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Banrisul (BRSR6): A força do Sul
Iniciando com recomendação de Compra
Iniciamos cobertura das ações do Banrisul (BRSR6) com recomendação de Compra e Preço-Alvo de R$34,00
(potencial de +32,8%). Temos uma visão positiva para bancos e acreditamos que o BRSR se destaque por:

(1) Crescimento forte de lucros em 2019-2020 (+21% a.a. contra ~13-17% a.a. dos grandes bancos), uma vez
que o banco normalizou a qualidade de seus ativos e possuí espaço para expandir a carteira de crédito e
aproveitar as oportunidades de fidelização da sua base de clientes;
(2) Captação diferenciada: o BRSR apresenta baixa razão de empréstimos sobre depósitos de 67% (vs média de
124% dos pares) e um acesso amplo e barato à captação de varejo;
(3) Uma recuperação da situação fiscal do Rio Grande do Sul (RS), através de reformas, Plano de Recuperação
Fiscal e privatizações, deve aumentar a confiança dos investidores no foco do banco em rentabilidade;
(4) Valuation atrativo, negociando a um desconto de 40% vs pares privados e 16,4% vs BBAS. Vemos uma
convergência ao passo que o banco se aproxime do ROE de 19% em 2020.
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Deterioração da qualidade dos ativos
PDD atinge 5,5% da carteira de crédito

Reequilibro do Balanço 
Patrimonial

Melhora de resultados, discussão 
sobre privatização e venda de ações 

pelo RS

Fontes: Bloomberg, Empresa, XP Investimentos

Pense globalmente e atue localmente
O Banrisul é o principal banco de varejo do Rio Grande do Sul, com 47% de market share em depósitos a prazo
e 518 agências (6º maior no Brasil). Assim, suas operações estão muito ligadas à dinâmica demográfica e
econômica do estado, que tem passado por anos desafiadores do ponto de vista fiscal. Com a expectativa de
uma retomada da atividade no Brasil, o RS deve seguir a tendência. O banco está bem posicionado em termos
de captação, capacidade de originação e estrutura de capital para se beneficiar e contribuir para o cenário de
recuperação do estado. Vemos a privatização do banco como improvável nos próximos doze meses (detalhes na
próxima página).

Pronto para o ciclo positivo
O banco passou por uma severa piora das métricas de qualidade dos ativos entre 2014-16, seguindo a recessão
e casos de Recuperação Judicial no RS. Despesas de provisão atingiram 5,5% da carteira de crédito em 2016.
Desde então, a diretoria implementou um assertivo processo de mudanças com o objetivo de equilibrar a
carteira de crédito e preparar o banco para um novo ciclo de crescimento. Com a inadimplência atualmente em
2,55% e um sólido índice de cobertura de 300%, esperamos forte crescimento da carteira e maior peso dos
segmentos de varejo sustentando a margem financeira. Recebemos positivamente as projeções de 2019.

Preço/Lucro

Assim, destacamos nossa preferência por BRSR sobre BBAS em bancos públicos, devido ao valuation e à
redução do gap ROE-Custo de Capital. Nos bancos privados, seguimos preferindo BBDC sobre ITUB/SANB pela
sua exposição ao varejo e maior alavancagem operacional.
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Banrisul: Perfil da Companhia
Composição Acionária (Total de Ações)Banrisul em síntese

Controlado pelo Governo do Rio Grande do Sul, com
98% das ações ordinárias, o Banrisul é o principal
banco de varejo do estado, com 47% de market share
em depósitos a prazo e 518 agências (6º maior no
Brasil), e vital para execução das políticas econômicas.
Como consequência da grave crise fiscal, o Banrisul
passou por problemas de inadimplência entre 2014-16
e tem se recuperado desde então. Os resultados
melhoraram principalmente devido à menores
despesas de provisão e projetamos crescimento de
lucro de 46,2% em 2018-20, uma vez que a margem
financeira e a receita de serviços devem ser
impulsionadas pela estratégia de originação revisada e
pelos novos, mais sofisticados, modelos de crédito.

O Capítulo Privatização: Um dilema fiscal
Após anos de déficit e pagamentos atrasados a funcionários públicos, o estado negociou a suspensão
temporária de pagamentos com a União e está trabalhando para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal. O
plano foi criado para assistir estados com dificuldades, que precisam atender à três métricas de
endividamento para serem elegíveis. O principal gargalo na questão é a lei que exige que estatais financeiras
sejam privatizadas para amortizar passivos. O estado pretende negociar a adesão sem privatizar o Banrisul.

Apesar de enfatizar que abrir mão controle do BRSR não está em discussão, o R$ vendeu 2,97mi de ações
ordinárias (1,5% do total) em abril de 2018 e avalia a venda do excesso acima de 50% (atualmente com valor
de ~R$2,45bi). Nós vemos essa possibilidade como um risco para as ações em 2019.

Outras estatais menores estão sendo consideradas para privatização, mas a incerteza reside na aceitação do
Tesouro Nacional e em se seus valores somados serão suficientes para melhorar a situação do estado. Assim,
atribuímos uma baixa probabilidade de privatização nos próximos doze meses, uma vez que o governador e
seu time estão analisando todas as outras alternativas antes e enfatizando a importância do banco para o RS.

