Release de Resultado do
Primeiro Semestre de 2007

BANRISUL Anuncia Lucro Líquido de
R$ 725,1 milhões no Primeiro Semestre de 2007
Porto Alegre, 13 de agosto 2007 – O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (“Banrisul”) (Bovespa:
BRSR3; BRSR5; BRSR6; BRSR11), companhia que opera nas áreas comercial, de desenvolvimento e social,
atendendo a todos os segmentos da sociedade gaúcha, anuncia hoje seus resultados primeiro semestre (1S07)
de 2007.
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DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

Apresentamos, abaixo, os principais números obtidos pelo Banrisul no 1º
semestre de 2007 contendo nosso Relatório de Administração, as
Demonstrações Financeiras completas, inclusive as Notas Explicativas, que está
sendo disponibilizado no site do Banrisul www.banrisul.com.br/ri/ .
O lucro líquido consolidado do Banrisul no primeiro semestre de 2007
foi de R$ 725,1 milhões, com rentabilidade anualizada de 94,0% sobre
o patrimônio líquido. O patrimônio líquido consolidado de R$ 1.845,9
milhões evoluiu 49,8% sobre igual período do ano anterior e o
patrimônio líquido de referência, para efeito de cálculo dos limites
operacionais, atingiu R$ 1.843,9 milhões.
Os ativos consolidados do Banrisul alcançaram R$ 17.198,9 milhões,
com evolução de 18,1% sobre junho de 2006. A carteira de crédito
incluindo operações de Arrendamento Mercantil apresentou crescimento
de 8,9% em relação a igual período do ano anterior, atingindo
R$ 6.790,7 milhões. As operações de crédito geral com pessoas físicas
totalizaram R$ 2.436,1 milhões com uma evolução de 22% em relação a
junho de 2006, enquanto que as operações com pessoas jurídicas
atingiram o saldo de R$ 2.074,3 milhões, expansão de 7,42% sobre
junho de 2006. Os recursos captados por meio de depósitos e os
recursos administrados evoluíram 16,7% sobre igual período do ano
anterior, totalizando R$ 15.398,9 milhões. Os depósitos cresceram
18,6% atingindo o montante de R$ 11.043,7 milhões.

A Remuneração aos Acionistas, no semestre, na forma de Juros sobre o Capital Próprio/ Dividendos pagos
e provisionados, somou R$ 172,2 milhões, sendo que desse valor já foram pagos R$ 100,7 milhões a título
de juros sobre capital próprio (comparado com R$ 100 milhões no mesmo período de 2006).
O Banrisul recolheu ou provisionou R$ 189,4 milhões em impostos e contribuições próprios relativos ao
primeiro semestre de 2007. Além disso, os tributos retidos e repassados, incidentes diretamente sobre a
intermediação financeira chegaram a R$ 520,1 milhões.
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No semestre os investimentos em Infra-Estrutura, Informática e Telecomunicações somaram R$ 69,2
milhões.
O Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, confirmou em reunião no dia 15 de junho de 2007, o
Rating A com perspectiva estável considerando que o Banco apresenta solidez financeira intrínseca boa, é
uma instituição dotada de negócio seguro e valorizado e tem boa situação financeira atual e histórica. O
ambiente empresarial e setorial pode variar sem, porém, afetar as condições de funcionamento do banco. O
risco é muito baixo, situação essa que se mantém desde março de 2003.

