Banrisul é o melhor banco público do Brasil
O Banrisul foi escolhido como o Melhor Conglomerado Financeiro do
País no segmento público em 2007 pela revista Conjuntura Econômica, editada
pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), do
Rio de Janeiro. O presidente do Banco, Fernando Lemos, participou da
cerimônia de premiação, ontem (18), em São Paulo.
A governadora do Estado, Yeda Crusius, destacou o prêmio
conquistado pelo Banrisul. “Uma instituição do porte, da história e do respeito
que tem a Fundação Getúlio Vargas, referenda o reconhecimento à qualificada
gestão do Banco e a tudo o que ele representa à sociedade gaúcha”, avaliou.
Yeda afirmou que foi uma exigência que o próprio governo fez de, ao buscar a
confiança de investidores, dobrar o patrimônio do Banrisul, e fazê-lo com
regras claras de transparência. “O Banrisul, como gestor e promotor do
desenvolvimento, é merecedor de mais essa importante premiação. Parabéns,
Banrisul, parabéns, povo do Rio Grande.”
Na avaliação do estudo, o bom desempenho obtido pelo Banrisul é
resultado de uma série de ações para reestruturar a instituição, com a criação
de um novo modelo de gestão, participação dos empregados nos resultados da
empresa e o ingresso no mercado de capitais.
De acordo com Fernando Lemos, a consolidação dessas mudanças
levou a um crescimento de 26,2% na carteira de crédito, que somou R$ 8
bilhões, e baixa no índice de inadimplência de 4,9% para 3,7%, redução de
24,5%. “A previsão para este ano é alcançarmos um saldo de R$ 10 bilhões no
crédito”, afirmou. A publicação salientou que o Banco passou a trabalhar de
forma mais agressiva no segmento de pequena e média empresa, com
crescimento de 43,8% nas operações, num total de R$ 2,8 bilhões. O destaque
na pessoa física foi o crédito consignado, que registrou aumento de 42% em
relação a 2006.
Lemos destacou que, neste ano, o Banrisul já foi agraciado três vezes:
teve o grau de classificação elevado pela agência classificadora de risco Austin

Rating, por sua boa solidez financeira, ao mesmo tempo em que passou a
integrar a lista das duas mil maiores empresas do mundo da revista Forbes e
ser eleito pela Fundação Getulio Vargas como o melhor banco público
brasileiro.
Para o presidente do Banrisul, os resultados positivos estão
relacionados ao dinamismo da atividade econômica do País, motivado pelo
crescimento do crédito, emprego e renda, e também do Rio Grande do Sul,
impulsionado especialmente pelo desempenho do setor industrial, boa safra
agrícola e o comportamento das exportações. “A preocupação foi deixar o
Banco tecnicamente profissionalizado e com capacidade de expansão dos
seus negócios. Os resultados conquistados comprovam que um banco público
pode ser eficiente, moderno e rentável.”
Na visão do consultor da Austin Rating, Luis Santacreu, os bancos
públicos estão cada vez mais atuantes, com melhores quadros, redução de
custos e busca de eficiência. “Estão funcionando bem, muitos são cotados em
bolsa e dão satisfação aos acionistas”, frisou. Segundo o consultor João
Augusto Salles, da Lopes Filho e Associados, o Banrisul veio ao mercado em
2007, fez um IPO, internalizou R$ 800 milhões e ampliou o patrimônio líquido.
“Por isso pôde melhorar as condições de empréstimo“.
O ranking dos Melhores Conglomerados Financeiros do País foi
publicado, com exclusividade, na revista Conjuntura Econômica, na edição do
mês de junho. O trabalho foi elaborado pela Divisão de Gestão de Dados da
FGV, que levou em consideração os indicadores de crescimento no mercado
nacional, de desempenho econômico-financeiro e de porte (patrimônio
líquido/rentabilidade).
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