Endividamento por Estado em Fevereiro 2019 (Dívida Líquida/ Receitas Recorrentes)

Dados do Rio Grande do Sul (4T18)

Dado RS Brasil RS/Brasil

População 2017 11.000.000 208.000.000 5,3%

PIB (R$ bi) 410 6.560 6,3%

Crédito (R$ bi) 225 3.260 6,9%

Dado RS Brasil
% Δ RS –

Brasil

PIB 5 anos -5,70% -4,30% -1,40%

Crédito 5 anos 5,10% 3,80% 1,30%

Inadimplência PF 2,34% 3,25% -0,91%

Inadimplência PJ 2,32% 2,40% -0,08%

Inadimplência total 2,33% 2,87% -0,54%

Rio Grande do Sul
(49,9%)

Mercado
(50,1%)

BANCOS

Novo CEO anunciado pelo governador Eduardo Leite
Claudio Coutinho, ex-diretor do BNDES, foi nomeado
em 14 de fevereiro como novo CEO. Vemos Coutinho
como uma escolha adequada por sua experiência nos
setores público e privado e pelo comprometimento
declarado com a rentabilidade do banco.

2,6x

2,2x
1,9x 1,7x

0,9x 0,9x 0,9x 0,7x 0,6x

Rio de Janeiro Rio Grande do
Sul

Minas Gerais São Paulo Santa Catarina Goiás Alagoas Acre Bahia
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Banrisul: Dados Financeiros (1/2)

A Carteira acumula 
alta de 35,5% desde 
seu início em julho, 
1,6p.p acima do 
Ibovespa.

Carteira de Crédito: Mudança de mix em curso
A carteira do Banrisul é concentrada em segmentos
de varejo, especialmente consignado que possuí baixo
risco e menor taxa quando comparado à outras
linhas. Vemos espaço significativo para o banco
explorar sua base de clientes e oferecer outros
produtos, como crédito pessoal e serviços
complementares. A diretoria tem o objetivo de
fomentar o cross-sell de serviços e produtos e já
possui novas soluções para serem lançadas quando
houver maior visibilidade sobre a economia. A
carteira cresceu 8,6% em 2018 contra 5,5% do
sistema financeiro e projetamos crescimento de 8,2%
para 2019 contra 4-8% da projeção da empresa.

O crédito corporativo caiu de 30% da carteira no 4T15
para 18% no 4T18, seguindo a deterioração da
inadimplência. Apesar da expectativa de maior
demanda por crédito das grandes empresas de 2019
em diante, o Banrisul deve seguir focado em PMEs.
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PDD (R$ mi) e Inadimplência (%)

Carteira de Crédito 4T18

PF
55%

PJ
19%

Imobiliário
12%

Rural
7%

Outros
7%

Carteira de Crédito PF 4T18

Consignado
71%

Crédito Pessoal
11%

Cartões
11%

Outros
7%

Captação no Varejo: Um privilégio para poucos
Por sua ampla presença no RS, o Banrisul tem uma
grande capacidade de captação, fundamental para o
crescimento do negócio. Dos R$50,8 bi em depósitos
no 4T18, 75% são a prazo, o que proporciona ao
banco flexibilidade na gestão de seus ativos e
passivos.

Outra vantagem relevante é o custo de captação
baixo, atualmente de 87,6% da Selic, mais perto dos
grandes bancos do que dos médios. O Banrisul capta
depósitos a prazo a 88,9% da Selic, contra 100-120%
de bancos médios. Este acesso barato e recorrente a
capital é, de fato, um privilégio para poucos.
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Inadimplência: O pior ficou para trás
Inadimplência foi o principal calcanhar de Aquiles do
banco entre 2014-16 e a principal razão para o
mesmo negociar 3x P/L em 2016. Desde então, foram
aperfeiçoados os modelos de crédito, estruturas de
originação e processos de renegociação de créditos
com o suporte de consultores externos. Essas
iniciativas, somadas às baixas para perdas e à melhor
qualidade de crédito das novas safras, trouxeram a
inadimplência de 5,4% em 2016 para 2,55% no 4T18,
impactando as provisões significativamente. PDD
representou 3,8% da carteira em 2018 e projetamos
uma convergência para 3,5% em 2019.

Depósitos 4T18

A prazo
75%

Á vista
7%

Poupança
18%

Custo de Captação (% da Selic)

90%
89%

90%

88% 88%

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

BANCOS
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Banrisul: Dados Financeiros (2/2)

A Carteira acumula 
alta de 35,5% desde 
seu início em julho, 
1,6p.p acima do 
Ibovespa.

Margem Financeira Bruta
A margem atingiu R$5,7 bi em 2018, 9,1% maior vs 2017. Ela foi impulsionada principalmente pelo efeito de
mix mais concentrado em segmentos de varejo, com 53,4% de exposição da carteira em 2018 vs 47% em
2017, devido ao crescimento de carteira de 8,6% em um ano desafiador. Para 2019 e 2020, projetamos 6,6%
e 6,7% de crescimento de margem, respectivamente, versus 6,0% e 6,5% para o BBAS.

