Lucro recorde do Banrisul chega a quase R$ 1 bilhão
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Governo estadual recebe aproximadamente R$ 170 milhões. Em um ano de recordes de
resultados no sistema bancário, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul)
também teve os seus. Divulgado ontem na sede do banco, o balanço de 2007 mostra
lucro líquido de R$ 916,4 milhões, o maior da história da instituição gaúcha e 153,4%
superior ao alcançado no ano anterior. Do total, cerca de 18%, ou R$ 170 milhões, são
destinados para o governo estadual: R$ 110 milhões já entraram no primeiro semestre
do ano passado e o restante está sendo pago neste primeiro trimestre. Impulsionado pelo
lançamento de ações em julho na Bolsa de São Paulo (Bovespa), o banco fechou o ano
com patrimônio líquido de R$ 2,79 bilhões, uma expansão de 115,6% em relação a
dezembro de 2006. Os cerca de R$ 800 milhões captados junto a investidores também
deram fôlego para o banco ampliar a oferta de crédito para pessoa física. A injeção de
recursos permitiu à instituição, por exemplo, fechar um acordo, em novembro, de R$
230 milhões para administrar o sistema de pagamento de servidores de prefeituras
gaúchas por cinco anos. Até agora, 335 municípios assinaram contratos: mais uma porta
aberta para ampliar a oferta de empréstimo com desconto em folha, uma das principais
formas de seguir conquistando clientes em 2008. O banco tem saldo de R$ 8 bilhões na
carteira de crédito.
- Vamos também apostar no crédito imobiliário para cidades do Interior. A carteira de
crédito deve chegar a R$ 10 bilhões neste ano - disse o presidente do Banrisul,
Fernando Lemos, na divulgação dos resultados. O executivo destacou a rentabilidade
sobre o patrimônio líquido médio, de 44,8%, e afirmou que 'dificilmente o Banrisul não
foi o banco comercial mais rentável do Brasil' no ano passado. Entre as instituições que
já divulgaram seus balanços, a rentabilidade mais próxima à da instituição gaúcha foi a
do Itaú, de 32,1%. Neste ano, o Banrisul deverá investir R$ 130 milhões em tecnologia foram R$ 100 milhões em 2007 - e abrir entre 10 e 15 agências, principalmente no
Interior. O cartão Banricompras, instrumento importante para alavancar negócios,
segundo Lemos, deve repetir o crescimento de 20% registrado no ano passado. Hoje,
são cerca de 40 mil estabelecimentos conveniados ao cartão, que movimentou R$ 2,6
bilhões no ano passado. Presente à apresentação dos resultados, o secretário estadual da
Fazenda, Aod Cunha, ressaltou o sucesso da oferta de ações do Banrisul. Afirmou ainda
que o governo não pretende fazer nova emissão de papéis neste ano - com a entrada na
Bovespa, R$ 1,264 bilhão foram para o caixa do Estado e R$ 792 milhões, para o
Banrisul.

