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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2016

Senhores Acionistas,
Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do SISTEMA FINANCEIRO BANESTES, relativos ao 
exercício 2016, em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco 
Central do Brasil (BACEN) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

CENÁRIO ECONÔMICO
A economia brasileira fechou o ano de 2016 ainda em retração. A inflação acumulada de 12 meses apresentou tendência de queda, chegando a 6,3%, abaixo 
do teto da meta (6,5%) e deve fechar 2017 em 4,5%. O BACEN começou a reduzir a taxa de juros, dezembro ficou em 13,75% e já houve nova redução para 
13,00% em janeiro. A taxa de desocupação continua em alta e fechou novembro em 11,9%. O saldo de crédito com recursos livres no Brasil recuou 4,9% em 
doze meses, a inadimplência (maior que 90 dias) aumentou 0,7 p.p., fechando 2016 em 3,7%. A cotação do real em relação ao dólar fechou o ano em 
R$ 3,25. A melhora da economia ainda não está tão evidente como apresentada nas expectativas, configurando um cenário ainda desafiador para a maior 
parte dos segmentos da economia, inclusive o setor bancário, porém já é possível vislumbrar a possibilidade de um início da recuperação até o final de 2017.
Nesse contexto, o BANESTES mantêm perspectivas favoráveis em alguns segmentos de sua atuação, consolidando a estratégia de maior seletividade na 
concessão de crédito, taxas sustentáveis e compatíveis ao risco e medidas que busquem a redução da inadimplência e a melhoria dos indicadores operacionais 
da instituição, como o aperfeiçoamento da política de crédito, a ampliação e diversificação dos produtos e a sinergia do relacionamento com sua base de 
clientes.

1 - DESTAQUES DO ANO DE 2016
O ano de 2016 apresentou muitos desafios, dada a conjuntura econômica do país. Ainda assim, o BANESTES vem atingindo suas principais expectativas, 
possibilitando adequada remuneração aos acionistas.
•	 Lucro	Líquido	de	R$	161,36	milhões,	superior	7,0%	em	relação	ao	mesmo	período	de	2015,	correspondendo	a	R$	0,51	por	ação.	Rentabilidade	sobre	o	

patrimônio líquido médio (ROE)1 anualizada de 13,3% e retorno sobre os ativos totais médios (ROA)2 anualizado de 0,7%;
•	 O	Faturamento3 avançou 25,4% comparado ao exercício de 2015 e somou R$ 3,40 bilhões. O Resultado Operacional foi de R$ 263,71 milhões, expandindo 

40,3% no mesmo comparativo;
•	 Foi	destinado	aos	acionistas	o	valor	de	R$	57,65	milhões	a	título	de	juros	sobre	capital	próprio/dividendos,	representando	a	distribuição	de	35,7%	do	lucro	

líquido do período;
•	 O	Patrimônio	Líquido	atingiu	R$	1,26	bilhão	em	dezembro	de	2016,	8,8%	superior	ao	registrado	no	final	de	2015.	A	relação	patrimônio	líquido	e	ativo	total	

foi	de	4,9%.	O	Índice	de	Basileia	alcançou	18,8%	composto	integralmente	de	capital	nível	I;
•	 O	saldo	dos	Recursos	de	Terceiros	Captados	e	Administrados4 alcançou R$ 25,37 bilhões, enquanto os Recursos Aplicados (Ativo Total) registraram saldo 

de R$ 25,61 bilhões, ambos apresentaram importante avanço de 41,1% sobre 2015;
•	 A	Carteira	de	Crédito	Ampliada5	atingiu	o	montante	de	R$	4,94	bilhões,	evolução	de	8,2%	contra	a	posição	de	2015.	A	Carteira	de	Crédito	Comercial	

(conceito Bacen) alcançou R$ 3,75 bilhões, redução de 4,1% em 12 meses, reflexo da retração de demanda por crédito no mercado e maior seletividade 
aplicada	pelo	BANESTES	na	concessão	de	crédito.	No	segmento	de	pessoa	física,	as	operações	apresentaram	redução	de	2,8%,	totalizando	R$	2,23	bilhões,	
enquanto as operações com pessoa jurídica atingiram R$ 1,52 bilhão, queda de 5,9%. A estratégia adotada pela Instituição é priorizar as carteiras com 
menor	risco,	como	o	crédito	consignado	e	crédito	imobiliário,	que	cresceram	respectivamente	0,8%	e	44,4%;

•	 A	Inadimplência	(>	90	dias)	da	Carteira	de	Crédito	Ampliada	encerrou	o	ano	em	3,6%,	inferior	à	registrada	em	2015	(4,1%).	Enquanto	a	da	Carteira	de	
Crédito	Comercial	ficou	em	4,7%,	contra	4,8%	no	mesmo	período	do	ano	anterior,	demonstrando	os	efeitos	positivos	das	ações	tomadas	para	conter	a	
inadimplência. As despesas com provisões de crédito6	geradas	nos	últimos	12	meses	representaram	3,8%	do	total	da	Carteira	de	Crédito	Ampliada;

•	 O	Índice	de	Eficiência	Operacional7 apurado no ano foi de 55,5% contra 51,7% no mesmo período de 2015 e a Eficiência Operacional Ajustada ao Risco8 
ficou em 66,9% mesmo valor apurado no ano anterior. O desempenho ocorreu em função de uma menor demanda por crédito no mercado bancário e 
redução do spread nas operações de crédito e financeira;

•	 As	notas	de	rating	em	escala	nacional	para	risco	de	crédito	medidas	pela	Fitch	Ratings	e	pela	LFRating	no	período	mantiveram-se	inalteradas,	em	moeda	
local: A+(Bra) com perspectiva estável e A+ com perspectiva neutra, respectivamente;

•	 As	receitas	com	Serviços	e	Tarifas	Bancárias	elevaram-se	6,6%	em	12	meses.	Os	Prêmios	de	Seguros	reduziram	1,7%.	O	BANESTES	manteve	relacionamento	
com	a	base	de	1.090.462	 clientes	 (+1,0%	 sobre	2015).	O	número	de	contas	 correntes	atingiu	 728.311	no	período,	enquanto	as	 contas	de	poupança	
somaram 533.045, maior 3,4% na mesma comparação.

