COMUNICADO AO MERCADO
Em atenção ao Ofício GAE 3208-13, de 13/08/2013, que solicita esclarecimentos sobre teor de notícia
veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 13/08/2013, sob o título “Banrisul reduz expectativa de
crescimento do crédito em 2013”, na qual consta, entre outras informações, que, “para 2013, a estimativa
de crescimento para a carteira de crédito total passou de um intervalo entre 15% e 20% para 11% e 16%
e a estimativa de rentabilidade sobre o patrimônio líquido passou de um intervalo entre 16% e 20% para
15% e 19%”, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) comunica que, conforme incluído
nas demonstrações financeiras do 1º semestre de 2013 e 2º trimestre de 2013, as projeções relativas ao
presente exercício foram revisadas de acordo com tabela abaixo reproduzida.
Ano
Perspectivas Banrisul

2013

Projetado

Carteira de Crédito Total

Revisado

15% a 20%

11% a 16%

Crédito Comercial Pessoa Física

10% a 15%

12% a 17%

Crédito Comercial Pessoa Jurídica

18% a 22%

4% a 8%

Crédito Imobiliário

12% a 17%

15% a 20%

Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito

3% a 4%

3% a 4%

Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito

6% a 8%

6% a 8%

13% a 18%

13% a 18%

Depósitos a Prazo

18% a 23%

18% a 23%

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio

16% a 20%

15% a 19%

Índice de Eficiência

45% a 49%

47% a 51%

Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis

9% a 10%

8% a 9%

Captação Total

As metas de crescimento para o crédito projetadas para o ano em curso foram revisadas, em linha com o
movimento de desaceleração do crescimento observado em termos de mercado, ainda que as linhas de
crédito especializado estejam apresentando desempenho acima do esperado, razão pela qual o intervalo
de crescimento no crédito imobiliário teve seus limites elevados.
Quanto aos indicadores de desempenho, retorno sobre patrimônio líquido médio, eficiência e margem
sobre ativos rentáveis, os intervalos representativos das estimativas esperadas foram ajustados, visto o
movimento de desaceleração das receitas decorrente da redução do ritmo de crescimento das
concessões e do movimento de redução de taxas e de spreads, ainda que a reversão da trajetória da
taxa básica de juros deva afetar os preços praticados no segundo semestre do ano.
No que se refere à eficiência, o período ainda é de acomodação de ajustes estruturais e de despesas
correntes como desdobramento da execução da estratégia de crescimento do Banco.
Procedemos, ainda, ao arquivamento deste Comunicado ao Mercado pelo Sistema IPE, como
“Esclarecimento sobre consultas CVM/Bovespa”.
Porto Alegre, 13 de agosto de 2013.
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