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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 1º SEMESTRE DE 2018

Senhores Acionistas,
Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do SISTEMA FINANCEIRO BANESTES, relativos ao 
primeiro semestre de 2018, 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).

CONTEXTO ECONÔMICO
O cenário brasileiro ainda se mantém desafiador para as empresas em razão da lenta retomada da atividade econômica e da depreciação cambial, aliado a 
incertezas políticas. O PIB cresceu 1,0% em 2017 e as projeções para 2018 já foram reduzidas pelo mercado, ficando em 1,5%. A inflação acumulada de 12 
meses, medida pelo IPCA, teve forte elevação em junho, chegando a 4,4%, enquanto a Selic foi reduzida duas vezes esse semestre, se mantendo em 6,50% 
e deve permanecer assim até o fim do ano. O saldo das operações de crédito, de acordo com dados do BACEN, cresceu 1,2% no ano e 1,7% em doze meses. 
Para os próximos meses, espera-se um ambiente econômico modesto, dado fatores incertos, como a taxa de juros, a capacidade de investimento das 
empresas, o retorno da inflação em patamar mais elevado, a desvalorização expressiva do câmbio e a eleição de um candidato comprometido com as 
reformas fiscais necessárias.

1 - DESTAQUES DO 1º SEMESTRE DE 2018
O ano de 2018 apresenta desafios importantes, dado o contexto econômico e produtivo do país. Ainda assim, o BANESTES superou expectativas, possibilitando 
excelente remuneração aos acionistas, o que demonstra a direção assertiva do trabalho que está sendo realizado nos últimos anos.
√	 Lucro	 líquido	 de	 R$	 81	milhões,	 4,2%	menor	 em	 relação	 ao	mesmo	 período	 de	 2017,	 correspondendo	 a	 R$	 0,26	 por	 ação.	 Rentabilidade	 sobre	 o	

patrimônio líquido médio (ROE)1 anualizada de 12,4% e retorno sobre os ativos totais médios (ROA)2 anualizado de 0,8%;

√	 O	Faturamento3	somou	R$	1,3	bilhão,	reduzindo	22,7%	comparado	ao	1º	semestre	de	2017,	em	decorrência	da	queda	da	taxa	Selic	e	seus	efeitos	sobre	
a	remuneração	dos	ativos	rentáveis.	O	resultado	operacional	foi	de	R$	153	milhões,	expandindo	10,0%	no	mesmo	comparativo;

√	 Foi	destinado	aos	acionistas	o	valor	de	R$	30	milhões	a	título	de	juros	sobre	capital	próprio,	representando	a	distribuição	de	37,0%	do	lucro	líquido	do	
período;

√	 O	Patrimônio	Líquido	atingiu	R$	1,4	bilhão	em	junho	de	2018,	4,5%	superior	ao	registrado	em	junho	de	2017.	A	relação	patrimônio	líquido	e	ativo	total	
foi de 6,0%. O Índice de Basileia alcançou 16,8% composto integralmente de capital nível I;

√	 O	saldo	dos	Recursos	de	Terceiros	Captados	e	Administrados4	alcançou	R$	24,0	bilhões,	aumento	de	13,8%	sobre	o	primeiro	semestre	de	2017,	enquanto	
os	Recursos	Aplicados	(Ativo	Total)	registraram	saldo	de	R$	23,5	bilhões,	avanço	de	12,7%,	influenciados	por	movimentos	interbancários	e	aquisições	de	
títulos em tesouraria;

√	 A	Carteira	de	Crédito	Ampliada5	atingiu	o	montante	de	R$	5,7	bilhões,	crescendo	10,6%	contra	a	posição	do	primeiro	semestre	de	2017.	A	Carteira	de	
Crédito Comercial (conceito Bacen)	alcançou	R$	4,0	bilhões,	elevando-se	7,1%	em	12	meses.	A	estratégia	adotada	permanece	a	mesma	dos	últimos	anos,	
na qual a Instituição prioriza carteiras com menor risco;

√	 A	Inadimplência	(>	90	dias)	da	Carteira	de	Crédito	Ampliada	encerrou	o	semestre	em	2,6%,	inferior	à	registrada	em	junho	de	2017	que	foi	de	3,0%.	A	
inadimplência da Carteira de Crédito Comercial foi de 3,7%, contra 4,2% no mesmo período do ano anterior. As despesas com provisões de crédito6 
geradas nos últimos 12 meses representaram 2,8% do total da Carteira de Crédito Ampliada;

√	 O	Índice	de	Eficiência	Operacional7 apurado no semestre foi de 52,1% e a Eficiência Operacional Ajustada ao Risco8	ficou	em	59,0%,	ante,	3,9	p.p.	e	5,7	
p.p., respectivamente. Ambas melhoraram significativamente sua performance, diante ganhos na margem financeira, elevação das receitas com 
serviços e controle e racionalização de custos da produção bancária;

√	 A	nota	de	rating	em	escala	nacional	para	risco	de	crédito	medido	pela	Fitch	Ratings	no	período	manteve-se	inalterada	em	moeda	local:	A+(Bra)	com	
perspectiva estável;

√	 As	receitas	com	Serviços	elevaram-se	10,4%	em	12	meses,	enquanto	os	Prêmios	de	Seguros	diminuíram	2,8%.	O	BANESTES	manteve	relacionamento	com	
a	base	de	1.105.776	clientes.	O	número	de	contas	correntes	atingiu	720.417	no	período,	enquanto	as	contas	de	poupança	somaram	560.967	(+3,4%	em	
12 meses).