EVENTOS RELEVANTES

Destacamos os seguintes Eventos Relevantes:
Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1.
Em 21 de junho de 2007, o Banco, o Acionista Controlador, os Administradores e a BOVESPA
celebraram o Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1,
contendo obrigações relativas à listagem do Banco no Nível 1, fazendo constar no seu Estatuto Social
regras estabelecidas para companhias com ações listadas no Novo Mercado.
Ativação dos Créditos Tributários
A administração do Banco decidiu registrar os créditos tributários e os débitos fiscais diferidos de
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre diferenças temporárias impactando o resultado do
período positivamente em R$ 511.190 mil, baseado em estudo técnico que comprova a capacidade do
Banrisul gerar resultados futuros tributáveis suficientes.
Termo de Convênio para a manutenção da folha de pagamento do Estado no Banrisul
Além da existência do dispositivo na Constituição estadual, que já garante a exclusividade do Banrisul na
movimentação dos recursos financeiros do Estado, entre eles a manutenção da folha de pagamento dos
servidores públicos estaduais, foi firmado em 29 de junho de 2007 Termo de Convênio de nº 1959/2007
entre o Banrisul e o Estado do Rio Grande do Sul, disciplinando o relacionamento institucional no que se
refere à sistemática de pagamento da remuneração daqueles servidores, bem como a prestação de outros
serviços bancários de interesse específico da administração direta do Estado, pelo prazo de 5 anos. Na
vigência deste convênio, é assegurada ao Banco a exclusividade na prestação de serviços bancários
relacionados ao pagamento de pessoal dos servidores ativos, inativos, pensionistas vitalícios e especiais
do Poder Executivo e dos pensionistas previdenciários, bem como a preferência na exploração de outros
serviços bancários, inclusive de concessão de crédito consignado aos servidores públicos estaduais.
Oferta Pública de Ações
Em julho de 2007 o Banrisul realizou oferta de distribuição primária e secundária de ações preferenciais,
mediante subscrição pública, conforme processo CVM RJ/2007-04223 protocolado na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e aprovação em reunião do Conselho de Administração do Banrisul realizada
em 02 de julho do presente ano. Os recursos provenientes da aquisição das ações pelos investidores
reforçarão nossa base de capital em R$ 800 milhões, com o objetivo de financiar a expansão das
operações de crédito e implementar estratégias de investimento em tecnologia da informação.
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PRÊMIOS
O Banrisul, no primeiro semestre de 2007 obteve, através de premiação, os seguintes reconhecimentos:
Primeiro lugar entre as 16 instituições bancárias preferidas dos gaúchos, segundo avaliação do instituto
Dataulbra.
Marca preferida na categoria banco e segundo banco mais lembrado, de acordo com a pesquisa Marcas
de Quem Decide, organizada pelo Jornal do Comércio e o Instituto de pesquisas QualiData.
Sétimo lugar entre os maiores bancos no Brasil, segundo ranking publicado na revista Forbes Brasil. O
levantamento foi elaborado pela agência de risco e consultoria financeira independente Austin Rating.
O Banrisul foi premiado pela revista especializada em informática InformationWeek Brasil, de São Paulo,
no estudo "As 100 Mais Inovadoras no uso de TI 2006".
Prêmio E-finance 2007 da revista Executivos Financeiros na categoria Melhor Implementação de ERP
(Enterprise Resource Planning).

RESPONSABILIDADE SOCIAL

As ações de responsabilidade corporativa do Banrisul refletem o compromisso de investir em programas de
geração de emprego e renda, de dar atenção à educação e à saúde, de preservar os valores e tradições culturais
e de proteger o meio ambiente. No conjunto, foram investidos mais de R$ 7,1 milhões, no primeiro semestre de
2007, em projetos educacionais, culturais, esportivos e voltados à saúde. Um dos compromissos da administração
é zelar pela perenidade da instituição e incorporar considerações de ordem social e ambiental na definição dos
negócios e das operações.
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LUCRO LÍQUIDO
O Banrisul apresentou Lucro Líquido de R$ 725,1 milhões no primeiro semestre de 2007, contra R$ 188,9
milhões registrado no primeiro semestre de 2006, representando um crescimento de 283,9%. A rentabilidade
anualizada sobre o Patrimônio Líquido final correspondeu a 94,0%, em relação a 33,0% do primeiro semestre de
2006. As diretrizes traçadas pela gestão administrativa redundaram em ações que favoreceram o crescimento e
o fortalecimento da Instituição.
R$ Milhões

Rentabilidade anualizada (%)

725,1

19,3%

55,3

1S02

29,0%

28,8%

100,6

112,6

1S03

1S04

33,9%

33,0%

174,4

188,9

1S05

1S06

94,0%

1S07

Lucro Líquido

Para a obtenção desse resultado foram de importância significativa os créditos concedidos às pessoas físicas,
em especial, os créditos consignados em folha de pagamento para funcionários de empresas públicas e
privadas, para aposentados e pensionistas. Fato extraordinário à operacionalidade do banco que concorreu para
a obtenção do resultado, foi apropriação de créditos tributários de IR/CS, no montante de R$ 511,2 milhões. Sem
o evento não recorrente da apropriação de créditos tributários, o lucro líquido do semestre teria sido de R$ 213,9
milhões.

