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C a r t a  d o  p r e s i d e N t e

o respeito fortalece as relações
o futuro sempre chegou mais cedo para o banrisul. em toda a sua trajetó-
ria, o Banco dos gaúchos cresceu e promoveu mudanças a fim de antecipar 
tendências e oportunidades e, dessa forma, oferecer o melhor para os seus 
três milhões de clientes. Jamais poupou esforços para estar à frente de seu 
tempo e, por isso, assina produtos e serviços inovadores no mercado nacio-
nal como uma instituição pioneira. Foi assim, por exemplo, quando ingres-
sou em uma nova etapa da automação bancária, com o lançamento do Mo-
bile Banking e, mais recentemente, do Cartão Multiuso.

as tecnologias mais modernas, no entanto, nunca afastaram o banrisul dos 
seus diferentes públicos. Muito pelo contrário. Ao investir em inovação, tam-
bém por meio de uma gestão moderna e comprometida com a Responsabi
 li  dade Corporativa, o Banco fortaleceu e qualificou as relações com os seus 
co   laboradores, clientes, investidores, fornecedores, Governo do Estado e 
so   ciedade de forma geral. O respeito é a palavrachave que acompanha to-

das as formas de relacionamento da Instituição, seja ao desenvolver um 
produto ou um serviço, seja ao promover estruturas, como o Home, o Offi-
ce Banking e o Call Center que buscam facilitar o diaadia de seus clientes.

Este respeito também está presente quando o Banrisul promove ações e 
programas voltados para preservar o meio ambiente e contribuir para a me-
lhoria do bem-estar da sociedade. o programa reciclar, o programa ener-
gético Banrisul (Progeb), o Projeto Pescar Banrisul e os Concertos Banrisul 
para Juventude são alguns destes exemplos e refletem o compromisso his-
tórico do banco de promover o desenvolvimento econômico e social do rio 
Grande do Sul.

os diversos prêmios e reconhecimentos recebidos pelo banrisul em 2008 
mostram que o Banco optou pelo caminho certo de promover uma gestão 
moderna e aumentam a sua responsabilidade em continuar parceiro de 



5BaLaNÇo soCiaL | BaNrisuL’08

seus públicos. o sucesso alcançado até o momento 
valoriza a dedicação e o comprometimento dos mi-
lhares de colaboradores espalhados nas agências e 
nas demais unidades em boa parte do Rio Grande 
do Sul e reforça a confiança depositada por clientes, 
acionistas e fornecedores no Banco que nasceu, cres-
ceu e permanecerá ao lado dos gaúchos.

É mesclando o respeito com a inovação que o Ban-
risul continuará antecipando o futuro e se consoli-
dando como uma das instituições financeiras mais 
importantes do brasil.

Fernando Guerreiro de Lemos, presidente do Banrisul
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r e s p o N s a B i L i d a d e

Um banco sempre ao 
lado de seus clientes

sem nunca se desvincular de sua origem e de sua trajetória 
histórica, e atento às diversidades de demandas de seus dife-
rentes públicos, o banrisul está em permanente processo de 
desenvolvimento e em busca das mais novas tecnologias. por 
isso, muitas vezes, torna-se pioneiro ao ofertar um novo pro-
duto ou serviço, como o acesso às informações bancárias por 
meio da telefonia celular. E continua comprometido com a va-
lorização de todas as pessoas com as quais se relaciona, sejam 
colaboradores, sejam clientes.

O Banco que se tornou múltiplo com o passar dos anos está 
atrelado à inovação. no entanto, ao ingressar no novo, em 
bus   ca das melhores práticas e trabalhando em prol dos me-
lhores resultados, procurou reduzir, reciclar e Reutilizar. 
Agora, no momento em que a automação estabelece a inten-
sidade como se dão as relações entre as instituições financei-
ras e seus diferentes públicos, o banrisul adota mais um r em 
sua forma de agir: o respeito. desta forma, segue em dire-
ção ao futuro, aceitando os desafios dos novos tempos e as-
sumindo o papel de agente inovador, mas sem esquecer do 
equilíbrio fundamental que existe entre a automação e a hu-
manização. O futuro deve ser construído para as pessoas.

o BaNrisuL faz a difereNÇa
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Banco do estado do rio Grande do sul

espéCie

  Sociedade de Economia Mista, constituída sob forma de Sociedade Anônima

foCo de atuaÇão

 região sul do brasil

perfiL dos CLieNtes

  Pessoas físicas, micro, pequenas, médias e grandes empresas

ramo de atividade

  Instituição financeira, bancária, atuando como banco múltiplo nas carteiras: comercial, crédito 
financiamento e investimento, crédito imobiliário, desenvolvimento, arrendamento mercantil e 
investimento
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Como banco múltiplo, o Banrisul opera em diferentes áreas, estando comprometido com o cresci-
mento e o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Para atender a seus 3 mi-
lhões de clientes, o banco está presente em mais de 80% dos municípios gaúchos, totali-
zando 427 agências e mais de 1,1 mil pontos de atendimento – ou de maneira virtual, por 
meio do Home e Office Banking.

o Banrisul em números
 2006 2007 2008

cobertura no estado 78% 79,64% 81,65%

número de agências 415 419 427

total de pontos de atendimento 1.062 1.078 1.142

número de colaboradores 8.967 8.820 9.207

número de clientes 2,9 milhões 2,9 milhões 3 milhões

os principais indicadores econômicos do banri-
sul refletem o respeito que o Banco tem por seus 
colabora   dores, investidores, clientes e público 
em geral, com a finalidade de permanecer com-
prometido com a inovação. Ao término de 2008, 
o Patrimônio Líquido do Banco alcançou r$ 3,1 
bilhões, e os ativos totais, por exemplo, soma-
ram R$ 25,2 bilhões, dos quais cerca de 50% são 
recursos de tesouraria.

os principais resultados em 2008

Patrimônio Líquido R$ 3.079,1 milhões

Lucro Líquido (acumulado) R$ 590,9 milhões

Crescimento do Lucro Líquido 30,1% (*)

Ativos Totais R$ 25.205,4 milhões

(*) em relação a 2007

r e s p o N s a B i L i d a d e

o BaNrisuL faz a difereNÇa
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Em 2008, o Banco investiu r$ 30,3 milhões em ações e programas sociais, reforçando o seu compromisso 
histórico de estar comprometido com a comunidade gaúcha. Tais programas passam sempre por um processo 
de Reciclagem, a fim de ajustálos às mudanças impostas pela sociedade, tornandoos mais próximos das pes-
soas para as quais são direcionados e, portanto, mais eficazes. Os investimentos voltados para a área da Edu-
cação, por exemplo, tiveram acréscimo de 55,4% em 2008, na comparação com o ano anterior. Já na área da 
Cultura, o aumento foi 18,4% no mesmo período.

Principais investimentos em ações sociais
 2007 2008

educação r$ 1,011 milhão r$ 1,571 milhão

cultura r$ 8,322 milhões r$ 9,857 milhões

saúde e saneamento r$ 65 mil r$ 33 mil

esporte r$ 8 milhões r$ 8,942 milhões

outros r$ 4,923 milhões r$ 9,869 milhões

Total das contribuições para a sociedade R$ 22,322 milhões r$ 30,271 milhões
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r e s p o N s a B i L i d a d e

o BaNrisuL faz a difereNÇa

a sustentabilidade é o foco principal
Quando, em 2006, foi dada a largada para a mo-
  der        nização da gestão do banrisul, todas as pes-
soas fo   ram envolvidas em um processo de reci  cla-
  gem de ideias e comportamentos, buscando uma 
nova forma de atuação. As novas tecnologias que 
pas  sa  ram a fazer parte do dia-a-dia de todos per-
mitiram que menos tempo se gastasse com ope-
rações me   cânicas e mais tempo fosse direciona-
do ao co   nhecimento. ao valorizar os cola   bo    ra  do-
  res, o banco possibilitou o surgimento de progra-
  mas como o Reciclar e o Programa Energético Ban
  risul (Progeb) e ações focadas para atender às co
  muni  da  des onde as agências estão inseridas.