2 - ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
O	BANESTES	mantém	o	compromisso	com	a	sustentabilidade	empresarial	através	de	bases	indispensáveis	para	o	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 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 entre a 
expansão do crédito e a inadimplência.

1 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média do patrimônio líquido em Jun/18 e Jun/17.
2 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média dos ativos totais de Jun/18 e Jun/17.
3 Total das receitas com a intermediação financeira, prestação de serviços/tarifas e 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 administrados.
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 (excluída 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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De	janeiro	a	junho	de	2018,	foi	investida	em	Tecnologia	da	Informação	e	Comunicação	a	quantia	de	R$	17	milhões,	proporcionando	significativas	melhorias	

nos serviços bancários. Os investimentos permitiram a evolução nos serviços prestados pela Rede de Agências, pela Rede de Autoatendimento, pelos Canais 

Digitais e pela Central de Atendimento. Modernizaram-se os sistemas de informação, a infraestrutura de comunicação e a segurança da informação. Em 

especial, trabalhou-se na ampliação de prestação de serviços pelos canais digitais, principalmente nos canais Internet Banking, Aplicativo BANESTES e 

Gerenciador Financeiro, e na construção de uma nova plataforma de Automação Bancária Multicanal.

No	que	se	refere	à	sua	equipe,	o	BANESTES	continua	implementando	ações	e	processos	que	contribuem	para	o	novo	modelo	de	gestão	estratégica	de	pessoas	

no âmbito do SFB. Tal gestão foi sustentada, no primeiro semestre de 2018, por diversos projetos de aprimoramento contínuo do modelo de desenvolvimento 

de pessoas e melhorias quanto aos aspectos de saúde e qualidade de vida, referenciado a exemplo pelo projeto “Visão de Futuro” que, em parceria com o 

Sebrae, promoveu dois encontros no primeiro semestre com a participação de 106 colaboradores. Para o segundo semestre, novos encontros estão sendo 

planejados com temas sobre gestão de desempenho, considerando o encerramento do Ciclo 2017-2018 previsto para julho deste ano e inicio do ciclo 

seguinte a partir de agosto, incluindo a implementação do modelo nas empresas BANESCOR e BANSEG.

O BANESTES possui em seu quadro funcional um total 767 colaboradores certificados pela Anbima. Ao todo são 2.383 empregados ativos, sendo 2.261 no 

banco,	97	na	seguradora	e	25	na	corretora.	Em	maio	deste	ano	foi	instituido	o	Plano	de	Desligamento	Voluntário	(PDV).

3 - CAPITAL PRÓPRIO

O BANESTES mantém sólido crescimento do seu capital, fator indispensável para suportar o financiamento da atividade produtiva e as necessidades dos 

clientes de modo mais eficiente e competitivo. Nesse semestre, o BANESTES manteve desempenho satisfatório em todas as dimensões que medem sua 

sustentabilidade:

√	 R$	1,4	bilhão	em	Patrimônio	Líquido,	com	crescimento	de	4,5%	sobre	o	primeiro	semestre	de	2017;

√	 16,8%	de	Índice	de	Basileia:	o	indicador	é	composto	tão	somente	de	capital	principal	(capital	nível	I),	caracterizado	por	um	capital	de	melhor	qualidade,	

demonstrando a solidez da Instituição;

√	 A	relação	entre	o	Patrimônio	Líquido	e	o	Ativo	Total	equivale	a	6,0%.

4 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS

O	total	de	impostos,	contribuições	e	encargos	sociais	pagos	ou	provisionados	pelo	BANESTES	até	junho	de	2018	chegou	a	R$	143	milhões.	Desse	montante,	

R$	109	milhões	foram	recolhidos	aos	cofres	públicos	em	forma	de	impostos	e	contribuições,	refletindo	a	importância	das	operações	desenvolvidas	pela	

Instituição.	Os	outros	R$	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 pela revista 

“Estadão	Finanças	Mais”	-	edição	julho/2018:

5º	melhor	banco	na	categoria	varejo;

7ª melhor corretora e distribuidora (BANESTES DTVM);

4ª melhor seguradora (BANESTES Seguros);

8º	maior	banco	de	varejo	por	ativo	total;

10º	maior	banco	de	varejo	em	resultado	líquido;

10º	maior	banco	de	varejo	por	total	de	crédito;

9º	maior	banco	de	varejo	em	patrimônio	líquido;

10º	melhor	banco	de	varejo	em	rentabilidade	do	PL;

5º	melhor	banco	de	varejo	em	eficiência;

4º	melhor	banco	de	varejo	em	custo	operacional;

4ª melhor corretora e distribuidora em eficiência (BANESTES DTVM);

8ª	melhor	corretora	e	distribuidora	em	rentabilidade	do	PL	(BANESTES	DTVM);

9ª	maior	seguradora	em	patrimônio	líquido	(BANESTES	Seguros);

6ª maior seguradora em resultado líquido (BANESTES Seguros);

7ª melhor seguradora em rentabilidade do patrimônio líquido (BANESTES Seguros);

9ª	melhor	seguradora	em	custo	administrativo	(BANESTES	Seguros).