Lucro Líquido (R$ milhões)
29.0%

28.8%

% sobre PL

33.9%

33.0%

34.6%

213.9
174.4

100.6

1S03

188.9

112.6

1S04

1S05

1S06
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Banrisul alcançou o patamar de R$ 1,8 bilhão, fechando o primeiro semestre de 2007
com R$ 1.845,9 milhões, acréscimo de 49,8% em relação ao do final do primeiro semestre do ano passado.

R$ Milhões

1.845,9
1.232,2
1.109,9
835,5

598,9

Jun 02

742,0

Jun 03

Jun 04

Jun 05

Jun 06

Jun 07

Patrimônio Líquido

Em Regime de Assembléia Geral Extraordinária, conforme Ata nº 171, de 30 de abril de 2007, houve deliberação
para o aumento do Capital Social consoante incorporação de Reserva de Lucros, no valor de R$ 334,0 milhões,
passando o Capital Social do Banrisul de R$ 900,0 milhões para R$ 1.234,0 milhões.
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ATIVO TOTAL
O Banrisul encerrou o mês de junho de 2007 com ativos totais no montante de R$ 17.282,5 milhões, com
crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que os destaques estão
representados por R$ 6.790,7 mi8lhões alocados em operações de crédito e R$ 7.307,1 milhões registrados
em títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez.

Ativo Total

(R$ milhões)
17.282,5

17.000,0
14.500,0

14.644,4
12.150,9

12.323,1

Jun 03

Jun 04

13.020,2

12.000,0
9.500,0
7.000,0
4.500,0
2.000,0
Jun 05

Jun 06

Jun 07

CARTEIRA DE CRÉDITO
As operações de crédito, pela totalidade da carteira, alcançaram, ao final do primeiro semestre de 2007, o
montante de R$ 6.790,7 milhões, incremento de 8,9% sobre os R$ 6.234,4 milhões do final do junho de 2006.
No segmento Pessoa Física estão alocados R$ 3.452,5 milhões, evolução de 10,7% em relação a igual mês de
2006, e representam 50,8% da totalidade; no segmento Pessoa Jurídica estão direcionados os outros R$
3.338,2 milhões, com expansão de 7,1% sobre junho do ano passado.
R$ Milhões
6,790.7
6,234.4
3,698.5

4,529.6

4,928.9

5,517.2
% sobre Ativo

38,5%

37,2%

Jun 02

Jun 03

40,3%

Jun 04

42.7%

Jun 05

Carteira de Crédito
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No Crédito Geral – Setor Privado estão alocados recursos correspondentes a 65,9% da totalidade, isto é, R$
4.478,1 milhões, expansão de 14,3% sobre o valor de junho de 2006. No segmento Pessoa Física estão
direcionados R$ 2.436,1 milhões, expansão de 22,0%, em relação a igual mês de 2006, cuja principal bandeira
continuam sendo os créditos concedidos mediante consignação em folha de pagamento, abrangendo o setor
público e empresas privadas. No segmento Pessoa Jurídica estão alocados R$ 2.042,0 milhões, com
crescimento de 6,3%, em relação a junho de 2006, onde o setor industrial, isoladamente, responde pela
contratação de 64,4% desse total.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ milhões)
Carteira de Crédito

jun/03

Crédito Geral - Setor Privado
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

jun/04

jun/05

2,249.30

2,968.30

3,347.60

721

1,293.80

1,679.50

1,528.30

1,674.50

1,668.10

jun/06

jun/07

3,917.20

% 2006/2007

4,478.10

14.3%

1,996.90

2,436.10

22.0%

1,920.30

2,042.00

6.3%

Crédito Geral - Setor Público

296.4

233.50

195.30

173.3

187.10

7.9%

Carteira de Desenvolvimento

894.5

480.00

474.90

475.6

482.70

1.5%

Crédito Imobiliário

459.6

621.70

765.30

793.6

773.00

-2.6%

Crédito Rural

511.7

368.00

475.60

595.8

559.20

-6.1%

Câmbio/Exportações

118.1

209.70

218.50

237.8

268.40

12.9%

Arrendamento Mercantil
Total das Operações

0

47.70

40.00

41

42.20

3.0%

4,529.60

4,928.90

5,517.20

6,234.40

6,790.70

8.9%

CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA POR NÍVEL DE RISCO
A classificação dos créditos do Banrisul é executada com observância à Resolução Nº 2.682, do CMN. Em junho
de 2007, o Risco Normal, de níveis “AA” a “C”, somou R$ 5.451,7 milhões e representa 80,3% de toda a
carteira. No conceito Risco 1, de níveis “D” a “G”, estão classificados R$ 1.097,6 milhões, isto é, 16,2% do total.
No Risco 2, formado exclusivamente pelo nível “H” e que requer 100% de provisão, soma R$ 241,4 milhões,
valor que representa a fatia de 3,6% da carteira Banrisul.
R$ milhões