2 - ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
O BANESTES mantém o compromisso com a sustentabilidade empresarial através de bases indispensáveis no mercado bancário: Negócio, Tecnologia da 
Informação e Comunicação e Recursos Humanos. Sob a ótica do Negócio, o foco é expandir a oferta de produtos, serviços e soluções financeiras por meio 
de sua ampla rede de atendimento, presente em todos os municípios do Estado. O objetivo é ampliar ainda mais a já destacada posição que ocupa no 
cenário local, buscando crescimento da carteira de crédito comercial com ênfase no crédito ao consumo, crédito imobiliário, crédito para investimento e 
crédito consignado, os quais apresentam menor risco. Para tanto, seguirá adotando critérios rigorosos de segurança e de avaliação dos processos de 
concessão de crédito, de modo a manter o equilíbrio da expansão do crédito e a inadimplência.
Entre	janeiro	e	dezembro	de	2016,	foram	autorizados	investimentos	em	Tecnologia	da	Informação	e	Comunicação,	principalmente	no	que	tange	à	data	
center, licenciamento e conectividade, totalizando a quantia de R$ 46,09 milhões proporcionando significativas melhorias nos serviços bancários. Os 
investimentos permitiram evolução nos serviços prestados pela rede de agência, modernização do ambiente de telefonia e comunicação, aumento da 
capacidade	de	armazenamento	de	alta-disponibilidade,	licenciamento	e	suporte	para	garantir	a	infraestrutura	de	desenvolvimento	de	sistemas	que	irão	
suportar novos projetos, dentre eles, ampliação dos serviços no Internet Banking e Autoatendimento, Banestes Celular, Gerenciador Financeiro WEB e Nova 
Automação Bancária.
No	que	se	refere	à	sua	equipe,	o	BANESTES	vem	implementando	ações	e	processos	que	contribuem	para	consolidação	de	seu	modelo	de	gestão	estratégica	
de pessoas. O processo de gestão de desempenho, estruturado de acordo com a metodologia de avaliação de desempenho por competências, concluirá um 
primeiro ciclo de avaliações até março de 2017, no entanto os impactos de sua utilização já produzem resultados positivos nas relações entre gestores e 
equipes. Na seleção interna para funções de confiança e gratificadas, no exercício de 2016, foram realizados processos seletivos com 597 inscritos, 151 
selecionados e 32 designações. A Instituição tem um quadro funcional de 2.545 empregados distribuídos nas quatro empresas do SFB. Para manter os 
empregados capacitados e desenvolvidos, realizou investimento de R$ 1,65 milhão no período, totalizando 4.995 horas de treinamento. São 526 colaboradores 
certificados	na	CPA-10,	260	colaboradores	na	CPA-20,	10	na	CGA	e	08	na	CEA.

3 - CAPITAL PRÓPRIO
O BANESTES mantém sólido o crescimento do seu capital, fator indispensável para subsidiar o financiamento da atividade produtiva e as necessidades dos 
clientes de modo mais eficiente e competitivo. Em 2016, manteve desempenho satisfatório nas dimensões que medem a sustentabilidade empresarial:
-	 R$	1,26	bilhão	em	Patrimônio	Líquido,	com	crescimento	de	8,8%	sobre	2015;
-	 18,8%	de	Índice	de	Basileia.	O	indicador	é	composto	tão	somente	do	capital	nível	I	-	capital	principal,	caracterizado	por	um	capital	de	melhor	qualidade,	

demonstrando a solidez da Instituição;
-	 A	relação	entre	o	Patrimônio	Líquido	e	o	Ativo	Total	equivale	a	4,9%.

1 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média dos patrimônios líquidos de dezembro de 2015 e dezembro de 2016. 
2 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média dos ativos totais de dezembro de 2015 e dezembro de 2016.
3 Total das receitas com a intermediação financeira, com a prestação de serviços e tarifas e com prêmios retidos de seguros.
4	 Trata-se	do	total	dos	saldos	dos	depósitos,	da	captação	no	mercado	aberto,	recursos	de	aceites	e	emissão	de	títulos,	obrigações	por	empréstimos,	obrigações	por	repasses	do	país	e	fundos.
5	 Trata-se	do	total	dos	saldos	da	carteira	de	crédito	(conceito	Bacen),	de	TVM	privado	(debêntures,	notas	promissórias,	CDBs	-	certificado	de	depósitos	bancários,	letras	financeiras,	CRIs	

-	certificado	de	recebíveis	imobiliários,	letras	de	crédito	do	agronegócio	e	letras	de	crédito	imobiliário)	e	garantias	prestadas	(avais	e	fianças).
6	 Conceito	Resolução	nº	2.682/99,	do	CMN	e	perdas	para	TVM.
7 Relação entre o total de despesas administrativas (pessoal e outras) e o somatório das receitas com serviços, tarifas e o resultado bruto da intermediação financeira (excluído provisão 

para operações de créditos e outros créditos).
8	 Relação	entre	o	total	de	despesas	administrativas	(pessoal	e	outras)	e	o	somatório	das	receitas	com	serviços,	tarifas	e	o	resultado	bruto	da	intermediação	financeira.
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4 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS
O total de impostos, contribuições e encargos sociais pagos ou provisionados pelo BANESTES em 2016 chegou a R$ 216,93 milhões. Desse montante, 
R$ 143,59 milhões foram recolhidos aos cofres públicos em forma de impostos e contribuições, refletindo a importância das operações desenvolvidas pela 
Instituição.	Os	outros	R$	73,34	milhões	referem-se	aos	encargos	sociais	sobre	a	folha	de	pagamentos.

