
 
 

Destaques das demonstrações financeiras do Banrisul – 1º trimestre de 2017 
 

No primeiro trimestre de 2017, o Lucro Líquido Recorrente do Banrisul foi de R$ 183,3 milhões, 
com uma retração de 2,5% em relação ao mesmo período de 2016. Assim, o retorno sobre o Patrimônio 
Líquido do banco (ROE) foi de 11,8%, com diminuição de 0,8 p.p. em relação a março de 2016. O 
resultado do trimestre reflete à implementação do Plano de Aposentadoria Voluntária - PAV, instituído 
em fevereiro de 2017, para incentivar o desligamento de empregados aptos à aposentadoria oficial e 
complementar. O valor pago e/ou provisionado no âmbito do PAV somaram R$ 99,7 milhões. Líquido 
dos efeitos fiscais, o Plano reduziu o resultado do 1 trimestre de2017 em R$ 54,8 milhões. 

Os ativos totais cresceram 4,43% em doze meses, totalizando R$ 68,9 bilhões. O patrimônio 
líquido também expandiu, com avanço de 2,6% frente ao mesmo período de 2016, alcançando R$ 6,5 
bilhões. 

A carteira de crédito teve retração de 2,66% no período, chegando a R$ 30,5 bilhões. A maior 
carteira de crédito continua sendo a carteira comercial (67,9% do total), que no período de doze meses 
teve retração de 1,44%, alcançando R$ 20,7 bilhões. As operações com pessoa física cresceram 8,67%, 
atingindo R$ 13,3 bilhões, enquanto as voltadas para pessoa jurídica teve redução de 15,43%, 
totalizando R$ 7,5 bilhões. O índice de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias foi de 4,97% 
(aumento de 0,09 p.p.). Por sua vez, as despesas com crédito de liquidação duvidosa tiveram queda de 
11,68%, totalizando R$ 375,7 milhões. 

Os resultados com Títulos e Valores Mobiliários e Aplicações Compulsórias cresceram, 
respectivamente, 6,08% e 12,99%, sendo que as Aplicações Compulsórias em detrimento ao aumento 
do número de depósitos. 

As despesas com pessoal aumentaram em 12,82% em doze meses, atingindo R$ 483,9 milhões em 
março de 2017 (considerando a PLR), enquanto as receitas de prestação de serviços e de tarifas 
bancárias cresceram 3,51%, chegando a R$ 415,5 milhões. Assim, a relação entre receita de prestação 
de serviços e tarifas e das despesas de pessoal foi de 86,0%, com queda de 9,1 p.p. em relação a março 
de 2016.  

Ao final do primeiro trimestre de 2017, a Instituição contava com um quadro de 11.098 
empregados e 1.221 estagiários. O saldo do período foi de 47 postos de trabalho abertos em relação ao 
primeiro trimestre de 2016. Os custos com o Plano somaram R$ 99,7 milhões. A rede de agências se 
manteve em 536 unidades. 

 

(em R$ milhões) 

Itens 1tri2016 1tri2017 Variação 
Ativos Totais 65.965 68.890 4,4% 
Carteira de Crédito Total 31.374 30.540 -2,7% 
Patrimônio Líquido 6.323 6.485 2,6% 
Rentabilidade (LL/PL) 12,6% 11,8% -0,8 p.p. 
Lucro Líquido Recorrente 188,1 183,3 -2,5% 
Lucro Líquido  188,1 128,5 -31,7% 
Resultado com TVM* 637 675 6,08% 
Resultado com Aplicações Compulsórias** 265 300 12,99% 
Rec. Prestação de Serviços e Renda de Tarifas 401 416 3,51% 
Despesa de Pessoal +PLR 429 484 12,82% 
Desp. Pessoal / Receita de Prest. Serviços 93,5% 86,0% -9,1 p.p. 
Inadimplência (90 dias) 4,9% 5,0% 0,1 p.p. 
Despesas de PDD 425 376 -11,68% 
Índice de Basileia 18,3% 15,8% -2,5 p.p. 
Nº de Empregados 11.051 11.098 47 
Agências 536 536 - 
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banrisul (1º trimestre de 2017). 
*Título e Valores Mobiliários 
**Receitas geradas pelos recursos que ficam retidos no Banco Central. 
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