5,451.7

% sobre o Total da Carteira

4,908.7
4,225.1

3,675.0

80.3%
78.7%

76.6%

2,856.6
74.6%
63.1%

1,413.2
259.8
1S03

1,054.4

991.9

1,097.6

308.9

237.7

333.9

241.4

1S04

1S05

1S06

1S07

945.0

Risco Normal ("AA" a "C")

Risco 1 ("D" a "G")
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RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL
As receitas do primeiro semestre de 2007 das operações de crédito, incluindo o resultado das operações de
arrendamento mercantil, totalizaram R$ 820,9 milhões, 0,4% abaixo que as de igual semestre de 2006. Os
spreads praticados foram menores, tendo que se adequar aos juros de mercado, onde a taxa SELIC acumulada
no primeiro semestre de 2007 foi de 6,02% contra 7,78% no primeiro semestre de 2006, sinalizando recuo de
22,6%.
R$ Milhões
831,1

823,8

820,9

1S05

1S06

1S07

714,7
676,0

500,5

1S02

1S03

1S04

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
O volume de recursos captados e administrados junto ao mercado, ao final de junho de 2007, alcançou a R$
15.399,0 milhões, apresentando acréscimo de 16,7% em relação aos R$ 13.195,0 milhões de junho de 2006. Os
destaques na captação foram os Depósitos a Prazo, cujo saldo final importou em R$ 5.834,0 milhões, incluídos
os Depósitos Judiciais, com variação positiva sobre igual semestre do ano anterior de 16,7%, e os Depósitos de
Poupança, com saldo de R$ 3.903,9 milhões, ao final de junho de 2007, apresentando crescimento de 17,7%
com relação à posição final de junho de 2006. Juntos, os depósitos a Prazo e os de Poupança participavam, ao
final deste semestre, com 63,2% da captação total, mantendo, praticamente, igual percentual de participação na
captação de recursos do primeiro semestre de 2006.
R$ Milhões
15.399
13.195
11.349
7.612

8.922

9.895
7.112

5.859
1.753

Jun 02

11.044
9.315

8.034

6.804
2.783

3.315

3.881

4.355

2.117

Jun 03
Depósitos

Jun 04

Jun 05

Fundos de Investimentos
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RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
As receitas de prestação de serviços, inclusive a remuneração pela administração dos recursos de terceiros,
no primeiro semestre de 2007, totalizaram R$ 266,5 milhões, importância 2,3% menor aos R$ 272,9 milhões
do primeiro semestre do ano passado. A queda da receita de prestação de serviços se deve a menor renda de
administração de fundos, pela extinção do fundo automático, a menor quantidade de devolução e ou
acolhimento de cheques e à reversão de rendas apropriadas de serviços prestados ao Estado, por força do
Convênio nº 1959/2007. A arrecadação de tarifas possibilitou ao Banrisul a obtenção de índice de cobertura
igual a 75,1%, no semestre, onde, em igual semestre de 2006, este índice sinalizava 77,3%.

R$ Milhões

272,9

266,5

1S06

1S07

244,4
207,8
170,4
152,9

1S02

1S03

1S04

1S05
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DESPESAS DE PESSOAL E OUTRAS ADMINISTRATIVAS
As Despesas com Pessoal, no primeiro semestre de 2007, totalizaram R$ 355,1 milhões, importância 0,6%
maior aos R$ 353,0 milhões do primeiro semestre do ano passado. Essa oscilação sequer reflete o último
índice de reajuste da categoria de 3,5%, pois, houve redução do quadro de colaboradores, em especial, a do
número de estagiários, relativamente a igual período do ano passado. As Outras Despesas Administrativas, no
primeiro semestre de 2007, somaram R$ 248,8 milhões, valor 2,8% abaixo dos R$ 256,0 milhões
contabilizados no primeiro semestre de 2006.