A Instituição está sempre renovando o seu com
 pro   misso em atuar como agente do desenvolvi-
mento econômico sustentável, trabalhando pelo 
aumento e geração de renda. o banco entende 
como sustentabilidade não somente o respeito às 
boas práticas da Governança Corporativa, on   de 
a responsabilidade às pessoas e ao meio am   bien-
 te tem destacada importância, mas a sua pró  pria 
perenidade. Por isso, ao mesmo tempo em que 
in   veste em inovação de processos e tec  no   logias, 
prioriza a relação com seus públicos. a automa-
ção não afasta colaboradores, clientes e investido
  res. Ao contrário, possibilita maior aproximação.

missão

  Ser o agente financeiro do Estado para 
promover o desenvolvimento econômico e 
social do Rio Grande do Sul.

visão

  ser um banco público sólido, rentável, 
competitivo, integrado às comunidades e 
que presta serviços com excelência.

priNCípios

  Transparência, ética, comprometimento, 
integração e eficácia.
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O Banrisul criou o seu Código de Ética em 
2005, com o propósito de divulgar sua Mis-
são, sua Visão e seus Princípios. Este docu-
mento se consolidou como fundamental 
fer  ramenta para dispor sobre padrões de 
com  portamento, de procedimentos e de 
responsabilidades. Possibilita que todos os 
colaboradores do banco estejam em cons-
 tan  te processo de revisão e de reciclagem 
de atitudes e decisões, a fim de alcançarem 
os melhores resultados e estabelecerem as 
formas mais competentes de se relacionar 
com clientes e investidores.

O Banrisul entende que o seu compromisso 
não é apenas o de formar profissionais qua
 li  ficados, mas também cidadãos comprome
  tidos com a sustentabilidade e, portanto, 
sempre dispostos a reciclar as suas atitudes. 
Também traçou de forma bastante objetiva 
as políticas que determinam os seus proces
  sos e a sua forma de gestão. Tais políticas 
estão divididas em cinco grandes áreas:

Política de Gestão
desenvolver de uma forma sistêmica processos e programas 
que levem ao cumprimento da Missão.

Política de Recursos Humanos
Busca o aprimoramento e a qualificação de todos os seus co-
laboradores e de modo que todos estejam comprometidos 
com a Missão, Visão e Princípios do Banco.

Política de Tecnologia
voltada para o desenvolvimento de produtos e serviços em um 
novo patamar tecnológico, de forma competitiva, ágil e segura.

Política de Controles Internos
Relacionada à cultura de controles internos, a partir de pro-
cessos, parâmetros e padrões estabelecidos pela legislação e 
pelas autoridades fiscalizadoras, e também às diretrizes tra-
çadas pela gestão da Instituição.

Políticas de Segurança
ações e programas são desenvolvidos nas áreas de seguran-
ça operacional, segurança patrimonial e pessoal e segurança 
da tecnologia da informação.
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r e s p o N s a B i L i d a d e

o BaNrisuL faz a difereNÇa

reconhecimento 
pelo esforço e 

pela dedicação

o banrisul segue sempre na busca pelas melho-
res práticas com o propósito de se manter entre 
as principais instituições financeiras do País e 
cumprir com o seu papel de agente do desen-
volvimento. por isso, o banco valoriza os prêmios 
e outras formas de reconhecimento concedidas. 
são a prova da realização de um trabalho de des-
taque nas áreas de tecnologia, de responsabili-
dade social e ambiental e reforçam o compromis-
 so de continuar atuando pelo melhor.
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o BaNrisuL faz a difereNÇa

A relação de Prêmios e Reconhecimentos

Prêmio e-finance 2008
Categoria Transferência Eletrônica de Dados, concedido pela Revista Execu-
tivos Financeiros.

prêmio mérito Lojista 2008
Nas categorias Melhor Instituição Financeira da Capital e Melhor Cartão de 
Débito, o Banricompras, concedido pela Federação das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas do RS (FCDLRS).

prêmio Nacional de 
responsabilidade socioambiental empresarial
Concedido pelo Instituto Ambiental Biosfera do Rio de Janeiro.

Prêmio Reputação Corporativa
A partir de pesquisa inédita realizada no Brasil pela Revista Amanhã e pela 
Troiano Consultoria de Marca (SP), por ser uma das marcas corporativas 
mais prestigiadas no Rio Grande do Sul.

Prêmio Respeito ao Investidor Individual
Concedido pela Expo Money.

prêmio top Cidadania 2008
categoria empresa, concedido pela associação brasileira de recursos Huma   nos 
do Rio Grande do Sul (ABRHRS), case Consciência que gera sustentabili  da     de.

sinduscon premium 2008
Categoria Instituição Financeira do Ano, concedido pelo Sindicato das In-
dústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (SindusconRS).

Top de Marketing 2008
Categoria Bancos, concedido pela Associação dos Dirigentes de Marketing 
e Vendas do Brasil no Rio Grande do Sul (ADVBRS), pelo case Na onda jovem.

troféu Outstanding Smart Card Achievement – 
Latin America
Categoria Runner Up, concedido pelo Smart Card Alliance Latin America 
(SCALA), pelo Cartão Internet Banrisul com Chip.

ingressa na lista das 2.000 maiores empresas do mundo, de acordo 
com a publicação norteamericana Forbes, especializada em Economia, Fi-
nanças e negócios.
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É o 50º maior grupo econômico do Brasil, de acordo com a publicação balanço anual 2008, de são paulo.

indicado como uma das melhores opções em investimento para 2008, segundo a Revista Exame.

considerado uma das 50 maiores marcas da América Latina, conforme o ranking interbrand das 
marcas latinoamericanas mais valiosas, elaborado pela empresa norteamericana Interbrand. O valor da 
marca Banrisul, em 2008, foi avaliado em US$ 179 milhões. No setor brasileiro de finanças, o Banrisul figu-
ra entre os cinco bancos com a marca mais valiosa e, no Rio Grande do Sul, aparece como a segunda mar-
ca de maior valor.

apontado como um dos melhores bancos de varejo do País pela Revista Balanço Financeiro 2008, a par-
tir de ranking elaborado pela agência Austin Rating e publicado no jornal Gazeta Mercantil, de São Paulo.

reconhecido como o melhor Conglomerado público financeiro do País no segmento público, pela Re-
vista Conjuntura Econômica, editada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.

ocupa a 15ª colocação no ranking Grandes e Líderes 2008 – 500 Maiores do Sul, elaborado pela Revista 
Amanhã e pela consultoria PricewaterhouseCoopers. No Rio Grande do Sul, o Banco é a quarta maior empre-
sa entre as 100 maiores e destacase como líder com maior capital de giro próprio. No Estado, é a segunda 
empresa entre os 50 maiores patrimônios líquidos.

apresentado como a primeira instituição bancária do País em retorno sobre o Patrimônio Líquido, em 
estudo elaborado pela  Consultoria Economática e publicado na revista IstoÉ Dinheiro. 

premiado pelo desenvolvimento do cartão integrado-governo eletrônico (autoridade certificadora), 
pelo sistema MUltos, em londres.

ulo.ulo.

terbrand das terbrand das 
americana Interbrand. O valor da americana Interbrand. O valor da 

marca Banrisul, em 2008, foi avaliado em US$ 179 milhões. No setor brasileiro de finanças, o Banrisul figumarca Banrisul, em 2008, foi avaliado em US$ 179 milhões. No setor brasileiro de finanças, o Banrisul figu--
ra entre os cinco bancos com a marca mais valiosa e, no Rio Grande do Sul, aparece como a segunda marra entre os cinco bancos com a marca mais valiosa e, no Rio Grande do Sul, aparece como a segunda mar--
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teCNoLoGia

t r a B a L h o  C o m  a L m a

a inovação a 
serviço de todos

Uma das preocupações presentes em todas as ações e programas adotados pelo banrisul está na 
constante reciclagem das ideias e das atitudes que aproximem a Instituição das pessoas, sejam 
elas seus colaboradores e fornecedores, sejam elas seus clientes e investidores. A adoção e os 
investimentos realizados na área da Tecnologia da Informação (TI) buscam as melhores práticas 
para alcançar resultados e continuar em uma trajetória de crescimento, sempre rumo ao futuro.

Como ser tecnológico sem se afastar das pessoas
A realização do Fórum Internacional de TI, no dia 28 de outubro de 2008, em Porto Alegre, 
foi uma das importantes ações desenvolvidas pelo Banrisul com o objetivo de mostrar quais 
pro   dutos o banco vem desenvolvendo nesta área, por meio de parcerias com empresas brasi-
  leiras e internacionais, como é o caso do Projeto Identidade Digital, que é um certificado ar
 ma   zenado em um cartão com chip multiaplicação, o qual garante maior segurança ao Banco e 
a seus colaboradores. O evento reuniu cerca de mil participantes, entre empresários do setor 
de tecnologia, representantes do setor financeiro e de organizações governamentais e estudan
 tes, e foi marcante por traçar as principais tendências na área de tecnologia da informação.