5 - RECONHECIMENTOS BANESTES
Como reconhecimento de sua estratégia sustentável de negócios, resultados e governança corporativa, o BANESTES foi citado positivamente pelas revistas, 
publicações especializadas no setor e por agências de rating nacional e internacional, das quais se destacam:
(i) a agência de classificação de risco de crédito Fitch Ratings confirmou os ratings em escala nacional (moeda local) em “A+(bra)” com perspectiva 

estável	e	o	rating	em	escala	global	(moeda	estrangeira)	em	“BB-”	com	perspectiva	negativa;
(ii)	 a	agência	de	classificação	de	risco	de	crédito	LFRating	manteve	o	rating	em	escala	nacional	(moeda	local)	em	“A+”	com	perspectiva	neutra;
(iii)	 A	revista	“Exame	-	Melhores	&	Maiores”	-	edição:	2016:
 36ª em patrimônio líquido (avanço de duas posições);
	 9ª	em	depósitos	à	vista;
	 18ª	em	depósitos	a	prazo;
 10ª em depósitos em poupança;
 19ª em riqueza criada;
 13ª crédito para automóveis (evolução de duas posições);
 11ª crédito imobiliário;
 15ª crédito para médias empresas;
 9ª em quantidade de agências;
	 8ª	em	número	de	correntistas;
 11ª em emissões de cartões de créditos (subiu duas posições no ranking).
(iv)	 O	anuário	IEL	-	Instituto	Euvaldo	Lodi,	“200	Maiores	Empresas	do	Espírito	Santo”	-	edição	2016:
 9ª maior empresa em receita operacional bruta (subiu duas posições);
 1º lugar maior ativo;
 3º lugar em patrimônio líquido;
 4º empresa mais lucrativa;
 9º lugar em número de empregados;
 1º entre as empresas de serviços financeiros e seguros (pelo sexto ano consecutivo).

6 - DESEMPENHO OPERACIONAL
6.1 - Lucro Líquido
O	Lucro	Líquido	acumulado	em	2016	foi	de	R$	161,36	milhões,	elevando-se	7,0%	sobre	o	mesmo	período	de	2015.	As	receitas	da	intermediação	financeira	
cresceram	29,6%,	mediante	resultado	de	operações	com	títulos	e	valores	mobiliários	que	aumentaram	49,8%.	Outros	fatores	que	impactaram	o	resultado	
foram:	(i)	redução	das	despesas	de	provisão	de	crédito	(-22,7%),	(ii)	receitas	com	prestação	de	serviços	(+6,6%),	(iii)	elevação	das	despesas	administrativas9 
(+10,7%) e (iv) aumento das outras receitas operacionais (+96,2%), em função principalmente de valores recuperados e atualização monetária, provenientes 
do recolhimento a maior ou indevido a título de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas, decorrentes de processo judicial com trânsito em 
julgado	(R$	9,49	milhões)	e	de	R$	18,33	milhões	referentes	ao	recebimento	de	dívida	do	INSS.

Lucro Líquido - R$ Milhões

133,70

31/12/2014

150,86

31/12/2015

161,36

31/12/2016

+7,0%

Figura	1:	Lucro	Líquido

O faturamento atingiu R$ 3,40 bilhões, crescendo 25,4% em 12 meses. As receitas com juros (receitas da intermediação financeira) somaram R$ 2,95 
bilhões,	avançando	29,6%	sobre	2015.	As	rendas	com	prestação	de	serviços	atingiram	o	valor	de	R$	283,20	milhões,	expandindo	6,6%	e	os	prêmios	retidos	
com	seguros	geraram	receitas	de	R$	165,22	milhões	(-1,7%)	no	período.	A	eficiência	operacional	atingiu	55,5%	e	a	eficiência	operacional	ajustada	ao	risco	
fixou-se	em	66,9%,	queda	de	performance	em	função	da	retração	da	demanda	por	crédito,	recuo	do	spread nas operações e o efeito negativo da inflação, 
especialmente nos custos ligados aos contratos das atividades de retaguarda e na folha de pagamento.
O	resultado	de	provisão	para	devedores	duvidosos	em	operações	de	crédito	e	outros	créditos	somou	R$	188,91	milhões,	reduzindo	22,7%	contra	igual	período	
de	2015.	Desse	valor,	foram	registrados	como	reversão	R$	105,35	milhões	(+21,6%),	enquanto	as	despesas	de	provisões	somaram	R$	294,26	milhões	(-11,1%).	
As	provisões	de	crédito	geradas	nos	últimos	12	meses	representaram	3,8%	do	total	da	carteira	de	crédito	ampliada.	A	redução	da	provisão	de	crédito	em	
2016 é reflexo da execução de trabalhos e ações direcionadas ao fortalecimento da política e processos de concessão de crédito, da maior qualidade das 
garantias adquiridas nas novas concessões e ao contínuo aprimoramento dos processos de renegociação e recuperação de crédito.
As	despesas	administrativas	(pessoal	e	outras)	somaram	R$	617,14	milhões	em	2016,	elevando-se	10,7%	comparado	a	2015.	Os	gastos	com	pessoal	atingiram	
R$	358,04	milhões	(+11,0%),	referente	aos	impactos	do	acordo	coletivo.	As	outras	despesas	administrativas	somaram	R$	259,11	milhões,	acréscimo	de	10,4%	
decorrente: (i) do efeito negativo da inflação, especialmente nos custos com a renovação de contratos com atividades de retaguarda, (ii) do aumento de 
ações de marketing como estratégia de enfrentamento da crise econômica instalada, em busca do fortalecimento da imagem institucional e também de 
posicionamento comercial mais ativo e agressivo no segmento de varejo e (iii) dos impactos na depreciação e amortização, em razão de aquisições no 
imobilizado de uso e no intangível. O índice de Cobertura Geral10 no período foi de 45,9%.
6.2 - Recursos de Terceiros Captados e Administrados
O	BANESTES	possui	relacionamento	com	mais	de	1.090	mil	clientes,	sua	maioria,	1.029	mil	são	pessoas	físicas	(+0,8%	em	12	meses)	e	61	mil	são	pessoas	
jurídicas	(+5,6%	em	12	meses).	Esses	clientes	movimentaram	728.311	contas	correntes	e	533.045	contas	de	poupança	(+3,4%	em	12	meses).	Em	31	de	
dezembro de 2016, a carteira recursos de terceiros captados e administrados atingiu o volume de R$ 25,37 bilhões, 41,1% maior que a posição do mesmo 
período de 2015 influenciado diretamente pelas operações e atividades desempenhadas como Dealer do BACEN, distribuídos nos seguintes itens:
-	R$	9,40	bilhões	em	depósitos	à	vista,	poupança,	interfinanceiros,	a	prazo,	judiciais	e	outros	depósitos,	crescimento	de	6,7%;
-	R$	13,56	bilhões	em	captações	no	mercado	aberto,	em	letras	de	crédito	imobiliário	e	de	agronegócio	e	em	letras	financeiras,	aumento	de	105,8%;
-	R$	438,76	milhões	em	obrigações	por	empréstimos	e	repasses	do	país,	redução	de	38,3%;
-	R$	1,98	bilhão	em	recursos	administrados	em	fundos	de	investimentos,	carteiras	administradas	e	cotas	de	fundos	de	terceiros,	expansão	de	6,0%.

