalizaram R$ 448,7 milhões, com alta de 29,0%, 
acompanhando o crescimento da carteira de crédito total. 

 
As despesas com pessoal, acrescidas da PLR cresceram 8,5% em doze meses, atingindo 

R$ 1,061 bilhão, enquanto as receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias 
cresceram 5,2%, totalizando R$ 1,011 bilhão. Assim, a cobertura das despesas de pessoal 
pelas receitas de prestação de serviços e tarifas foi de 95,3%, no período.  

 
Ao final do 1º semestre de 2022, a Instituição contava com um quadro de 8.789 

empregados, com fechamento de 367 postos de trabalho em doze meses. No mesmo 
período, a rede de agências do banco foi reduzida em 4 unidades e foram fechados 26 
postos de atendimento bancários e eletrônicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(em R$ milhões) 

Itens 1sem2022 1sem2021 Variação 
Ativos Totais 109.657,1 98.063 11,8% 
Carteira de Crédito Total 44.585,5 36.640,1 21,7% 
Patrimônio Líquido 8.970,4 8.654,4 3,7% 
Rentabilidade Ajustada (LL/PL) 8,7% 13,2% -4,5 p.p. 
Lucro Líquido Ajustado 391,9 560,8 -30,1% 
Lucro Líquido Contábil 391,9 544,2 -28,0% 
Receitas com Op. Crédito e Arrendamento Mercantil 3.337,2 2.735,8 22,0% 
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários 2.329,6 548,2 325,0% 
Resultado com Instrumentos Derivativos -578,3 -197,9 192,2% 
Receitas com Câmbio 119,9 18,9 534,4% 
Despesas com Captação no Mercado -3.090,2 -681,8 353,2% 
Despesas com Empréstimos e Repasses -386,6 -93,3 314,4% 
Despesas com PDD -448,7 -347,6 29,1% 
Inadimplência (90 dias) 1,78%  2,23% -0,45 p.p. 
Resultado Bruto da Intermediação 2.236,9 2.456,5 -8,9% 
Rec. Prestação de Serviços e Renda de Tarifas 1.010,9 960,8 5,2% 
Despesa de Pessoal +PLR -1.060,8 -978,1 8,5% 
Desp. Pessoal / Receita de Prest. Serviços 95,30% 98,23% -2,93 p.p. 
Resultado antes da Tributação e Participações 324,2 771,1 -58,0% 
Despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social 170,9 -161,6 - 
Índice de Eficiência Bancária* Ajustado 63,3% 54,0% +9,3 p.p. 
Índice de Basileia 16,8% 14,8% +2 p.p. 
Postos de Atendimento Bancário e Eletrônico 548 574 -26 
Agências 496 500 -4 
Nº de Empregados 8.789 9.156 -367 

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banrisul (2º trimestre de 2022). 

* Quanto menor, melhor para o banco.                                                               Elaborado pela Rede Bancários – 
DIEESE 