Banrisul antecipa tendências
Durante o Fórum Internacional de TI Banrisul, foram aborda
 dos três grandes temas: a Infraestrutura de TI, a Arquitetu
  ra de desenvolvimento de sistemas e soluções e segurança 
na tecnologia de cartões inteligentes. com a realização des-
te evento, o banrisul, mais uma vez, mostrou estar atento 
ao futuro. ainda nos anos 80, foi um dos primeiros bancos 
gaú  chos a dar início à automatização de serviços e, na déca
 da seguinte, foi pioneiro ao adotar a internet em seus servi-
 ços. Também se destacou ao utilizar o software livre em ter
   mi   nais de autoatendimento e pelo desenvolvimento da so-
     lução mobile banking, que permite a realização de opera-
ções bancárias por meio da telefonia celular.
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Segurança no cartão multiuso
na tendência de se manter à frente da concorrência 
com produtos inéditos, o banco lançou o cartão mul-
tiuso, desenvolvido internamente como um meca-
nismo que suporta, além das operações convencio-
nais, a certificação digital. A tecnologia de certifica-
ção é fundamental por agregar maior segurança às 
transações, pois permite a unificação de senhas a 
partir de uma criptografia em todos os canais. O no-
vo produto deverá chegar aos correntistas ainda em 
2009. a meta do banco é de promover a migração 
de toda a base de seus cartões com chips para o mul-
tiuso em um período máximo de dois anos.

O celular como terminal bancário
em dezembro de 2008, o banrisul inovou de novo 
ao lançar o banricompras celular, produto direcio-
nado para atender ao mercado de vendedores e pres-
tadores de serviços móveis, como taxistas e telen-
tregas. por meio de um telefone celular e de um 
aparelho que funciona como leitora de cartão e im-
pressora, é possível efetivar o pagamento como se 
fosse no sistema convencional. a tecnologia adotada 
tem total segurança, pois os dados digitados no ce-
lular são imediatamente criptografados e trafegam 
em uma rede segura, sendo decodificados somente 
ao chegar ao sistema operacional do banco.

O Banricompras Celular e o Cartão Multiuso são exemplos 
do compromisso do Banrisul de atuar sempre em benefício de seus 
diferentes públicos, buscando as melhores soluções para todos.
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Gestão

t r a B a L h o  C o m  a L m a

Somente em 2008, foram realizadas 68,8 milhões de operações via Internet, 
movimentando cerca de R$ 72 bilhões. Na comparação com o ano anterior, os aumentos 

foram significativos: em 2007, foram registradas 57,6 milhões de operações, 
gerando a movimentação de R$ 62,6 bilhões.
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equilíbrio
A Agência Virtual Banrisul se constitui no principal 
exemplo da constante busca do Banco em facilitar 
o diaadia de todas as pessoas, físicas ou jurídicas. 
É a tecnologia a serviço do bem-estar de todos. 
Com o Home e Office Banking, os correntistas po-
dem rea  lizar as mais diferentes operações bancá-
rias sem sair de suas casas ou de seus escritórios 
e nos horá  rios que lhes for mais conveniente. En-
tre as opera ções disponíveis, estão a consulta de 
ex  tra   to, transferência entre contas, contratação de 
empréstimos ou aplicações, visualização de che-
ques emitidos ou depositados e diferentes possibi
  lidades de pagamentos.

Por sua postura pioneira no que diz respeito à ino-
vação tecnológica, o banrisul busca não somente o 
desenvolvimento de produtos e serviços modernos, 
mas também a integração digital, possibilitando que 
todos os gaúchos tenham acesso a serviços tecno-
lógicos e seguros. Assim, em 2008, 50 Certificados 
Digitais foram distribuí  dos a empregados do Ban-

risul e da administração estadual – como procura-
doriaGeral do Estado e Secretaria da Fazenda, en-
tre outros – para fomentar o processo de inclusão 
da certificação digital no Rio Grande do Sul. Tam-
bém foi iniciada a etapa de desmaterialização dos 
procedimentos e dos processos da administração 
pública do estado, por meio da implantação do pa-
gamento a Fornecedores por ofício eletrônico e as-
sinado digitalmente pela Secretaria da Fazenda, sen-
do diretamente endereçado ao banco. tal procedi-
mento garante agilidade, segurança e elimina o uso 
do papel.

também está em fase de implantação o smart card, 
dispositivo que garante a segurança no acesso ao 
Home e Office Banking. Tal segurança é possível gra-
ças à nova tecnologia que permite ao cliente movi-
mentar a sua conta em qualquer computador e com 
total segurança, pois o acesso só será efetivado a 
partir da utilização do cartão que terá a chave priva-
da de assinatura digital gravada em chip.
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Em 2008, por meio do Banrifone, foram realizadas 4,9 milhões de operações no Atendimento Eletrônico 
e 486,6 mil atendimentos personalizados, totalizando movimentação de R$ 178,2 milhões.

Gestão

t r a B a L h o  C o m  a L m a

a realização de negócios 
por meio de relações sólidas

toda a tecnologia de informação desenvolvida e adota-
da pelo Banrisul tem o objetivo de atender aos clientes 
da Instituição, cumprir as normas do sistema financeiro 
nacional, sem se descuidar da qualidade e da segurança 
de todas as operações realizadas.

Banco de negócios
o respeito a seus clientes é assegurado não so-
mente pela oferta de produtos e serviços quali-
ficados, mas especialmente pelos canais de re-
lacionamento estabelecidos: banrifone, ouvido-
ria e Call Center têm o objetivo de facilitar e agi-
lizar o atendimento a toda a clientela, e ao mes-
mo tempo possibilitar que os colaboradores das 
agências possam se dedicar mais à realização de 
negócios. Isto significa respeito à clientela.

em 2008, o call center de agências registrou 105,8 
mil ligações no atendimento personalizado por 
meio das 11 agências que já implantaram o proje
 to. O movimento financeiro somou R$ 1,7 milhão. 
Importante ressaltar ainda que, do total das li-
gações realizadas, 55,7% foram retidas e solucio-
nadas, sem a necessidade de um atendimento 
mais direto da agência. O resultado final, portan-
to, foi agilidade e satisfação para o cliente.

O projeto de expansão do Call Center de Agên
  cias registra a instalação de todos os equipamen
 tos do data center em 60 agências com a  com-
 ple   ta infraestrutura de telefonia necessária. a 
preocupação, neste momento de consolidação 
do projeto, é a realização de avaliações constan-
 tes, a fim de fazer os ajustes necessários para 
ter como resultado final a satisfação de todos 
os públicos.
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Comitê de Responsabilidade Corporativa
a busca constante por bons resultados está presen-
te em todas as ações e programas comprometidos 
com o futuro. É com esta visão que o Banrisul traba-
lha pela sua própria perenidade, sabendo estar in-
serido em um mercado altamente competitivo e em 
constante mutação no que diz respeito à adoção de 
novas tecnologias. por isso, está sempre reciclando 
ideias, reutilizando o que mostrou ser positivo e re-
duzindo os obstáculos. para assim se manter, o ban-
co está atento à forma como sua gestão, seus negó-
cios e seus diferentes públicos se inter-relacionam.

esta tem sido a função do comitê de responsabili-
dade Corporativa: mediar a interação dos negócios, 
da gestão e ação social. o trabalho com esta visão 

sis   têmica foi implantado a partir do Projeto Banrisul 
2010, com a adoção de um novo modelo de gestão. 
O desafio está em buscar os resultados, por meio de 
produtos e serviços capazes de atender às exigências 
de um mercado dinâmico, sem se descuidar dos ei-
xos que compõem a Responsabilidade Corporativa 
de uma organização moderna, que são Público In-
terno, Clientes e Fornecedores, Comunidade e Meio 
ambiente.

Cabe ao Comitê de Responsabilidade Corporativa 
monitorar esta equação de alcançar os melhores re-
sultados e promover o bem-estar de todos os públi-
cos envolvidos com o Banrisul. É a partir dela que o 
futuro continua sendo desenhado.