9	 Trata-se	do	total	das	despesas	de	pessoal	e	outras	despesas	administrativas.
10 Relação entre o total das receitas de serviços e tarifas e o total de despesas administrativas (pessoal e outras).
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Recursos Captados e Administrados - R$ Milhões
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Figura 2: Recursos Captados e Administrados

6.3 - Ativos Totais
O BANESTES gerencia seus recursos de forma a maximizar o retorno, analisando as melhores oportunidades de aplicações e investimentos. Ao final do ano 
de	2016,	os	ativos	totais	somaram	R$	25,61	bilhões,	elevando-se	41,1%	contra	o	mesmo	período	do	ano	anterior,	esse	aumento	se	deve	ao	fato	supracitado	
(Dealer do BACEN). Os ativos são compostos, principalmente por:
-	R$	3,35	bilhões	aplicados	em	operações	de	crédito,	queda	de	2,4%;
-	R$	7,31	bilhões	investidos	em	títulos	e	valores	mobiliários,	expansão	de	16,7%;
-	R$	13,08	bilhões	de	saldo	das	aplicações	interfinanceiras	de	liquidez,	acréscimo	de	105,2%.
Em	atendimento	ao	disposto	no	Artigo	8º	da	Circular	nº	3.068/01,	do	Banco	Central	do	Brasil,	o	BANESTES	declara	possuir	capacidade	financeira	e	intenção	
de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria “títulos mantidos até o vencimento”.

Ativos Totais - R$ Milhões
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+41,1%

Figura 3: Ativos Totais

6.4 - Carteira de Crédito
O BANESTES possui papel fundamental na economia do Espírito Santo, participando ativamente no financiamento do consumo, da produção e do investimento 
local, apoiando de forma segura e rentável o processo de democratização do crédito e inclusão financeira. Para isso utiliza como estratégia a diversificação 
da oferta do crédito a condições comerciais competitivas e sustentáveis, com foco na aplicação dos recursos prioritariamente nas carteiras com menor risco 
e com maiores garantias.

-	A	carteira	de	crédito	ampliada	registrou	o	saldo	de	R$	4,94	bilhões,	crescimento	de	8,2%	contra	a	posição	de	31	de	dezembro	de	2015.	A	carteira	de	
crédito comercial (conceito Bacen) atingiu R$ 3,75 bilhões, queda de 4,1% no mesmo comparativo. Desse valor, R$ 2,23 bilhões (59,4%) são operações com 
pessoa	 física	e	R$	1,52	bilhão	 (40,6%)	com	pessoa	 jurídica.	Da	carteira	de	clientes	corporativos,	83,7%	são	concessões	à	micro,	pequenas	e	médias	
empresas	e	apenas	16,3%	são	concessões	a	grandes	empresas.	As	operações	com	pessoa	física	diminuíram	2,8%,	enquanto,	as	operações	com	pessoa	
jurídica reduziram 5,9 % no período;
-	R$	300,05	milhões	foi	o	saldo	do	estoque	de	provisão	para	créditos	de	liquidação	duvidosa,	em	conformidade	com	a	Resolução	nº	2.682/99,	do	Conselho	
Monetário Nacional.

Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões
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Figura 4: Carteira de Crédito (conceito Bacen) e TVM Privado e Garantias Prestadas (avais e fianças)
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Carteira de Crédito Comercial - R$ Milhões
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Figura 5: Carteira de Crédito (conceito Bacen)
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Figura 6: Perfil da Carteira de Crédito (conceito Bacen)

Obs.:	Classificação	das	micro	e	pequenas	empresas	conforme	Lei	Complementar	nº	139/11	e	das	grandes	empresas	conforme	Lei	nº	11.638/07.

