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SOBRE

Carteira de Crédito

Fundado em 1928, o Banrisul S.A é um banco
múltiplo: comercial, de desenvolvimento e social.
Estamos entre os 20 maiores bancos em operações
de crédito, depósitos totais, patrimônio líquido, lucro
líquido, entre outros indicadores. Somos a marca
mais lembrada pelos gaúchos na categoria Banco na
pesquisa Top Of Mind 2020, promovida pela Revista
Amanhã.
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Captação de Recursos

MODELO DE NEGÓCIOS
O Banrisul é um banco comercial de varejo, voltado
a empresas e pessoas físicas, com forte presença no
Rio Grande do Sul, detendo cerca de 20% de
participação no crédito e quase 50% dos depósitos a
prazo feitos no Estado. Um dos pontos fortes do
Banrisul é sua base de captação estável e de baixo
custo, formada principalmente por depósitos a prazo
e de poupança e possibilitada por uma rede de
agências de alta capilaridade e pela referência de
solidez da marca.
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Patrimônio Líquido
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ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Missão
“Ser o agente financeiro do Estado para promover o
desenvolvimento econômico e social do RS”
set/19

Visão
“Ser um Banco público rentável, sólido e competitivo,
integrado às comunidades e que presta serviços com
excelência”.

AÇÕES BANRISUL NA B3
Tickers: BRSR3, BRSR5 e BRSR6
Free Float de 50,61%

Estratégia baseada em cinco pilares:

Tag Along de 100%
96.557 Acionistas PF na base acionária.
Eficiência

Transformação Pessoas

Clientes

Essência

46,4% de estrangeiros no free float.
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MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Resultado
9M20
Lucro Líquido Ajustado
Margem Financeira
Resultado Operacional
Índice de Eficiência

1

9M19

Variação

495,1

917,5

-46,0%

3.800,4

4.131,9

-8,0%

780,7

1.334,6

-41,5%

54,3%

51,1%

3,2 pp.

8,2%

16,3%

-8,1 pp.

Retorno s/ Patrimônio Líquido2

Indicadores patrimoniais e de resultado em R$ Milhões.
1. Índice de Eficiência - Acumulado no período dos últimos 12 meses. Despesas de Pessoal + Outras Despesas
Administrativas/Margem Financeira Líquida + Rendas de Prestação de Serviços + Resultado de Partic. em Controladas
+ (Outras Receitas Operacionais - Outras Despesas Operacionais).
2. Retorno sobre o Patrimônio Líquido considerando os doze meses do ano.

O Banrisul encarou o desafio de garantir a operacionalidade
de novas soluções, permitindo o foco da Instituição na oferta
de novos produtos e melhorias nos processos de inovação, num
contexto em que a pandemia da Covid-19 acelerou os
processos tecnológicos. O Banco segue firme a sua
transformação digital e permanece comprometido em
disponibilizar uma experiência digital cada vez mais completa e
eficaz aos seus clientes. Nos nove meses de 2020 foram
investidos R$259,2 milhões em modernização tecnológica, que
inclui a transformação digital, ampliação da infraestrutura de TI
e o compromisso cada vez maior com a segurança da
informação.

MODERNIZAÇÃO
CANAIS
DIGITAIS TECNOLÓGICA

Composição das Receitas
Intermediação
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Índice de Basileia Tier I

Índice de Basileia Tier II

FALE COM O RI

O Banrisul segue firme a sua transformação digital com o
intuito de oferecer ao cliente sempre a melhor experiência. Os
canais digitais do Banrisul continuam em constante
crescimento, representando 63,3% das operações realizadas
pela Instituição nos nove meses de 2020, considerando todos
os canais disponíveis (digitais, POS, ATM, correspondentes,
caixas e Banrifone), frente aos 54,0% do mesmo período de
2019. Nos nove meses de 2020, os canais de Internet Banking
(Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta,
Afinidade e Office (app), acessados por meio do Banrisul
Digital) tiveram 260,9 milhões de acessos, 33,8% superior ao
mesmo período de 2019, equivalendo a uma média de 966,4
mil acessos diários.

OUTRAS INFORMAÇÕES
O Banrisul, em setembro, disponibilizou a seus
clientes, no aplicativo Banrisul Digital, a possibilidade de
realizar o pré-cadastramento no PIX (solução de pagamentos
instantâneos), convidando-os também a acessar o Registro de
Interesse PIX, por meio dos canais disponíveis de comunicação
como SMS, Push e mídias sociais. Além disso, o Banrisul vem
seguindo as diretrizes e boas práticas do mercado,
implementando ações para avaliação dos impactos e adoção
de medidas necessárias para adequação e compliance com a
nova norma da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.
No terceiro trimestre, foi aprovado o Plano de
Desligamento Voluntário - PDV para empregados,
preferencialmente, aposentados pelo INSS, ou aptos para
tanto, com período de adesão e desligamentos no último
trimestre de 2020, exceto para empregados lotados em
unidades da Diretoria de TI que poderão ter suas saídas
escalonadas até 2022. O PDV foi firmado por intermédio de
Acordo Coletivo de Trabalho realizado com as entidades
sindicais representantes da categoria bancária, contendo
cláusula específica de quitação total do contrato de trabalho.
Aderiam ao PDV 903 empregados.
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