Em 2008, os investimentos realizados pelo Banco neste setor somaram 
R$ 151,9 milhões. As projeções indicam que, para 2009, o volume 
de investimentos deverá ter um crescimento em torno de 50%.
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C a m i N h o  s e m  v o L t a

a valorização 
começa em casa

A caminhada que o Banrisul realiza em direção ao futuro só é possível graças ao 
apoio e à dedicação de seus mais de 9 mil colaboradores. Toda a vez que o Banco 
se lança a um desafio, como a adoção de novos processos ou de modernas tecno
 logias, é essencial o comprometimento de todos. Somente assim é possível reu-
tilizar o que existe de positivo, reciclar comportamentos e reduzir desperdícios. 

A valorização dos funcionários do Banco é uma constante, tanto que a Instituição 
incentiva a realização de programas de treinamento e de capacitação a todo o 
quadro funcional, com a finalidade de contribuir para a qualificação pessoal e 
profissional.

o banrisul, no entanto, foi além do espaço do trabalho e, por meio de diferentes 
ações e programas, incentiva a prática do voluntariado entre seus colaboradores. 
Ao estimular o surgimento de novas ideias e projetos para contribuir com o de-
senvolvimento socioambiental e ao apoiar projetos voltados para o resgate da 
cidadania, o banco reforça o seu compromisso com a construção de uma socie-
dade melhor.

R$ 6 milhões foram destinados à capacitação e 
ao desenvolvimento profissional dos colaboradores, em 2008.
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Rede em prol das crianças
A participação do Banrisul no Fundo Estadual dos 
direitos da criança e do adolescente, através da re-
de RS Criança, pelo segundo ano consecutivo, é ou-
tra forma de incentivar a solidariedade entre os co-
laboradores do banco. o programa está direcionado 
para crianças e adolescentes em situação de vulne-
rabilidade social e pessoal, beneficiando mais de 10 
mil participantes de cerca de 200 projetos na área 
de responsabilidade social em todo o estado. os 
funcionários do Banrisul participam desta rede por 
meio da doação de parte de seu imposto de renda 
devido para o Fundo Estadual para a Criança e o Ado-
lescente e com direito à restituição no ano seguinte. 
os valores antecipados pelos colaboradores são des-
contados em folha de pagamento.

Em 2008, cerca de 393 funcionários realizaram a doação, direcionando 
R$ 131,9 mil em recursos financeiros para a Rede RS Criança.
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Espaço aberto à saúde
Outras ações que valorizam os colaboradores do 
Banrisul são frequentemente promovidas pela 
Co   missão Interna de Prevenção a Acidentes (Ci-
pa) do EdifícioSede, como foi a campanha para 
doa  ção de medula realizada em julho. a ação te-
  ve início com a realização de palestras sobre o 
tema. Mais de 300 funcionários do banco se sen-
  sibiliza  ram e fizeram o cadastramento junto ao 
ban   co na  cional de dados registro de doadores 
Vo   luntá  rios de Medula Óssea (Redome). A pales
 tra sobre o combate ao tabagismo também es   tá 

dentro das ações voltadas para a área da saúde.
A preocupação com o bemestar físico de seus 
colaboradores ainda está presente no programa 
Fitness – Vivendo com Saúde, em funcionamen-
to desde o ano 2000, de forma regionalizada. o 
objetivo é praticar diferentes atividades físicas, 
informativas e recreativas, como caminhadas 
orientadas e oficinas de dança, ioga, shiatsu, qua-
lificação física e postural. O programa, conhecido 
como “Banrifitness”, envolve não somente os 
funcionários do banco, mas também os seus fa-

miliares e a comunidade local. cerca de 7,3 mil 
pessoas participaram dos eventos em 2008. Além 
dessas atividades, a Instituição desenvolve outras 
ações voltadas à qualidade de vida como o Pro
 gra  ma de controle Médico de saúde ocupacional 
(PCMSO); de prevenção, diagnóstico e tratamen-
to de doenças profissionais e acidentes de traba
 lho (PROAT); Programa de prevenção ao uso de 
ál  cool e outras drogas (PAD), de acompanhamen-
to a empregados em situação de estresse (PASS), 
de conservação auditiva (PCA), entre outros.

púBLiCo iNterNo

C a m i N h o  s e m  v o L t a
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Segurança começa com prevenção
outro momento a ser destacado é a semana interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), que 
tem o objeti  vo de mobilizar os funcionários em torno 
da seguran   ça e da saúde no trabalho. o evento teve 
a organiza   ção da cipa e do serviço especializado em 

engenharia de segurança e em Medicina do trabalho 
(Sesmt) e também do Instituto de Cardiologia do Rio 
Grande do Sul. Com o lema “Segurança é saúde. Pre-
venir é a solução”, a Semana contou com uma série 
de palestras, reunindo cerca de 1,6 mil participantes.

abalho abalho 
(Sesmt) e também do Instituto de Cardiologia do Rio (Sesmt) e também do Instituto de Cardiologia do Rio 
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as pessoas 
são a nossa 

razão de ser

O respeito às pessoas é o eixo que move diferentes ações e progra-
mas desenvolvidos pelo banrisul na área da responsabilidade so-
cial. Em 2008, cerca de R$ 30 milhões foram investidos em Educa-
ção, cultura e esportes, buscando alcançar diferentes públicos. por 
meio de diversos projetos, o Banco se aproxima das comunidades 
e reforça o seu compromisso de atuar pelo crescimento e desen-
volvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul.

Nos últimos cinco anos, o Banrisul investiu cerca de R$ 130 milhões em projetos das áreas de 
Educação, Cultura, Esportes e Saúde, sendo R$ 30,3 milhões somente no ano passado.
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Ação voltada para os jovens
O Projeto Pescar Banrisul é um destes exemplos. A par-
ceria firmada entre o Banco e a Fundação Projeto Pes-
car possibilita que jovens dos 16 aos 18 anos participem 
de cursos oferecidos pelo banrisul durante cerca de oi-
to meses, a fim de terem melhores oportunidades de 
ingressar no mundo do trabalho. as aulas são ministra-
das por 25 instrutores voluntários, todos são colabora-
dores da Instituição.

o programa é direcionado para jovens em situação de 
vulnerabilidade social e trabalha com disciplinas volta-
das para conteúdo técnico, como português, inglês, in-
formática e matemática, e também com disciplinas com-
portamentais, como ética, adolescência, prevenção con-
tra as drogas e preservação do meio ambiente.

ComuNidade

C a m i N h o  s e m  v o L t a

Em 2008, com a formatura da quinta turma do Projeto Pescar Banrisul, o programa totalizou a Em 2008, com a formatura da quinta turma do Projeto Pescar Banrisul, o programa totalizou a 
formação de 100 jovens, sendo que 70% desses alunos foram inseridos no mercado de trabalho., sendo que 70% desses alunos foram inseridos no mercado de trabalho.100 jovens, sendo que 70% desses alunos foram inseridos no mercado de trabalho.100 jovens
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Educação
“As Vantagens de Permanecer na Escola” foi uma das 
campanhas realizadas pelo banrisul, juntamente com 
o Junior achievement, direcionada para toda a co-
munidade portoalegrense. O objetivo desta ação 
era conscientizar os jovens e seus responsáveis so-
bre a importância da educação e de como ela leva à 
capacitação e, desta forma, a construir novas opor-
tunidades na vida futura. a campanha foi realizada 
durante o mês de setembro e buscou o combate à 
evasão escolar.

outras ações foram implantadas, mas sem ter o seu 
fo  co direcionado para os bancos escolares. a “1ª ca-
 mi  nhada da Superação” foi uma destas. Realizada 
no dia 26 de abril de 2008, em porto alegre, envolveu 
milhares de pessoas. a intenção era chamar a aten-
  ção de toda a sociedade gaúcha para a importância 
dos trabalhos desenvolvidos em prol do deficiente 
físico no Rio Grande do Sul, buscando a inclusão so-
cial dos cidadãos com necessidades especiais.

O “Ler é Tudo 2008” também merece destaque por 
levar o clima da Feira do Livro para além da Praça 
da alfândega, alcançando o interior do estado. o 
objetivo desta campanha é despertar o interesse 
pela leitura nas comunidades gaúchas, ampliando 
ou formando bibliotecas em escolas públicas. a 
ação foi implementada durante os meses de novem-
 bro e dezembro.