Receitas de Serviços
Outro destaque positivo em 2018, as receitas de serviços cresceram 10,6% no ano devido aos fortes
desempenhos de conta corrente, seguros e cartões. A adquirente Vero, que corresponde atualmente por
32,7% das tarifas, deve seguir como uma unidade crescente e rentável mesmo com a crescente competição,
especialmente de Cielo e Stone. Devido à sua presença geográfica no RS e o sucesso do Banricard (cartões de
benefícios e corporativos) e do Banricompras (cartões de conta corrente) na base do banco, a Vero está bem
posicionada para originar e manter clientes PME para si e para o Banrisul.

Na frente de Seguros/Previdência, o banco constituiu uma parceria com a Icatu Seguros em dezembro de
2017 para vender estes produtos no seu canal de distribuição e aumentar o valor de seu portfólio para seus
clientes. Projetamos receitas de serviços expandindo 12,1% em 2019 e 10% em 2020, contra 8,5% e 7% para
o Banco do Brasil, respectivamente.

Despesas Operacionais
Excluindo o efeito do Plano de Desligamento por Aposentadoria Voluntária, as despesas administrativas
expandiram 4,9% em 2018 impactadas principalmente pelo acordo coletivo de categoria e serviços de
consultoria. O banco provou seu comprometimento com custos, atingindo índice de eficiência de 51,5% no
4T18 contra 52,8% no 4T17 (metodologia BRSR). Projetamos aumento de despesas de 6,7% e 5,0% em 2019 e
2020, versus 5,6% e 4,1% para o BB, respectivamente.

Dividendos e Capital
Com Índice de Basiléia de 15,2%, esperamos que o Banrisul mantenha sua política de dividendos intacta em
~40% do lucro líquido. Como o controlador não aportaria caso fosse necessário, o banco irá determinar sua
política de forma a manter uma posição de capital sólida, que tem se mantido estável nos últimos cinco anos
apesar da deterioração dos índices de inadimplência. Estimamos rendimento de dividendos de 5,3% para o
BRSR e 4,4% para o BBAS em 2019.
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Margem Financeira e ROE
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Projeções 2019 vs XPe

Projeções 2018E 2018A 2019E XPe

Δ Carteira 3%-7% 8,6% 4%-8% 8,2%

PDD / Carteira 3,5%-4,5% 3,8% 3%-4% 3,5%

ROE 12,5%-15,5% 15,3% 16%-19% 17,4%

NIM 7,5%-8,5% 8,5% 7,5%-8,5% 8,6%

BANCOS

Fontes: Empresa, XP Investimentos
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Banrisul: Valuation e Cenários

A Carteira acumula 
alta de 35,5% desde 
seu início em julho, 
1,6p.p acima do 
Ibovespa.
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Valuation
Por ser um banco público, o Banrisul negocia a um desconto com relação aos seus pares privados, Bradesco,
Itaú e Santander. Assim, analisamos sua atratividade contra esses pares e separadamente contra o Banco do
Brasil. Em nossas estimativas, o Banrisul alcançará um ROE de 18,7% em 2020 vs custo de capital próprio de
14,5% e, consequentemente, reduzir o desconto de P/L de 40% para pares privados e 16,5% para o Banco do
Brasil.

Cenários
Seguem abaixo nossos cenários para o Banrisul nos próximos doze meses. As principais variáveis estressadas
são crescimento de carteira e despesas com provisão.

XPe vs Consenso
Vemos como conservadoras as estimativas do mercado para o BRSR, especialmente para o lucro de 2020. O
crescimento implícito de 10,6% não nos parece muito desafiador se o cenário macro se manter no mínimo
estável e considerando que o banco entregou 20% de crescimento em 2018 com expansão do PIB de 1,1%.
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Lucro Líquido 2019 Lucro Líquido 2020

1.338

1.602

Consenso XPe

19,8%

1.210

1.336

Consenso XPe

10,4%
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Scenario Preço-Alvo Preço Atual Potencial
Δ Carteira
2018-20

PDD / Carteira
2019-20

Δ Lucro
2018-20

ROE 2019 ROE 2020

Otimista R$ 37,00 R$ 25,60 44,5% 23,6% 3,1% 61,8% 18,1% 20,5%

Base R$ 34,00 R$ 25,60 32,8% 16,9% 3,4% 46,2% 17,4% 18,7%

Pessimista R$ 27,00 R$ 25,60 5,5% 12,5% 3,8% 14,2% 15,0% 15,0%

BANCOS



Disclaimer
Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução
CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não
constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas
na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no
presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de
forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de
mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP
Investimentos.
O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores
Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas
atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras
de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes,
devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o
processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de
carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os
desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações
presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP,
podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o
propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.
A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou
seu conteúdo.
A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como
tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados
pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de
mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os
movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação
é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é
preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são
necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a
desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento,
podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer
garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP
Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito
negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por
apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração
recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos
para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é
livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma
parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de
garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo
com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento
derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a
possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio
do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do
investimento.
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO
NO VAREJO.

Disclaimer
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