6.4.1 - Crédito Imobiliário
O	patamar	de	contratação	em	2016	manteve-se	elevado,	atingindo	R$	101,00	milhões	em	472	operações,	sendo	que	no	primeiro	semestre	43	operações	
foram de conta garantida imobiliária convertidas para a modalidade de financiamento imobiliário, totalizando R$ 13,00 milhões. Além da manutenção do 
nível	de	contratação	para	operações	de	imóveis	prontos,	foi	assinado	em	maio	o	primeiro	contrato	para	financiamento	a	produção	no	valor	total	de	R$	21,80	
milhões,	tendo	sido	liberado	até	dezembro	de	2016	R$	8,80	milhões;	além	da	contratação	de	nova	operação	no	valor	de	R$	21,00	milhões,	com	início	de	
desembolso em janeiro de 2017. Em relação ao saldo total da carteira com base em dezembro de 2016, as operações para imóveis prontos e em construção 
representam um aumento de 44,4%, alcançando um saldo de R$ 309,24 milhões.
Com perspectivas positivas para 2017, o volume total de contratação deverá permanecer em patamares compatíveis com as metas estabelecidas, e com 
novas	contratações	de	operações	de	financiamento	a	produção	e	o	aumento	da	contratação	em	imóveis	prontos,	fazendo	frente	à	projeção	do	aumento	da	
captação e consequente aumento da exigibilidade.
6.4.2 - Crédito para Investimento e Desenvolvimento (Operações de Repasse)
Agente credenciado de repasses de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o BANESTES tem como propósito o apoio 
às	atividades	empresariais	e	suas	necessidades	de	investimentos.	No	ano	de	2016,	o	saldo	de	recursos	aplicados	atingiu	R$	121,89	milhões,	destinados	
prioritariamente a financiamentos de projetos de investimento e aquisições de máquinas e equipamentos. Com registro de inadimplência da carteira de 
apenas 0,5%, o BANESTES atua nos segmentos econômicos visando fortalecer as atividades produtivas geradoras de emprego e renda, ajustado ao 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.
Em	2016,	o	banco	passou	a	emitir	os	Cartões	BNDES	BANESTES,	um	importante	 instrumento	de	financiamento	às	micro,	pequenas	e	médias	empresas,	
contribuindo para o fortalecimento do setor produtivo local.
6.4.3 - Microcrédito
O BANESTES mantém o compromisso com a democratização do crédito e a inclusão social através de suas linhas de microcrédito. O Programa de microcrédito 
do	Governo	do	Estado	do	Espírito	Santo	-	Nossocrédito,	do	qual	o	BANESTES	é	o	agente	financeiro	exclusivo	desde	a	sua	implantação,	já	promoveu	análise	
e deferimento pelos Comitês de Crédito Municipais de aproximadamente 135 mil operações, que totalizam mais de R$ 626,00 milhões em crédito aprovado 
em todo o Estado do Espírito Santo. No ano de 2016, a carteira de microcrédito BANESTES atingiu a marca de 17,60 mil contratos ativos, resultando no saldo 
em carteira de R$ 59,76 milhões.
6.4.4 - Crédito Rural
O	BANESTES	mantém	com	o	produtor	rural	uma	relação	de	parceria	integrada,	facilitando	o	acesso	às	melhores	linhas	de	crédito	para	financiamento	de	sua	
produção oportunizando o fortalecimento da economia rural do Estado do Espírito Santo representada pelo agronegócio. Diante da longa estiagem que 
atingiu o Estado pelo terceiro ano consecutivo e restrições aos produtores rurais quanto ao uso dos recursos hídricos, o BANESTES flexibilizou e ampliou os 
prazos	para	pagamento	das	parcelas	vincendas	em	2016.	Desde	janeiro	de	2003,	já	foram	investidos	R$	2,08	bilhões	na	agricultura	do	Estado	do	Espírito	
Santo, somando 76.622 produtores atendidos. A carteira de financiamento rural encerrou o exercício de 2016, com R$ 320,23 milhões. Para o plano de 
crédito	rural	do	ano	agrícola	2016/2017,	a	expectativa	do	estoque	de	recursos	aplicados	gira	em	torno	de	R$	350,00	milhões,	reforçando	seu	compromisso	
com o desenvolvimento e cumprindo um importante papel na melhoria da produtividade e competitividade no agronegócio do Estado.
6.4.5 - Consignação em Folha de Pagamento
O BANESTES vem consolidando sua liderança no crédito consignado no Estado do Espírito Santo com atuação focada e suportada pela estreita relação e 
parcerias com as empresas do setor público estadual e municipal. Suas estratégias e ações buscam o crescimento de suas operações no consignado estadual. 
Em	2016	foram	registrados	90.740	contratos	ativos,	com	volume	financeiro	de	R$	1,01	bilhão,	crescente	em	0,8%	na	comparação	ao	mesmo	período	de	2015.	
As	rendas	geradas	no	exercício	com	esses	contratos	somaram	R$	213,84	milhões	(+8,4%).	Com	a	finalidade	de	melhorar	ainda	mais	sua	atuação	no	mercado,	
a	partir	do	2º	trimestre	de	2016	o	BANESTES	inseriu	um	representante	para	figurar	como	Membro	Executivo	do	Crédito	Consignado	junto	à	FEBRABAN.
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6.4.6 - Cartões Banestes
Um dos vetores de crescimento do BANESTES, o cartão de bandeira própria “Banescard” continua a avançar. O número de estabelecimentos comerciais que 
aceitam	o	cartão	está	em	franca	expansão,	com	mais	de	2	milhões	de	estabelecimentos	comerciais	credenciados	às	redes	Bin,	Cielo,	Getnet	e	Rede	em	todo	
o	Brasil.	No	ano	de	2016,	foram	18,68	milhões	de	operações,	expansão	de	11,5%	comparada	a	2015,	ratificando	sua	alta	aceitação	no	varejo	como	meio	de	
pagamento.	O	valor	transacionado	em	compras	e	saques	com	os	cartões	de	débito	e	crédito	atingiu	R$	1,36	bilhão,	crescimento	de	8,0%	contra	o	mesmo	
período de 2015.
No	aspecto	da	segurança,	o	BANESTES	passou	a	emitir	em	2016	os	cartões	Banescard	com	chip,	já	fechando	o	ano	com	mais	de	87,0%	das	transações	de	
compras sendo realizadas com os cartões com esse item de segurança.
Os	 cartões	 de	 crédito	 BANESTES	 Visa	mantém	 um	 crescimento	 pujante	 e	 resiliente,	 tornando-se	 cada	 vez	mais	 significativo.	 No	 ano	 de	 2016	 obteve	
crescimento	de	12,7%	em	números	de	transações	sobre	o	ano	anterior	e	um	aumento	de	faturamento	na	ordem	de	10,8%,	alcançando	o	valor	de	R$	384,85	
milhões no ano.
6.4.7 - Crédito para Comércio Exterior
O BANESTES encerrou 2016 com o volume de exportação e importação de US$ 242,06 milhões e US$ 102,22 milhões, respectivamente, realizado a partir de 
10.889	operações.	Nas	operações	de	exportação,	as	concessões	na	modalidade	de	ACC/ACE	encerraram	o	ano	totalizando	US$	100,94	milhões.	Já	o	volume	
de	concessões	na	modalidade	de	Financiamento	à	Importação	foi	de	US$	6,20	milhões.	O	saldo	da	carteira	de	adiantamentos	sobre	contratos	de	câmbio	
fechou	2016	em	R$	173,40	milhões	e	o	saldo	de	financiamento	à	importação	registrou	R$	18,57	milhões	no	mesmo	período.
As	transferências	do	exterior	e	para	o	exterior	totalizaram	US$	13,17	milhões	e	US$	22,81	milhões,	respectivamente.	No	mercado	interbancário,	entre	
operações de compra e venda, o BANESTES atingiu a marca de US$ 597,19 milhões. No contexto geral, deu curso a 15.646 operações no mercado de câmbio, 
que totalizaram um volume financeiro transacionado de US$ 977,46 milhões, equivalente a 0,04% do market share nacional.
6.4.8 - Níveis de Risco, Inadimplência e Qualidade de Crédito
A	classificação	por	níveis	de	risco	(Resolução	nº	2.682/99,	do	CMN)	das	operações	que	compõem	a	carteira	de	crédito	comercial	do	BANESTES	se	posicionou	
da	seguinte	forma	em	2016:	68,9%	encontravam-se	classificadas	nos	níveis	de	risco	AA	e	A,	15,6%	entre	os	níveis	de	risco	B	e	C,	10,6%	entre	D	e	G	e	4,9%	
encontravam-se	no	nível	de	risco	H.	O	Índice	de	Inadimplência	(>	90	dias)	da	carteira	de	crédito	ampliada	ficou	em	3,6%,	redução	de	0,5	p.p.	Enquanto,	a	
inadimplência	(>	90	dias)	da	carteira	de	crédito	comercial	atingiu	4,7%.	As	operações	com	atraso	superior	a	90	dias	no	segmento	de	pessoa	física	atingiram	
3,0%,	enquanto	no	segmento	corporativo	fechou	em	7,3%,	resultante	da	queda	dos	saldos	com	operações	de	pessoa	jurídica	(-5,9%)	e	do	enfraquecimento	
da capacidade das empresas em honrar seus compromissos financeiros, reflexo da crise econômica que vem impactando diretamente os respectivos fluxos 
de caixa.
Importante frisar que o BANESTES atua constantemente no aperfeiçoamento da sua política de concessão de crédito, buscando o equilíbrio entre a 
ampliação do crédito e o controle da inadimplência, dentro dos parâmetros aceitáveis de tolerância a risco.