Em Caxias do Sul, o “Programa Trabalho 10 – Cida-
dania com Responsabilidade 200” foi desenvolvido 
durante um ano, desde 1º de junho de 2008. o ob-
jetivo da campanha assinada pelo Banrisul é qualifi-
car as pessoas que estão em situação de exclusão 
social, por meio de cursos, preparando-as para in-
gressar no mercado de trabalho e, desta forma, criar 
novas oportunidades em suas vidas.



uma questão
de respeito

responsabilidade
corporativa

40

Cultura
a cultura também tem recebido especial 
atenção do banrisul, seja por meio de parce-
rias para a realização de inúmeros projetos, 
seja patrocinando destacados eventos para a 
comunidade gaúcha. o “concertos banrisul 
para Juventude”, direcionado para estudan-
tes de toda a rede de ensino, foi realizado 
durante o período de maio a novembro. O 
objetivo é promover a educação musical a par-
tir de concertos de música clássica e popular 
brasileira. A apresentação é interativa, esti-
mulando a participação do público e, desta 
forma, a descoberta dos instrumentos musi-
cais e da estrutura de uma orquestra. Em oi-
to anos de programa, já foram realizados 80 
concertos, atingindo 44,6 mil alunos da Gran-
de porto alegre.

o coral banrisul também é uma forma encontra-
  da para valorizar a música. em 2008, ocorreram 
29 apresentações em diferentes regiões do esta-
do. o coral é formado por 14 integrantes.

o banrisul se fez presente em importantes even-
tos direcionados para disseminar a cultura no 
Rio Grande do Sul por meio de apoio. São exem-
plos: o Salão do Jovem Artista, que tem o propósi
 to de criar espaços e divulgar novos talentos ar-
  tísticos no Estado; o Prêmio Histórias Curtas, dire
  cio  nado para a produção audiovisual e para a 
te   ledramaturgia gaúcha; o Prêmio Fato Literário, 
que busca valorizar a produção literária, destacan
 do pessoas e instituições cujas atividades estão 
relacionadas com a literatura; e a 14ª Santa Ma-
ria em dança, voltada para divulgar a dança junto 

a diferentes segmentos da sociedade, destacan-
do a importância desta manifestação artística.

Eventos como a 54ª Feira do Livro de Porto Ale-
gre, 36º Festival de Cinema de Gramado, 4º Fes-
tival de Verão do Rio Grande do Sul de Cinema 
Internacional, convênio firmado com o Museu 
de Comunicação Hipólito José da Costa, 16ª Fe-
nadoce, em Pelotas, e Expointer 2008, em Esteio, 
estão entre as dezenas de realizações direciona-
das para a cultura gaúcha que receberam a assi-
natura do banrisul. tal apoio busca fortalecer o 
estreito relacionamento que o Banco construiu 
com a sociedade sul-rio-grandense e valorizar as 
pessoas que contribuem para o crescimento e 
desenvolvimento do estado, não somente no âm-
bito econômico, mas em todos os segmentos.

ComuNidade

C a m i N h o  s e m  v o L t a
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esportes
Em um estado como o Rio Grande do Sul, onde a 
paixão pelo futebol é comandada por dois grandes 
clubes – o Grêmio e o Internacional –, o Banrisul não 
poderia se dividir. Por isso, por meio de patrocínios, 
a marca do banco está presente nas camisetas da 
dupla GreNal e também em outros destacados clu-
bes de futebol do Rio Grande do Sul.

além disso, atletas do esporte de alto rendimento 
que levam a bandeira do Rio Grande do Sul para ou-
tros estados e países recebem o apoio do Banrisul. 
Tem sido assim no judô, na natação e na patinação, 
por exemplo, reforçando mais uma vez a preocupa-
ção do banco em valorizar os talentos gaúchos.

Na “10ª Corrida para Vencer o Diabetes”, organizada 
pelo Instituto da Criança com Diabetes, realizada no 
dia 27 de abril de 2008, em porto alegre, o banrisul 
não esteve presente somente como parceiro. o ban-
co estimulou a participação de seus colaboradores 
no evento, tanto que a Instituição vendeu 850 cami-
setas que davam direito à inscrição entre os seus 
fun    cionários. A turma da Ginástica Laboral do Banri
  sul, com 18 integrantes, também participou do even-
to, informando e dando dicas sobre aquecimento e 
alongamento, antes e depois da prova.
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os clientes merecem 
sempre o melhor

a atuação do banrisul está voltada para o desenvolvimento econômico e social 
do Rio Grande do Sul, contribuindo para a geração de renda e de empregos. Co-
mo está presente na quase totalidade dos municípios gaúchos, o Banco estabe-
lece um vínculo muito estreito com as comunidades e, por isso, além de oferecer 
produtos e serviços de qualidade, participa, de diferentes formas, de ações e pro-
gramas direcionados à responsabilidade social.
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Projeto Sementes, Linhas de Crédito na Área de Desenvolvimento Sustentável 
e Programa de Habitação no Meio Rural
O respeito às pessoas e ao futuro que deseja para 
a sociedade faz com que o Banrisul esteja compro
   metido com as boas práticas de ações socioam-
bientais. Ao adotar essa atitude inovadora, o Ban-
co agregou valor a seus produtos e serviços e 
le    vou a seus clientes a preocupação de respeitar 
e preservar o meio ambiente. 

O “Projeto Sementes”, lançado em 2008, em 
par    ceria com a Fundação Zoobotânica RS, foi pla
    ne     jado para atender a cerca de 16 mil produto-
 res ru   rais, presentes em 294 agências do banco. 
Foram distribuídas 160 mil se  mentes de árvores 
na    tivas, adaptadas às dife  ren  tes regiões biogeo
 gráficas do Rio Grande do Sul. Cada clien   te rece
  beu folder com de   ta   lhes sobre ca  da espécie (ca
  racterísticas, semeadu   ra, germi  na  ção e plantio 
definitivo) e orien    tação sobre os serviços so-
cioambientais das mesmas.

tal ação teve ótima aceitação por parte dos 

pro  du    tores rurais e reforçou o compromisso 
da Insti  tui   ção com o meio ambiente e as futu-
ras gerações. As sementes nativas dadas foram 
IpêRoxo, IpêOuro, Cedro, JacarandáBranco, 
Guaju  vira, Caroba, Taru   mãdeEspinho, Angico
vermelho e aroeira-vermelha.

também direcionado ao segmento rural, o “pro-
  gra   ma Banrisul de Habitação Rural” já liberou 
r$ 8 mi    lhões para a construção de cerca de 2,7 mil 
mora   dias. Os agricultores familiares be  ne  fi  cia
  dos estão vinculados ao Sistema de Coope  rativa 
de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol 
Central SC/RS), à Federação dos Traba  lha  dores 
na Agricultura Fa    mi   liar da Região Sul (FetrafSul) 
e à Cooperativa de Ha   bitação dos Agri  cultores 
Fa   miliares dos Três Es   ta   dos do Sul (Cooperhaf). 
o programa está direciona  do tanto para a cons-
trução quanto para a reforma de ca    sas no meio 
rural, buscando oferecer melhores condições 
de moradia ao pequeno produtor rural.

Outras iniciativas foram desenvolvidas para 
a área do agronegócio com a preocupação de 
pro  mo   ver políticas públicas relacionadas ao 
desen    vol   vimento sustentável. com esse intui-
 to, diferentes modalidades de crédito foram 
oferecidas para atender aos produtores rurais 
gaúchos. São elas: adubação verde; implan-
tação de práticas de conservação do solo; im-
plantação, conservação e expansão de sis    te
 mas de tratamento de efluentes e de projetos 
de adequação ambiental, inclusive aquisição 
de equi    pamentos para essa finalidade; im-
plantação de flo   restas de espécies nativas e 
exóticas, inclusive as relacionadas ao sistema 
denominado ma   ne   jo florestal; sistemas agro-
ecológicos de produção; sistemas orgânicos 
de produção e atividades relacionadas ao tu-
rismo rural. desta forma, o banco fortalece 
um conjunto de ações e tecnologias que pro
 mo  vam a sustentabilidade socioambiental no 
meio rural.

