COMUNICADO AO MERCADO
O BANRISUL – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Bovespa N1 – BRSR6)
informa que a partir de janeiro de 2009 passou a integrar o IBrX - Índice Brasil da BMFBOVESPA que é composto pelas cem ações mais negociadas naquela bolsa nos últimos
doze meses.
No ano de 2008, período que compôs a apuração, foram negociadas 188.146.600 ações do
BANRISUL, correspondendo a um volume financeiro de R$ 1.449,6 millhões, ficando a
empresa neste período na 73º posição.
Estes dados refletem o desempenho do Banco e seu posicionamento estratégico e
mercadológico, resultando em uma sólida expansão dos negócios, qualidade da carteira de
crédito, captações crescentes obtidas unicamente junto a sua rede de agências, uma situação
de caixa e liquidez elevadas e ainda um índice de capitalização que possibilita crescer ainda
mais os negócios, que se darão na medida em que as condições de mercado se mostrarem
favoráveis.
Considerando também que a oferta pública de ações realizada pelo BANRISUL se deu em
período recente, julho de 2.007, a administração entende relevante que em menos de um
ano e meio de negociações nossas ações já estejam integrando o índice.
Esta posição é resultado da estratégia de atuante comunicação com o mercado, através da
área de relações com Investidores, onde se buscou qualificar os contatos e as informações
disponibilizadas aos acionistas, bem como procurou-se ampliar as relações com o mercado,
buscando a divulgação junto a investidores e analistas. Este trabalho abrangeu desde a
contratação de um market-maker, bem como se deu através de inúmeras viagens no Brasil e
exterior, participação em eventos promovidos por bancos de investimentos, também no
Brasil e exterior, realização de reuniões presenciais ou através de conference-calls, visitas
locais de investidores, etc., além de um mailing que mantemos atualizado, através do qual
remetemos informações relevantes ao mercado. Apenas no ano de 2008, o conjunto de
reuniões e contatos que mantivemos abrangeu um número, entre analistas e investidores,
superior a 800 pessoas.
Também relevante é o fato que já são quatro as instituições que fazem a cobertura do
Banco, duas foram acrescentadas em 2008, e estamos em negociação para ampliar este
número em 2009.
Entende-se ainda que a meta atingida, de passar a integrar o índice, ganha ainda mais
importância em função do cenário extremamente adverso em que se deu, onde, não
somente o BANRISUL, mas também as empresas em geral tiveram que ir a mercado
explicar os efeitos que a crise internacional causaria em seus negócios.
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