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Banrisul lucra R$ 120,9 milhões no primeiro trimestre de 2008
O Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 120,9 milhões no primeiro
trimestre de 2008, incremento de R$ 10,9 milhões ou 9,9% em relação ao lucro
ajustado do primeiro trimestre de 2007. O ajuste refere-se à ativação dos
créditos tributários no valor de R$ 528,5 milhões relativos a exercícios
anteriores.
O retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio alcançou 18,4%.
O patrimônio líquido atingiu R$ 2,8 bilhões, uma evolução de 52,5% sobre
igual período. Os ativos totais do Banrisul alcançaram R$ 21,7 bilhões, com
crescimento de 33,4% sobre março de 2007.
Conforme análise do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, os
resultados positivos estão associados ao dinamismo da atividade econômica
do País, motivado pelo crescimento do crédito, emprego e renda. Segundo
Lemos, a conjuntura econômica foi ainda mais favorável no Estado,
impulsionada especialmente pelo desempenho do setor industrial, boa safra
agrícola e o comportamento das exportações. O executivo ressalta, ainda, que
o Rio Grande do Sul, em 2007, apresentou taxas de crescimento do PIB na
ordem de 7%, superior ao índice nacional que foi de 5,4%.
As operações de crédito apresentaram incremento de 34,3% em
relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 8,9 bilhões. Sob
este aspecto, Lemos destacou a persistência da expansão do crédito às
empresas, que atingiu saldo de R$ 3,2 bilhões. As linhas de capital de giro,
com saldo de R$ 2,3 bilhões, apresentaram crescimento de 92,3%, em
comparação ao primeiro trimestre de 2007. ”Esses recursos contribuem de
forma significativa para a manutenção do crescimento da economia do Estado”,
avaliou Fernando Lemos.
No segmento de Pessoa Física, a carteira comercial somou R$ 3,1
bilhões, com evolução de 30,9%, no comparativo com o mesmo período do
ano passado. De acordo com o presidente, a alavancagem foi fortalecida pelas

linhas consignadas que avançaram 77,1% em 12 meses, totalizando um saldo
de R$ 2,2 bilhões.
Para o agronegócio foram disponibilizados R$ 48,3 milhões. Desse
montante, R$ 32,2 milhões foram destinados ao custeio rural e R$ 16,1 milhões
para investimentos. O crédito rural somou R$ 618,2 milhões, com incremento
de 9%, frente ao mesmo período do ano anterior. O crédito imobiliário, que
conta com uma carteira de R$ 840,8 milhões, liberou no período R$ 76,8
milhões, em 1.083 operações.
Lemos salientou o excelente desempenho do Banricompras, único
cartão de marca própria do País, que continua sendo um diferencial para a
alavancagem dos negócios do Banrisul. No primeiro trimestre de 2008, foram
efetuadas 12,5 milhões de transações, volume 14,7% maior do que o
registrado no primeiro trimestre de 2007. Essas operações movimentaram R$
702,5 milhões.
O presidente da instituição acredita, ainda, que o desempenho favorável
do primeiro trimestre permaneça no decorrer do ano de 2008, seguindo as
tendências da economia do País e do Estado.
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