NeGóCios

C a m i N h o  s e m  v o L t a
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160 mil sementes de árvores nativas foram distribuídas 
pelo Banrisul a seus clientes de crédito rural.
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R$ 8 milhões para a construção 
de cerca de 2,7 mil moradias.2,7 mil moradias.2,7 mil

NeGóCios

C a m i N h o  s e m  v o L t a

Linhas de Crédito
o banrisul fechou o ano com o saldo de r$ 11,4 bilhões em 
suas operações de crédito, o que representa o acréscimo de 
42,7% na comparação com o saldo de r$ 8 bilhões registra-
do ao término de 2007. a carteira comercial foi a maior res-
ponsável por este aumento, mas outras carteiras também 
registraram importante desempenho, reforçando o vínculo 
do banco com os seus clientes e com a sociedade gaúcha no 
sentido de contribuir para o crescimento econômico, mesmo 
em momentos de adversidades.

os principais números das Linhas de Crédito

crédito comercial r$ 8.237,9 milhões

crédito imobiliário r$ 961,3 milhões

crédito rural r$ 853,1 milhões

desenvolvimento e infraestrutura r$ 666,4 milhões

Câmbio/Exportações R$ 447,1 milhões
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entre as diversas linhas de créditos oferecidas pelo 
Banrisul, existe a preocupação de atender a diferen-
tes segmentos, desde os pequenos tomadores de 
empréstimos até importantes projetos oriundos dos 
setores público e privado. a linha de crédito comer-
cial Pessoa Física, por exemplo, respondeu por 33,9% 
do total das operações de créditos realizadas pelo 
banco em 2008. somou cerca de r$ 3,9 bilhões. a 
de Crédito Comercial Pessoa Jurídica, por sua vez, 
representa 38% do total, movimentando em torno 
de r$ 4,3 bilhões.

O Microcrédito, voltado especificamente para as mi-
cro, pequenas e médias empresas, tem o objetivo 
de contemplar as operações de curto prazo, buscan-
do facilitar o acesso deste segmento ao capital de 
giro. em 2008, esta linha acumulou r$ 1,1 bilhão, o 
que significou aumento de 46,5% em comparação 
com o registrado no ano anterior. os empreendedo-
res contam, nesta linha, com diferentes modalida-
des, como a Conta Empresarial e a Promicro, o que 
reflete a preocupação do Banco em atender a todos 
os segmentos de sua crescente clientela.

Outras formas de créditos são praticadas pelo Banri
  sul. O Crédito Imobiliário está voltado para a aquisição 
e a construção de imóveis residenciais e comerciais, 
pa  ra a ampliação e reforma de imóveis residenciais, 
para a aquisição de terrenos urbanos e para o fi   nan
   cia     mento de construtoras. a contribuição do banco 
para o setor da construção civil no estado foi re  co   nhe-
  ci   da por meio da conquista do Prêmio Sinduscon 
2008. durante 2008, foram contratadas 7,1 mil opera-
 ções, correspondendo a r$ 526,6 milhões, montan-
te que teve aumento de 136,4% em relação a 2007.

as operações de câmbio totalizaram r$ 338,2 milhões 
em 2008. e a carteira de crédito de desenvolvimen-
to e infraestrutura somou r$ 666,4 milhões. importa 
ressaltar que o Banrisul atua como agente repassa   dor 
de recursos do banco nacional de desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), nas linhas Finame, Auto
 mático, Finem, Exim e Progeren. No Agronegócio, as 
li   nhas voltadas para a aquisição de animais e de má qui
      nas e implementos agrícolas e para o custeio e a co    mer
   cialização da safra tiveram 26,2 mil contratações em 
2008, totalizando a concessão de r$ 591,2 milhões.
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Banricompras e Banco sim
por estar constantemente se reciclando na sua forma 
de atuação, o banrisul está sempre se renovando no 
modo de fidelizar os seus clientes e de conquistar no-
vos. por isso, busca o desenvolvimento de produtos e 
serviços de excelência, que levem benefícios a todos. 
Neste sentido, o Banco não abre mão de utilizar o que 
existe de mais moderno em tecnologia para atender 
às demandas de uma sociedade cada vez mais exigen-
te e para facilitar o acesso de um número crescente 
de pessoas aos serviços bancários. o banricompras e 
o Banco SIM são exemplos desta postura.

o banricompras está, hoje, presente em 73,1 mil es-
tabelecimentos cadastrados e espalhados em diferen-
tes municípios do Rio Grande do Sul e atende aos cer-
ca de 3 milhões de clientes do banco. em 2008, foram 
realizadas 54,4 milhões de operações, movimentando 
em torno de r$ 3,2 bilhões. tais números registram 
significativos aumentos se comparados a 2007: 15,9% 
de acréscimo nas operações e 25,3% de incremento 
no volume de recursos.

NeGóCios

C a m i N h o  s e m  v o L t a

O número de estabelecimentos conveniados ao 
Banricompras saltou de 39,9 mil em 2007 

para 48,3 mil em 2008

Em 2008, o Banco SIM totalizou cerca de 
9,5 mil operações, movimentando mais de R$ 100 mil.



49BaLaNÇo soCiaL | BaNrisuL’08

para promover o banricompras e contemplar os seus 
usuários, é realizada a promoção banricompras pre-
miável, que abrange o sorteio de prêmios em dinhei-
ro aos clientes pessoas físicas. Em 2008, foi distribuí
 do r$ 1,8 milhão em prêmios, e cerca de 1,8 mil clien-
   tes foram contemplados.

para os estabelecimentos comerciais conveniados, 
o uso do banricompras representa uma série de van-
  ta   gens. entre estas, a redução da inadimplência pela 
garantia do recebimento, o aumento da segurança 
no atendimento, a possibilidade de antecipação do 
re     cebimento de vendas a prazo e a agilidade no aten-
  di   mento ao cliente. 

Para quem tem o Banricompras, as van  tagens tam-
bém são significativas: não há paga   men     to de anuida
 de nem taxa de utilização, facilita o con  trole dos pa
 ga mentos por meio dos extratos e substitui o uso 
do dinheiro e dos talões de cheques.

em dezembro de 2008, a principal novidade do ban-
ricompras foi o lançamento da transação por meio 
do celular. A tecnologia permite que, pelo telefone 
celular e um aparelho que funciona como leitora de 
cartão e impressora, as operações sejam efetuadas 
como ocorrem com as formas de pagamento do ban-
ricompras convencional.

o banricompras foi merecedor do prêmio Mérito lo-
  jista 2008, concedido pela Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDLRS).

O Banco SIM busca atender à população que não tem 
acesso aos serviços bancários e encontra dificulda-
des para obter crédito. esta modalidade oferece to-
das as vantagens de um banco convencional, como 
cartão para realização de saques, transferências e 
pagamentos. tais operações são realizadas junto aos 
estabelecimentos conveniados do banricompras, 
Banrisul Correspondentes e aos caixas eletrônicos.
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C a m i N h o  s e m  v o L t a

compromisso 
com o futuro

As ações de reutilizar, reduzir e reciclar são inerentes às práticas voltadas para a Responsabilidade Socio
 ambiental. por isso, o banrisul está sempre se renovando e buscando desenvolver programas e ações 
voltados para a promoção e preservação do meio ambiente. o reciclar e o progeb são os carros-chefe 
nesta área de atuação. Os dois comprovam que inovação não é somente adotar a tecnologia de última 
geração, mas significa também atuar de forma consciente e comprometida com a herança que será dei
  xada às futuras gerações.

Em sete anos, o Reciclar gerou a economia equivalente a R$ 3,8 milhões.

reciclar
o programa reciclar já comemorou sete anos 
de atividades. Desde o seu início, transformou
se em uma das principais ações de divulgação 
realizadas pelo Banrisul na área das questões 
ambientais. Durante todo este período, o Banco 
investiu R$ 253,6 mil, gerando uma economia 
de r$ 3,8 milhões. desde a sua implantação, fo-
    ram coletados 7,5 mil unidades de cd, 31,6 mil 
dis  quetes, 21,5 mil lâmpadas fluorescentes e 

37,3 mil pilhas. além disso, 3 mil toneladas de 
pa   pel foram encaminhadas para venda ou doa-
 ção, o que equivale a 48 mil árvores poupadas. 
O sucesso deste programa só é possível graças 
ao comprometimento dos colaboradores da 
Instituição.

em 2008, novas ações foram implementadas em 
diferentes municípios do Rio Grande do Sul 

para disseminar a consciência sobre o descar  te 
ade  quado dos resíduos e para reduzir a geração 
dos mesmos dentro das empresas. 

