
 

Destaques das demonstrações financeiras do Banrisul - 2016 

Em 2016, o Lucro Líquido do Banrisul foi de R$ 659,7 milhões, com uma retração de 22,3% em 
comparação com 2015. Assim, o retorno sobre o Patrimônio Líquido do banco (ROE) foi de 10,3%, com 
redução de 2,5 p.p. em relação a 2015. Segundo o banco, o resultado de 2016 reflete “a contribuição 
favorável da margem financeira e de receitas de serviços e tarifas, mas impactado pela expansão de 
despesas administrativas e pelo aumento de despesas com provisões para perdas de crédito decorrente 
do ambiente de elevado risco que prevaleceu em 2016.”. Importante lembrar que em 2016, o banco 
comprou a folha de pagamento de servidores públicos estaduais (junho), bem como a dos servidores do 
Tribunal de Justiça (outubro) onde aumentou as despesas extraordinárias no banco.  

Apesar da retração do lucro, os indicadores patrimoniais do banco apresentaram bons resultados. Os 
ativos totais cresceram 3,1% em doze meses, totalizando R$ 69 bilhões. O patrimônio líquido também 
expandiu, com avanço de 3,8% frente ao mesmo período de 2015, alcançando R$ 6,4 bilhões. 

A carteira de crédito teve retração modesta de 5,2% no período, chegando a R$ 30,3 bilhões. As 
operações com pessoa física cresceram 6,8%, atingindo R$ 12,7 bilhões, enquanto as voltadas para 
pessoa jurídica tiveram redução de 19,7%, totalizando R$ 7,6 bilhões. O índice de inadimplência para 
atrasos superiores a 90 dias foi de 5% (aumento de 0,7 p.p.). Por sua vez, as despesas com provisão para 
créditos de liquidação duvidosa subiram 7,5%, totalizando R$ 1,68 bilhão. 

Os resultados com Títulos e Valores Mobiliários e Aplicações Compulsórias cresceram, 
respectivamente, 19,3% e 38,9%, face ao aumento do número de depósitos.  

As despesas com pessoal, inclusive o pagamento da PLR, avançaram 7,0% em doze meses, atingindo 
R$ 1,9 bilhão em dezembro de 2016, enquanto as receitas de prestação de serviços e de tarifas 
bancárias cresceram 17,7% no ano, chegando a R$ 1,7 bilhão. Assim, a relação entre receita de 
prestação de serviços e tarifas e as despesas de pessoal foi de 88,7%, com aumento de 8 p.p. em relação 
a 2015.  

Quanto ao número de funcionários, foram admitidos 299 escriturários aprovados em concurso e 
foram desligados 183 funcionários que aderiram ao Plano de Desligamento por Aposentadoria (PDA), o 
saldo do período foi de 116 postos de trabalho abertos em 2016. O banco em 2016 implementou a 
contratação de estagiários como política de reposição de pessoas que aderiram aos planos de incentivo 
à aposentadoria editados em anos recentes (em 2014 e 2015 foram 981 funcionários que aderiram aos 
planos), sendo que em dezembro já haviam sendo contratados 657 estagiários. Em fevereiro de 2017, o 
banco anunciou um novo Plano de Aposentadoria Voluntária, com o objetivo de desligar 700 
funcionários.  

A rede de agências se manteve em 536 unidades. 
(Em R$ milhões) 

Itens 2015 2016 Variação 

Ativos Totais 66.937,8 69.038,5 3,1% 
Carteira de Crédito Total 32.013,3 30.337,4 -5,2% 
Patrimônio Líquido 6.208,6 6.443,4 3,78% 
Rentabilidade (LL/PL) 12,80% 10,30% -2,5 p.p. 
Lucro Líquido Ajustado 758,5 652,3 -14,0% 
Lucro Líquido  848,8 659,7 -22,3% 
Resultado com TVM* 2.335,9 2.785,8 19,3% 
Resultado com Aplicações Compulsórias** 841,0 1.167,9 38,9% 
Rec. Prestação de Serviços e Renda de Tarifas 1.444,6 1.700,3 17,7% 
Despesa de Pessoal (inclusive PLR) 1.790,5 1.916,0 7,0% 
Desp. Pessoal / Receita de Prest. Serviços 80,7% 88,7% 8 p.p. 
Inadimplência (90 dias) 4,32% 5,00% 0,68 p.p. 
Despesas de PDD 1.551,4 1.667,6 7,5% 
Índice de Basileia 17,8% 16,9% -0,90 p.p. 
Nº de Empregados 11.098 11.214 116 
Agências 536 536 0 
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banrisul (4º trimestre de 2016). 
*Título e Valores Mobiliários 
**Receitas geradas pelos recursos que ficam retidos no Banco Central. 
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