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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 40% 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”
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
Estratégia baseada em cinco pilares:
Free Float de 50,61%
Tag Along de 100%
Eficiência

Transformação Pessoas
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Clientes

Essência

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Resultado
Lucro Líquido Ajustado
Margem Financeira
Resultado Operacional
1
Índice de Eficiência
Retorno s/ Patrimônio Líquido

2

2020

2019

Variação

824,8
5.262,8
1.272,4

1.273,8
5.525,0
1.851,8

-35,2%
-4,7%
-31,3%

53,0%

52,1%

0,9 pp.

10,2%

16,9%

-6,7 pp.

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 capital tecnológico da Instituição, fruto de um largo e
constante investimento no setor, garantiu a segurança das
transações
em
meios
digitais,
que
cresceram
exponencialmente nos meses posteriores à instauração da
pandemia. Essa consistência serviu para o Banrisul
implementar com rapidez a operacionalidade de novas
soluções para apoiar os seus mais de 4 milhões de clientes. Em
2020, foram investidos R$336,9 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.

CANAIS DIGITAIS
Composição das Receitas
Intermediação
Financeira
77%

Outras
4%

Tarifas e
Serviços
19%

Índice de Basiléia

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 62,8% das operações realizadas
pela Instituição em 2020, considerando todos os canais
disponíveis (digitais, POS, ATM, correspondentes, caixas e
Banrifone), frente aos 54,6% de 2019. Ao longo do ano, 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 359,3 milhões de acessos,
30,8% superior a 2019, equivalendo a uma média de 984,5 mil
acessos diários. O total de operações realizadas nesses canais
apresentou incremento de 9,1%. Dentre essas, a quantidade de
transações financeiras e o valor transacionado cresceram
24,3% e 3% respectivamente, frente ao ano anterior.

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Índice de Basileia Tier I

FALE COM O RI

Com o recente lançamento do Pix, em 16 de
novembro de 2020, o Bacen promoveu uma mudança ainda
maior no cenário econômico e de transações financeiras. Para
16,2%
15,8%sistemas e criou infraestruturas de
isso,
o Banrisul desenvolveu
0,8%
0,8%
hardware e segurança para disponibilizar o Pix aos clientes,
com foco em uma experiência simples, clara e intuitiva, no
aplicativo Banrisul Digital, para os seus clientes. O Banrisul
15,4%
15,0%
encerrou o ano de 2020 com 9.280 empregados, redução de
9,8% do quadro em relação ao final do exercício de 2019,
especialmente, pelo desligamento de 865 empregados no
último
devido ao Programa de Desligamento
set/20trimestre do anodez/20
Voluntário
PDV.
O
PDV
foi firmado por intermédio de Acordo
Índice de Basileia Tier II
Coletivo de Trabalho realizado com as entidades sindicais
representantes da categoria bancária, contendo cláusula
específica de quitação total do contrato de trabalho.
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