Contos, oficinas, exposições fotográficas e pales
  tras, entre outras atividades, foram promovidas 
em parceria com escolas, associações, ONGs, 
se  cretarias e prefeituras. estes eventos reuniram 
mais de 30 mil participantes.
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progeb
O Programa Energético do Banrisul (Progeb) igualmente merece desta-
que. A iniciativa busca o uso racional da energia elétrica em todas as 
unidades do Banco. Ações são promovidas a fim de conscientizar e trei-
nar os colaboradores da Instituição para evitar o desperdício e, desta 
forma, contribuir para a preservação do meio ambiente. em 2008, os 
resultados alcançados foram significativos: houve uma redução de 1.290 
MWh no consumo de energia elétrica, tendo como base o ano de 2007. 
tal redução representa 47% da média do consumo mensal em 2008.

A eficiência energética não está limitada às unidades do Banco. No ano 
passado, foi lançada a linha de financiamento para a Implantação de 
Projetos de Eficiência Energética, proporcionando recursos financeiros 
necessários para investir no uso eficiente da energia elétrica. O finan-
ciamento para o Parque Eólico em Osório e o da Cooperativa de Distri-
buição de Energia estão entre os exemplos.

O Progeb gerou economia de 47%
na média do consumo mensal de energia.
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Financiamentos responsáveis
Atento a questões socioambientais, o Banrisul realiza a verificação da regularidade ambiental do 
projeto condicionada à apresentação das licenças e demais autorizações ambientais concedidas 
pelos órgãos de meio ambiente estadual e federal. Além do Programa de Eficiência Energética, ou-
tras modalidades de crédito são desenvolvidas pelo banco:

Saneamento Básico
apoia projetos de coleta, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos industriais, comerciais, do-
miciliares e hospitalares.

projetos inseridos nos programas 
de Comitês de Bacias Hidrográficas
relacionados à implantação de redes coletoras com 
destinação final adequada e de sistemas de trata-
mento de esgotos sanitários.

mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo
trata-se de estudo de viabilidade, custos de elabo-
ração de projetos, documento de concepção de pro-
jeto e demais custos relativos ao processo de valida-
ção e registro.

C a m i N h o  s e m  v o L t a
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Informações Patrimoniais   (em r$ milhões)

 2006 2007 2008

Patrimônio Líquido 1.295,1 2.792,0 3.079,1

Ativo Total 15.648,5 20.456,9 25.205,4

Ativo Permanente 210,2 138,0 364,1

TVM e Aplicações Interf. de Liquidez 5.371,4 6.624,0 8.563,6

Índice de basileia 20,16% 26,04% 20,09%

Índice de Eficiência 55,40% 55,30% 55,9%

rentabilidade s/ pl Médio 29,67% 44,84% 20,1%

pl Médio 1.219,13 2.043,55 2.935,58
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Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos   (em r$ milhões)

 2006 2007 2008

Juros Sobre Capital Próprio/ Dividendos (210,0) (304,7) (207,0)

Informações de Resultado no período   (em r$ milhões)

 2006 2007 2008

resultado bruto de intermediação 1.397,4 1.424,7 1.722,4

receita prestação de serviços 554,5 549,0 538,7

Provisão para Perdas (240,9) (223,4) (256,5)

Despesa Pessoal (699,9) (739,7) (835,4)

Outras Despesas Administrativas (524,3) (527,6) (575,2)

Lucro Líquido (Acumulado) 361,7 916,4 590,9

Lucro Líquido (Ajustado) 361,7 916,4 504,7
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Carteiras de Crédito – Consolidado   (em r$ milhões)

 2006 2007 2008

Carteira de Crédito Geral 4.145,6 5.526,8 8.237,9

Carteira Crédito Geral Pessoa Física 2.188,4 2.713,1 3.880,8

Carteira Crédito Geral Pessoa Jurídica 1.957,2 2.813,7 4.357,0

imobiliário 796,7 810,0 961,3

Câmbio/Exportação 228,0 338,2 447,1

crédito rural 579,1 614,9 853,1

Rural Custeio 306,0 356,3 572,6

Rural Investimento 273,1 258,5 280,5

desenvolvimento e infraestrutura 400,1 492,0 666,4

Arrendamento Mercantil 38,2 43,2 97,1

setor público 169,3 199,2 190,6

Total das Operações de Crédito 6.357,0 8.024,1 11.453,6
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recursos Captados e administrados   (em r$ milhões)

 2006 2007 2008

total depósitos 10.352,9 12.366,0 14.256,1

Depósitos à Vista 1.331,1 1.827,7 1.864,0

Depósitos a Prazo 5.108,4 5.881,1 7.557,8

Depósitos de Poupança 3.820,2 4.633,8 4.805,9

Depósitos Interfinanceiros 75,1 3,5 12,0

Outros Depósitos 18,0 19,8 16,4

recursos de terceiros administrados 3.963,4 4.783,9 4.802,1

total recursos Captados e administrados 14.316,4 17.149,9 19.058,2

Número de Clientes
 2006 2007 2008

PF 2.730.710 2.719.089 2.802.019

pJ 160.923 163.723 167.922

total de Clientes 2.891.633 2.882.812 2.969.941
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rede de atendimento
 2006 2007 2008

agências 415 419 427

No RS 386 390 395

Fora do RS 27 27 30

Exterior (New York e Grand Cayman) 2 2 2

Escritório (Buenos Aires) 1 1 –

postos de atendimento 286 278 280

Pontos Externos (Banrisul Eletrônico) 361 380 435

total de pontos de atendimento 1.062 1.078 1.142

cobertura no estado 78,00% 79,64% 81,65%

Abrangência de Participação no PIB do RS 97,00% 97,30% 97,30%

Abrangência de Participação na População do RS 97,00% 97,40% 97,78%

Participação do RS no Capital do Banco 99,40% 56,97% 56,97%
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Investimento em Modernização Tecnológica    (em r$ milhões)

 2006 2007 2008

 111,5 132,1 151,9

Quantidade de Transações Eletrônicas
 2006 2007 2008

Total de operações (acumulado no período) 275,8 milhões 291,7 milhões 301,8 milhões

Caixa 32,6% 29,1% 25,7%

autoatendimento 67,4% 70,9% 74,3%
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Banricompras
 2006 2007 2008

conveniados 34,3 mil 39,9 mil 48,3 mil

Transações no período 40,8 milhões 46,9 milhões 54,4 milhões

Movimentação financeira anual R$ 2,1 bilhões R$ 2,6 bilhões R$ 3,2 bilhões

cadastrados   73,1 mil

Banrisul Correspondentes
 2006 2007 2008

correspondentes conveniados 2,3 mil 2,4 mil 2,5 mil

Transações no período 39 milhões 43,7 milhões 49,1 milhões

Movimentação financeira R$ 5,6 bilhões R$ 6,5 bilhões R$ 8,5 bilhões

Agência Virtual (Home e Office Banking)
 2006 2007 2008

Quantidade de operações no período 69,5 milhões 57,6 milhões 68,8 milhões

Movimentação financeira anual R$ 35,5 bilhões R$ 62,6 bilhões R$ 71,9 bilhões
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recursos humanos
 2006 2007 2008

empregados 8.967 8.820 9.207

estagiários 1.964 2.074 1.937

total 10.931 10.894 11.144

Investimento em Treinamento e Capacitação
 2006 2007 2008

Investimento (em R$ milhões) 5,7 5,5 6,0

Participações em treinamentos 13.123 14.590 9.348

Responsabilidade Corporativa (em r$ milhões)

 2006 2007 2008

Investimento em projetos culturais, educacionais e esportivos 23,1 22,4 30,3
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Balanço Social Anual / 2008 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul
1 - BASE DE CÁLCuLO 2008 valor (mil reais) 2007 valor (mil reais)
Receita líquida (RL)   2.025.281   2.166.134

Resultado operacional (RO)   704.239   625.787

Folha de pagamento bruta (FPB)   835.369   739.692

2 - InDICADORES SOCIAIS InTERnOS  valor (mil) % sobre fpB % sobre rL valor (mil) % sobre fpB % sobre rL
alimentação 82.673 9,90% 4,08% 74.865 10,12% 3,46%

encargos sociais compulsórios 57.607 6,90% 2,84% 48.002 6,49% 2,22%

previdência privada 11.213 1,34% 0,55% 10.200 1,38% 0,47%

saúde 18.990 2,27% 0,94% 17.100 2,31% 0,79%

segurança e saúde no trabalho 1.620 0,19% 0,08% 646 0,09% 0,03%

educação 459 0,05% 0,02% 419 0,06% 0,02%

cultura 7 0,00% 0,00% 5 0,00% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento profissional 5.984 0,72% 0,30% 5.518 0,75% 0,25%