Níveis de Risco
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Figura	7:	Perfil	da	Carteira	de	Crédito	por	Classificação	de	Risco	(Resolução	2.682/99)

6.4.9 - Cobrança e Recuperação de Créditos
A cobrança e recuperação de crédito teve performance positiva em 2016. A recuperação de prejuízo, receita operacional originada da recuperação de 
operações com probabilidade nula de pagamento, ultrapassou a marca de R$ 62,71 milhões, ultrapassando a meta orçada para o ano e 69,7% superior a 
posição de 2015.
A cobrança administrativa terceirizada manteve patamar elevado de recebimento de créditos inadimplentes devido ao processo de fiscalização e 
desenvolvimento de eficiência. Em 2016, foram R$ 46,10 milhões em pagamentos de operações sobre responsabilidade dos fornecedores de cobrança, 
crescimento	de	7,2%	em	relação	a	2015.	Desse	valor,	R$	1,80	milhão	foi	recebido	de	operações	em	prejuízo	pagos	à	vista	via	boletos	emitidos	diretamente	
pelas terceirizadas, operação iniciada no 2º bimestre de 2016 com a criação da Cobrança Amigável Web (CAW), que tem como objetivo reduzir o volume de 
clientes na rede de agências, contribuindo efetivamente no incremento da eficiência operacional. No total foram 9.312 reescalonamentos gerados a partir 
da nova ferramenta. Paralelamente, foram diligenciados e realizados quatro mutirões de renegociação extrajudicial em parceria com Procon Estadual, um 
em	parceria	com	a	CDL	e	dois	mutirões	judiciais	em	parceria	com	a	1ª	e	2ª	Varas	Cíveis	da	Comarca	de	Aracruz	e	NUPEMEC-	Núcleo	Permanente	de	Métodos	
Consensuais	de	Solução	de	Conflitos	do	Tribunal	de	Justiça	do	Espirito	Santo.

7 - SERVIÇOS
As	receitas	obtidas	através	da	prestação	de	serviços	e	tarifas	somaram	R$	283,20	milhões	em	2016,	crescimento	de	6,6%	sobre	2015.	Essas	receitas	provêm	
principalmente	de:	(i)	R$	37,92	milhões	obtidos	através	da	administração	e	gestão	de	R$	1,98	bilhão	em	fundos	de	investimentos,	(ii)	R$	68,90	milhões	
referentes	a	pacotes	de	serviços	(+22,8%),	(iii)	rendas	de	serviços	de	conta	corrente	e	depósitos	no	valor	de	R$	28,63	milhões	(+11,5%)	e	(iv)	R$	46,78	
milhões de receitas com tarifas e serviços de cartões (+7,3%). O volume de transações financeiras foi de 56,05 milhões; somente o aplicativo BANESTES 
Celular registrou uma movimentação de 11,45 milhões de operações.

8 - REDE E CANAIS DE ATENDIMENTO
O	BANESTES	possui	a	maior	rede	de	agências	do	estado	está	presente	em	todos	os	78	municípios	do	Estado	do	Espírito	Santo,	sendo	em	19	deles	o	único	
banco	com	agência	instalada.	Ao	todo,	são	786	pontos	de	atendimento:	131	agências,	27	postos	de	atendimento,	249	postos	de	atendimento	eletrônico	e	
379 correspondentes. Em 2016 foram investidos R$ 14,46 milhões na modernização das unidades.
Além da rede física as soluções financeiras estão também disponíveis nos canais eletrônicos BANESTES office banking, BANESTES internet banking, BANESTES 
Celular e BANESTES SMS, Disque BANESTES e 710 caixas eletrônicos distribuídos em 594 salas de autoatendimento remotos. O Banco conta ainda, de forma 
exclusiva no estado, com 26 equipamentos Saque e Pague, uma plataforma inovadora que permite depósitos em dinheiro sem envelope com o crédito na 
conta em tempo real. Um trabalho de racionalização foi realizado na rede de correspondentes que reduziu 69 pontos de atendimento, cresceu 6,6% em 
número de autenticações e aumentou a produtividade em 26,0%, comparação feita com o mesmo período de 2015.