R$ Milhões

251,0

290,6

215,7
191,9
128,9

1S02

313,4
222,6

353,0

355,1

256,0

248,8

142,2

1S03

1S04

Despesas de Pessoal

1S05

1S06

1S07

Outras Despesas Administrativas
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RECURSOS HUMANOS

Ao final de junho de 2007, o Banrisul contava com um quadro de 8.901 funcionários efetivos, 27 funcionários
a menos que a posição de junho de 2006, e com 1.929 estagiários efetivos, decréscimo de 500 estagiários
sobre o quadro de junho do ano passado.

8.151

2.178

Jun 02

8.551

8.733

2.304

2.457

Jun 03

Jun 04

8.484

8.928

8.901

2.638

2.429

1.929

Jun 05

Jun 06

Jun 07

Funcionários
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REDE DE ATENDIMENTO

O Banrisul conta, atualmente, com 1.069 pontos de atendimento, expansão de 1,9% sobre igual mês de 2006,
sendo 418 agências, 283 postos de serviços e 368 pontos eletrônicos. Com presença em 390 municípios dos
496 municípios gaúchos, entre agências e ou postos de serviços, atinge a 97,4% da população do Estado do
Rio Grande Sul e abrange a 97,3% do PIB estadual gaúcho. Em outros Estados da Federação, o Banco atua
com 27 Agências, sendo 13 no Estado de Santa Catarina.
382

379

407

387

418

361
296

200

Jun 02

354

338

341

368

290
297

290

288

283

271

Jun 03

Jun 04

Agências

Jun 05

Postos de Serviços

Jun 06

Jun 07

Pontos Eletrônicos

BASE DE CLIENTES
Ao final de junho de 2007, o número de clientes cadastrados atingiu 2,9 milhões, mantendo a mesma base de
junho de 2006. Os clientes vêm usando com maior intensidade os canais de auto-atendimento disponibilizados,
tanto que, o número de transações via auto-atendimento, alcançou 70,4% da totalidade, onde, em junho do
ano passado era de 66,4%.
Número de clientes em milhões

2.3

Jun 03

2.6

2.8

2.9

2.9

Jun 04

Jun 05

Jun 06

Jun 07
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ÍNDICE DE CAPITALIZAÇÃO
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TELECONFERÊNCIA

Contato RI
Alexandre Pedro Ponzi
Tel: +55 (51) 3215-3232
Email: ri@banrisul.com.br
Website de RI:
www.banrisul.com.br/ri

Teleconferência de Resultados do 1S07
Data:
Terça-feira, 14 de agosto de 2007
Português
10:00 (Brasília)
9:00 (US-ET)
Tel: +55 (11) 2101-4848
Replay: +55 (11) 2101-4848
Código: BANRISUL

Inglês
11:00 (Brasília)
10:00 (US-ET)
Tel.: +1 (973) 935-8893
Replay: +1 (973) 341-3080
Código: 9106657

As teleconferências também serão transmitidas ao vivo pela Internet em sistema de áudios e slides. Favor
acessar o site do Banrisul (www.banrisul.com.br/ri). Na página de teleconferência haverá opção download da
apresentação, que será disponibilizada na manhã do evento.
Durante o período de 14 a 21 de agosto de 2007, o replay do áudio das teleconferências estará disponível pelos
telefones +55 (11) 2101-4848, Código da Teleconferência: BANRISUL (evento em português) e +1 (973) 3419080, Código da Teleconferência: 9106657 (evento em inglês) ou no Site de Relações com Investidores da
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SOBRE O BANRISUL

O BANRISUL é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Rio Grande do Sul que atende a todos segmentos da
sociedade gaúcha. Atualmente, está entre os 3 grandes bancos brasileiros mais rentáveis (considerando o retorno
sobre patrimônio líquido nos últimos 4 anos) e possui a maior rede bancária do Rio Grande do Sul. É um banco
focado na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul.

CONTATO DE RI:
Alexandre Pedro Ponzi
Gerente de RI
Tel: (51) 3215-3232
E-mail: ri@banrisul.com.br
Website: www.banrisul.com.br/ri
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BALANÇO PATRIMONIAL (Junho de 2007 e 2006)
Em milhares de reais
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO (Junho de 2007 e 2006)
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