.

Comunicado ao Mercado
O Banrisul possui entre seus negócios uma participação importante de crédito
consignado voltado a servidores públicos. Destes, cerca de 83% é constituído por servidores
estaduais, dos quais possui exclusividade por garantia constitucional.
Do total da carteira de crédito consignado, atualmente apenas 17 % é representado por
servidores municipais.
Neste sentido, cabe esclarecer que o principal objeto do acordo firmado entre a
prefeitura de Porto Alegre e a Caixa Econômica Federal é a transferência da folha de
pagamentos e a exclusividade do canal de consignação. Para correta avaliação da relevância do
crédito consignado destes servidores frente aos negócios do Banrisul, tomando-se por base os
números de agosto de 2007, o saldo do crédito contratado com servidores da Prefeitura de
Porto Alegre representava apenas R$ 39 milhões, pouco representativo perante ao total da
carteira de crédito consignado do Banco, próximo de R$ 1,4 bilhão e, em especial, ao total da
carteira de crédito, que superou R$ 7,1 bilhões na mesma data. Em agosto, foram liberados
R$ 177 milhões de crédito consignado pelo Banco.
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul – entende que o acordo
operacional entre a prefeitura de Porto Alegre e a Caixa Econômica Federal (CEF) consolida
seu conceito de que as folhas de pagamento das prefeituras no Rio Grande do Sul devem
permanecer em bancos públicos, conforme preceito constitucional e entendimento do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Desta forma, a situação é análoga ao ocorrido em alguns municípios que
leiloaram suas folhas de pagamento, nos quais em torno de 80% dos servidores municipais
continuaram operando com o Banrisul após suas transferências, dadas as facilidades a eles
estendidas enquanto correntistas. Apesar de terem suas folhas transferidas, os servidores
municipais continuarão dispondo de melhores taxas de juros nas diversas linhas de crédito
disponibilizadas, de melhor atendimento, do uso do Banricompras (maior cartão de crédito e
débito de marca própria do país) e da maior rede de agências e pontos de atendimento no
Estado (no município de Porto Alegre, o Banrisul conta com 57 agências, 53 postos de
atendimento bancário, 171 equipamentos de auto-atendimento e 7.800 estabelecimentos
comerciais conveniados ao Banricompras).Os servidores tendem a continuar concentrando
seus negócios bancários no Banrisul, podendo efetuar a transferência de seus salários , sem
custo algum, obedecendo ao que determina a legislação , ficando inalterada sua relação atual .
O Banco também entende que grande parcela destes servidores constitui-se de clientes
já com largo histórico de negócios com o Banrisul, com fidelidade já consolidada.
Porto Alegre, 26 de outubro de 2007.
Ricardo Richiniti Hingel
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