9 - EMPRESAS BANESTES
A BANESTES Seguros detém participação importante do mercado de seguros do Estado do Espírito Santo, oferecendo amplo portfólio de produtos securitários 
por meio da rede de agências BANESTES e em parceria com os corretores de seguros do Estado. De acordo com dados da SUSEP, a BANESTES Seguros é líder 
do mercado capixaba de seguro de vida em grupo com 30,4%, sendo a participação no seguro de automóveis de 11,2%. O lucro líquido apurado no exercício 
de 2016 foi de R$ 17,71 milhões, obtendo um ROE de 13,4%, apurado pela relação entre o lucro líquido dos 12 últimos meses e o patrimônio líquido médio 
registrado	em	31/12/2016	e	31/12/2015.	A	participação	da	empresa	no	resultado	do	BANESTES	foi	de	11,0%.
A BANESTES Corretora é especializada na administração e corretagem de seguros dos diversos ramos e também na intermediação de títulos de capitalização, 
plano	odontológico	e	planos	de	previdência	privada.	No	exercício	de	2016,	o	volume	de	prêmio	emitido	junto	à	BANESTES	Seguros	foi	de	R$	14,38	milhões	
para seguro auto (+39,3%) e R$ 2,04 milhões para acidentes pessoais. A carteira de seguros de vida alcançou R$ 4,33 milhões, crescimento de 13,3% em 
relação a 2015. O volume de vendas de títulos de capitalização foi de R$ 933,60 mil (+55,0%). O lucro líquido do exercício foi de R$ 12,36 milhões. Foi 
repassada aos quotistas a quantia de R$ 344,60 mil a título de juros sobre capital próprio. Em 14 de junho de 2016 foi assinado um contrato de exclusividade 
entre a BANESTES Corretora, BANESTES S.A., Icatu Seguros e Icatu Capitalização para comercialização de produtos de previdência e capitalização na rede 
de agências do BANESTES.
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A	BANESTES	DTVM	possui	uma	atuação	inteiramente	profissional	quanto	à	gestão	de	ativos	nos	mercados	de	renda	fixa	e	de	renda	variável.	Atua	com	equipe	
especializada, modernos instrumentos de acompanhamento do mercado, oferecendo um leque de produtos e serviços diferenciados e segmentados de 
acordo com o perfil dos clientes. De acordo com publicação do jornal Valor Econômico, na revista “Top Gestão 2016”, referente ao ranking dos melhores 
fundos de investimentos do país, 02 fundos geridos pela BANESTES DTVM receberam destaque três estrelas, são eles: o FI BANESTES Vip DI Referenciado e 
o	BANESTES	Institucional	Renda	Fixa.	No	segundo	semestre	de	2016,	foi	concluída	a	oferta	da	2ª	emissão	de	cotas	do	BANESTES	Recebíveis	Imobiliários	-	FII	
com forte demanda pelo ativo, o que provocou um relevante rateio entre os pedidos de reserva de cotas, atendendo apenas 25,0% do valor demandado por 
cada investidor. O lucro líquido apurado no exercício de 2016, excluindo o resultado de participação em controladas, foi de R$ 5,24 milhões, representando 
uma participação no lucro consolidado do BANESTES de 3,2%. Considerando o consolidado da BANESTES DTVM e sua controlada BANESTES Corretora, o lucro 
líquido foi de R$ 17,60 milhões em 2016.

10 - GOVERNANÇA E CONTROLE INTEGRADO DE RISCOS
10.1 - Governança Corporativa
O	BANESTES	tem	o	compromisso	constante	em	adotar	as	melhores	práticas	de	governança	corporativa,	alinhando	suas	políticas	e	estratégias	às	boas	práticas	
de mercado, pautados nos princípios básicos da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.
Em 2016, os ratings em escala nacional concedidos pelas agências classificadoras de risco permaneceram inalterados. A Fitch Ratings manteve classificação 
A+	bra	(moeda	local)	com	perspectiva	estável	e	classificação	BB-	(moeda	estrangeira)	com	perspectiva	negativa	e	a	agência	LFRating	classificação	A+	com	
perspectiva neutra (moeda local). A manutenção das notas é considerada positiva haja vista a conjuntura macroeconômica restritiva e incerta.
10.2 - Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Compliance
O BANESTES mantém constantemente o aprimoramento de sua gestão de riscos através de controles eficazes que buscam identificar, avaliar e mitigar riscos 
intrínsecos	às	atividades	bancárias,	com	vistas	à	melhoria	contínua	da	relação	risco/retorno.	Conta	com	uma	diretoria	de	gestão	de	riscos	e	controles	
internos, dotada de áreas especializadas de gestão e avaliação dos riscos operacionais e de crédito, mercado e liquidez. O “Relatório de Gerenciamento de 
Riscos	do	BANESTES”	contendo	as	informações	acerca	do	assunto	é	de	acesso	público	no	website	de	relações	com	investidores	(www.banestes.com.br/ri).
O Banco atualiza continuamente suas políticas, procedimentos e controles internos de acordo com a legislação brasileira e órgãos reguladores da “prevenção 
à	lavagem	de	dinheiro	e	o	combate	ao	financiamento	ao	terrorismo”.	Mantém	sistema	especializado	baseado	em	regras	que	asseguram	controles	suficientes	
para mitigar riscos da Instituição quanto a prática de crimes relacionados. O BANESTES pratica a disseminação corporativa contínua da cultura de 
gerenciamento	de	riscos,	compliance	e	prevenção	à	lavagem	de	dinheiro	em	programa	de	formação	e	conscientização	do	seu	corpo	funcional.

11 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Na área de responsabilidade social, o BANESTES seguiu reforçando sua atuação, participando de diversas atividades e projetos com vistas ao desenvolvimento 
da sociedade capixaba. Em 2016, o Banco investiu cerca de R$ 2,00 milhões em ações e parcerias na área da cultura, do esporte e da cidadania. Na cultura, 
a	parceria	se	deu	através	das	Leis	de	Incentivo	Rouanet	(federal),	Lei	Rubem	Braga	(município	de	Vitória)	e	Chico	Prego	(município	da	Serra),	com	destaque	
para o Circuito Banescard de Teatro, que em sua 9ª edição trouxe ao Estado espetáculos de renome nacional, além de promover peças produzidas e 
encenadas por artistas locais.
Por	meio	do	Programa	Nacional	de	Apoio	à	Atenção	Oncológica	-	PRONON,	do	Ministério	da	Saúde,	o	BANESTES	investiu	em	projeto	de	tratamento	oncológico	
da	Associação	Capixaba	Contra	o	Câncer	Infantil	-	ACACCI.
Em 2016, sob a forma de juros sobre capital próprio, destinou ao seu acionista controlador (Estado do Espírito Santo) a quantia de R$ 53,25 milhões, valor 
este aplicado conforme as prioridades de investimentos definidas no orçamento estadual.

12 - AÇÕES DE MARKETING
Em 2016 o BANESTES ampliou e diversificou seus investimentos em marketing. A estratégia utilizada foi reforçar a publicidade comercial, focada na 
comercialização de produtos e serviços, além de ampliar a presença de sua marca e o relacionamento com a sociedade capixaba por meio de patrocínios a 
eventos comerciais e culturais em todo o território estadual.
Os investimentos em publicidade e propaganda superaram os R$ 7,74 milhões. Destaque para as ações promocionais das campanhas “Compra Premiada 
Banescard”	e	“Poupança	Premiada	BANESTES”,	somando-se	as	duas	promoções,	foram	distribuídos	R$	710,00	mil	em	prêmios,	alcançando	165	clientes.	Os	
resultados dos produtos endossam a efetividade das ações: crescimento de 11,5% nas transações com o Banescard, e evolução de 2,3% na carteira de 
poupança, superando a média nacional mesmo em um cenário de grande restrição econômica.
O Banco também investiu no fortalecimento de sua marca e nas relações com a comunidade onde atua, patrocinando diversos eventos importantes da 
cultura capixaba, como festivais de música e de cinema, bienal do livro e manifestações folclóricas. Foi também o patrocinador oficial do Carnaval 
Capixaba,	do	Campeonato	Capixaba	de	Futebol	e	do	representante	do	Espírito	Santo	no	Campeonato	Brasileiro	de	Futebol	-	Série	D.