Creches ou auxíliocreche 2.740 0,33% 0,14% 2.613 0,35% 0,12%

Participação nos lucros ou resultados 29.981 3,59% 1,48% 62.214 8,41% 2,87%

outros 14.166 1,70% 0,70% 12.243 1,66% 0,57%

total - indicadores sociais internos 225.440 26,99% 11,13% 233.825 31,61% 10,79%

3 - InDICADORES SOCIAIS ExTERnOS  valor (mil) % sobre ro % sobre rL valor (mil) % sobre ro % sobre rL
educação 1.571 0,22% 0,08% 1.011 0,16% 0,05%

cultura 9.857 1,40% 0,49% 8.322 1,33% 0,38%

saúde e saneamento 33 0,00% 0,00% 65 0,01% 0,00%

esporte 8.942 1,27% 0,44% 8.000 1,28% 0,37%

combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 227 0,04% 0,01%

outros 9.869 1,40% 0,49% 4.697 0,75% 0,22%

total das contribuições para a sociedade 30.271 4,30% 1,49% 22.322 3,57% 1,03%

Tributos (excluídos encargos sociais) DVA 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total  Indicadores sociais externos 30.271 4,30% 1,49% 22.322 3,57% 1,03%
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 2008 valor (mil reais) 2007 valor (mil reais)
4 - InDICADORES AMBIEnTAIS valor (mil) % sobre ro % sobre rL valor (mil) % sobre ro % sobre rL
Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 31 0,00% 0,00% 99 0,02% 0,00%

Total dos investimentos em meio ambiente 31 0,00% 0,00% 99 0,02% 0,00%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral  (  ) não possui metas (  ) cumpre de 51 a 75% (  ) não possui metas (  ) cumpre de 51 a 75%
na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa (  ) cumpre de 0 a 50% (x) cumpre de 76 a 100% (  ) cumpre de 0 a 50% (x) cumpre de 76 a 100%

5 - InDICADORES DO CORPO FunCIOnAL  2008   2007
Nº de empregados(as) ao final do período  9.207   8.820

Nº de admissões durante o período  733   330

Nº de empregados(as) terceirizados(as)  2.466   2.647

Nº de estagiários(as)  1.937   2.074

Nº de empregados(as) acima de 45 anos  4.394   4.110

Nº de mulheres que trabalham na empresa  4.047   3.841

% de cargos de chefia ocupados por mulheres  33,91%   32,25%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa  253   477

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)  2,42%   4,58%

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais  42   44

6 - InFORMAçõES RELEVAnTES QuAnTO AO ExERCíCIO DA CIDADAnIA EMPRESARIAL  2008   metas 2009
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa  0,1336   (1)

Número total de acidentes de trabalho  326   (2)

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: (  ) direção (x) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as) (  ) direção (x) direção e gerências(  ) todos(as) empregados(as)

Os padrões de segurança e salubridade no (  ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as) (  ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as)
ambiente de trabalho foram definidos por: (x) todos(as) + Cipa (x) todos(as) + Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à (  ) não se envolve (  ) segue as normas da OIT (  ) não se envolverá (  ) seguirá as normas da OIT
representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: (x) incentiva e segue a OIT (x) incentivará e seguirá a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção e gerências (x) todos(as) empregados(as) (  ) direção (  ) direção e gerências (x) todos(as) empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção (  ) direção e gerências (x) todos(as) empregados(as) (  ) direção (  ) direção e gerências (x) todos(as) empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e (  ) não são considerados (x) são sugeridos (  ) são exigidos (  ) não serão considerados (x) serão sugeridos (  ) serão exigidos
de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: (  ) não se envolve (  ) apoia (x) organiza e incentiva (  ) não se envolverá (  ) apoiará (x) organizará e incentivará

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa 5.325 no Procon 0 na Justiça nd na empresa 10% no Procon (1) na Justiça (1)

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa 100% no Procon nd na Justiça nd na empresa 100% no Procon (1) na Justiça (1)

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2008: 1.726.401 Em 2007: 1.557.538

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 21,1 % governo    42,7% colaboradores(as) (5,3)% governo    44,5% colaboradores(as)
 17,0% acionistas 2,0% terceiros 17,2% retido 14,0% acionistas 2,0% terceiros 44,9% retido

7 - Outras Informações
(1) A empresa não estipula meta para este item. (2) Não é estipulada meta. Para reduzir o número de acidentes de trabalho, são realizadas ações preventivas e de conscientização dos empregados, como palestras 
no local de trabalho e orientações através da ginástica laboral.
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Ativo   (em r$ milhões)

   2008 2007

CirCuLaNte e reaLizÁveL a LoNGo prazo   24.841.312 20.122.275 

 disponibilidades   373.278   347.353 

 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ   4.687.078   3.698.062 

 tÍtUlos e valores MobiliÁrios e instrUMentos  

 FINANCEIROS DERIVATIVOS    6.110.791   5.154.085 

 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS   1.723.861   2.658.492 

 relaÇÕes interdependÊncias   43.936   50.390 

 operaÇÕes de crÉdito    9.956.350   6.768.069 

 operaÇÕes de arrendaMento Mercantil   102.195   42.187 

 oUtros crÉditos    1.820.114   1.377.780 

 oUtros valores e bens   23.709   25.857 

permaNeNte    364.063 334.613 

totaL do ativo   25.205.375 20.456.888 
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Passivo e Patrimônio Líquido  (em r$ milhões)

   2008 2007

CIRCuLAnTE E ExIGíVEL A LOnGO PRAZO 22.122.933 17.663.474 

depÓsitos 14.256.083 12.365.958 

captaÇÕes no Mercado aberto 2.234.251 2.228.119 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 11.779 9.475 

relaÇÕes interdependÊncias 113.070 98.001 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 622.473 307.275 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS 
 INSTITUIÇÕES OFICIAIS 715.720 628.274 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR 31.792 6.783 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
derivativos 35.886 21.901 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.101.879 1.997.688 

patrimÔNio Líquido dos aCioNistas

miNoritÁrios 3.303 1.401 

patrimÔNio Líquido 3.079.139 2.792.013 

totaL do passivo e do patrimÔNio Líquido 25.205.375 20.456.888 
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Demonstração de Resultado   (em r$ milhões)

 2008 2007

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 3.879.663 2.875.824 

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (2.157.313) (1.451.141)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1.722.350 1.424.683 

oUtras receitas/despesas operacionais (1.018.111) (791.581)

resUltado operacional 704.239 633.102 

resUltado antes da tribUtaÇÃo sobre o lUcro 704.239 633.102 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (83.192) 345.838 

PARTICIPAÇÕES NO LUCRO (29.990) (62.214)

participaÇÃo MinoritÁria nas controladas (184) (345)

LuCRO LíQuIDO DO ExERCíCIO 590.873 916.381 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Banco do Estado do Rio Grande do Sul

diretoria do BaNrisuL

presidêNCia

Fernando Guerreiro de Lemos

VICE-PRESIDênCIA

rubens salvador bordini

diretoria

carlos tadeu agrifóglio vianna
Luiz Gonzaga Veras Mota

luiz valdir andres
Paulo Roberto Garcia Franz

Ricardo Richiniti Hingel
Urbano Schmitt

CoNseLho de admiNistraÇão

presideNte

ricardo englert

VICE-PRESIDEnTE

Fernando Guerreiro de Lemos

CoNseLheiros

Ário Zimmermann
ivo da silva lech

João verner Juenemann
João Zani

Manoel andré da rocha
Mateus Affonso Bandeira
rubens salvador bordini

COnTADOR – CRCRS 51.124

luiz carlos Morlin
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CoordeNaÇão

Controladoria e Assessoria de Marketing

projetos GrÁfiCo e editoriaL,
redaÇão, revisão e produÇão

Coletiva Editora

reaLizaÇão

dcs comunicações

Fundado em 12 de setembro de 1928
endereço Matriz: rua capitão Montanha, 177 - porto alegre - rs - brasil

www.banrisul.com.br