13 - GUIDANCE 2016 e 2017
O guidance BANESTES contém declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois são baseadas em expectativas e premissas da 
Administração e em informações disponíveis no mercado durante o exercício vigente.
Exercício 2016:

2016
Guidance 4º Trimestre

Indicador Projeção Realizado
Carteira de Crédito Ampliada¹ 4%	-	8% 8,2%
Crédito Consignado 6%	-	10% 0,8%
Crédito Imobiliário 55%	-	59% 44,4%
Depósito Total² 5%	-	9% 6,7%
Despesa	Provisão	de	Crédito/Carteira	de	Crédito	Ampliada³ 4,8%	-	5,2% 3,8%
Eficiência Operacional4 52%	-	56% 55,5%
Eficiência Operacional Ajustado ao Risco5 65%	-	69% 66,9%
Cobertura Geral6 46%	-	50% 45,9%
Rendas de Serviços e Tarifas 7%	-	11% 6,6%
Basileia 16%	-	19% 18,8%
Faturamento Banescard 6%	-	10% 8,0%
¹	 Trata-se	do	total	dos	saldos	da	carteira	de	crédito	(conceito	Bacen),	de	TVM	privado	(debêntures,	notas	promissórias,	CDBs	-	certificado	de	depósitos	bancários,	letras	financeiras,	letras	

de	crédito	imobiliário,	letras	de	crédito	do	agronegócio	e	CRIs	-	certificado	de	recebíveis	imobiliários)	e	garantias	prestadas	(fianças	e	avais).
²	 Trata-se	do	total	dos	saldos	de	depósitos	à	vista,	poupança,	a	prazo	e	interfinanceiros.
³	 Trata-se	da	relação	do	resultado	de	provisão	para	créditos	(Resolução	2.682/99	do	CMN)	e	TVM	privado	nos	últimos	12	meses	e	o	saldo	da	carteira	de	crédito	ampliada.
4	 Trata-se	da	relação	entre	o	total	da	despesa	administrativa	(pessoal	e	outras)	e	o	total	do	resultado	bruto	da	intermediação	financeira	(excluído	provisão	para	operações	de	créditos	e	

outros créditos), receitas com serviços e receitas com tarifas.
5	 Trata-se	da	relação	entre	o	total	da	despesa	administrativa	(pessoal	e	outras)	e	o	total	do	resultado	bruto	da	intermediação	financeira,	receitas	com	serviços	e	receitas	com	tarifas.
6	 Trata-se	da	relação	entre	o	total	das	receitas	de	serviços	e	tarifas	e	o	total	das	despesas	administrativas	(pessoal	e	outras).
 Obs: As variações estão baseadas em 12 meses.
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Durante o exercício de 2016, pesaram diretamente sobre as projeções: (i) a alta taxa de desocupação no mercado de trabalho, (ii) o recuo da renda nominal 
das famílias, (iii) a cadência dos depósitos e queda da demanda por crédito, especialmente no varejo, (iv) a elevação da inadimplência, (v) a pressão 
inflacionária e (vi) a desconfiança dos consumidores, empresariado e dos agentes econômicos. Contudo, mesmo sob essa configuração, as expectativas do 
BANESTES	se	apresentaram	satisfatórias	e	positivas,	quando	comparado	à	conjuntura	econômica	no	período,	e	o	cenário	desafiador	no	curto	e	médio	prazo,	
dada a recuperação da economia doméstica ainda não tão evidente.

Projeções Exercício 2017:

Indicadores
Guidance
Projeção

Carteira de Crédito Ampliada¹ 2%	-	6%
Depósito Total² 1%	-	5%
Despesa	Provisão	de	Crédito/Carteira	de	Crédito	Ampliada³ 4,0%	-	4,4%
Eficiência Operacional4 55%	-	59%
Eficiência Operacional Ajustada ao Risco5 66%	-	70%
Rendas de Serviços e Tarifas 4%	-	8%
¹	 Trata-se	do	total	dos	saldos	da	carteira	de	crédito	(conceito	Bacen),	de	TVM	privado	(debêntures,	notas	promissórias,	CDBs	-	certificado	de	depósitos	bancários,	letras	financeiras,	letras	

de	crédito	imobiliário,	letras	de	crédito	do	agronegócio	e	CRIs	-	certificado	de	recebíveis	imobiliários)	e	garantias	prestadas	(fianças	e	avais).
²	 Trata-se	do	total	dos	saldos	de	depósitos	à	vista,	poupança,	a	prazo	e	interfinanceiros.
³	 Trata-se	da	relação	do	resultado	de	provisão	para	créditos	(Resolução	2.682/99	do	CMN)	e	TVM	privado	nos	últimos	12	meses	e	o	saldo	da	carteira	de	crédito	ampliada.
4	 Trata-se	da	relação	entre	o	total	da	despesa	administrativa	(pessoal	e	outras)	e	o	total	do	resultado	bruto	da	intermediação	financeira	(excluído	provisão	para	operações	de	créditos	e	

outros créditos), receitas com serviços e receitas com tarifas.
5	 Trata-se	da	relação	entre	o	total	da	despesa	administrativa	(pessoal	e	outras)	e	o	total	do	resultado	bruto	da	intermediação	financeira,	receitas	com	serviços	e	receitas	com	tarifas.
 Obs: As variações estão baseadas em 12 meses.

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
Em	observância	às	disposições	da	Instrução	CVM	nº	480/09,	a	Diretoria	do	BANESTES	declara	que	discutiu,	reviu	e	concordou	com	as	opiniões	expressas	no	
Relatório dos Auditores Independentes e com as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2016.

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AUDITORES EXTERNOS
Em	atendimento	ao	artigo	2º	da	Instrução	CVM	nº	381/03,	esclarecemos	que	os	serviços	prestados	ao	BANESTES	pelo	Auditor	Independente,	referem-se,	
exclusivamente,	à	auditoria	externa.
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