Além desses reconhecimentos, a BANESTES Seguros foi vencedora pela 13ª vez do Recall de Marcas - edição 2018 do jornal A Gazeta.



BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Av. Princesa Isabel, 574 - Bloco B 9º andar - Centro - Vitória - ES
CNPJ: 28.127.603/0001-78 www.banestes.com.br

6 - DESEMPENHO OPERACIONAL

6.1 - Lucro Líquido

O	 Lucro	 Líquido	 acumulado	 no	 ano	 foi	 de	 R$	 81	milhões,	 com	 queda	 de	 4,2%	 sobre	 o	mesmo	 período	 de	 2017.	 O	 resultado	 foi	 impactado	 por	 fatos	
extraordinários	referentes	à	constituição	de	provisão	para	processos	de	planos	econômicos,	INSS	e	FCVS	(R$	18	milhões),	provisão	para	alteração	da	alíquota	
da	contribuição	social	(R$	15	milhões)	e	receita	com	venda	de	ativos	de	tesouraria	(R$	32	milhões)	e	de	bens	imóveis	(R$	5	milhões).	O	resultado	operacional	
da Instituição, mesmo impactado pelas variáveis citadas, elevou-se 10,0%, demonstrando boa capacidade de retenção de lucratividade na atividade 
comercial.	Os	principais	fatores	que	influenciaram	o	resultado	foram:

(i) menores receitas com crédito e TVM, compensadas por menores despesas com funding, face efeitos da Selic sobre os ativos rentáveis e os passivos 
onerosos;

(ii) redução das despesas de provisão de crédito (-6,5%);

(iii)	ganhos	com	prestação	de	serviços	e	tarifas	(+10,4%);	e

(iv) redução das variações	das	provisões	técnicas	(-69,2%).

8585

Lucro Líquido - R$ Milhões

30/06/201730/06/2016

81

30/06/2018

-4,2%-4,2%

O	faturamento	atingiu	R$	1,3	bilhão,	recuando	22,7%	em	12	meses,	em	que	as	receitas	com	juros	(receitas	da	intermediação	financeira)	somaram	R$	1,0	
bilhão (-27,2%) decorrente de menores receitas com TVM (-37,1%), crédito (-0,7%) e com prêmios retidos com seguros (-2,8%) no período. Em contrapartida, 
as	receitas	com	serviços	expandiram	10,4%	diante	aumento	de	receitas	com	cartões	(+10,6%),	com	conta	corrente	e	depósitos	(+14,9%),	pacote	de	serviços	
(+14,1%)	e	administração	de	fundos	(+17,2%).

A	eficiência	operacional	atingiu	52,1%	e	a	ajustada	ao	risco	fixou-se	em	59,0%,	ambas	com	melhor	performance	frente	o	mesmo	período	do	ano	anterior,	
em	razão	do	crescimento	da	margem	financeira	(+9,3%),	do	menor	impacto	de	provisões	de	crédito	(-6,5%),	da	elevação	das	receitas	com	serviços	(+10,4%)	
e o estancamento da elevação das despesas operacionais (pessoal e outras administrativas), sob o ponto de vista de controle e racionalização dos processos 
operacionais.

O	resultado	de	provisão	para	devedores	duvidosos	de	operações	de	crédito	e	outros	créditos	somou	R$	69	milhões,	reduzindo	6,5%	contra	igual	período	de	
2017.	Desse	valor,	 foram	registrados	como	reversões	R$	43	milhões	 (-29,0%),	enquanto	as	despesas	de	provisões	somaram	R$	112	milhões	 (-16,6%).	As	
despesas com provisões de crédito geradas nos últimos 12 meses representaram 2,8% do total da carteira de crédito ampliada. A redução da provisão de 
crédito reflete ações direcionadas a adequação da política e processos de concessão de crédito, a maior qualidade das garantias adquiridas nas novas 
concessões e o contínuo aprimoramento dos processos de renegociação e recuperação de crédito.

As	despesas	administrativas	(pessoal	e	outras)	somaram	R$	308	milhões	em	2018,	estável	comparado	ao	primeiro	semestre	de	2017.	Os	gastos	com	pessoal	
atingiram	R$	176	milhões	(-2,8%).	As	outras	despesas	administrativas	somaram	R$	132	milhões,	acréscimo	de	4,0%	decorrente	do	reajuste	de	custos	com	a	
renovação de contratos com atividades de retaguarda, principalmente os serviços de suporte e atendimento a clientes e usuários; no entanto, existe um 
trabalho contínuo de avaliação para redução de despesas sem impactos negativos na qualidade dos serviços prestados. O índice de Cobertura Geral9 no 
período foi de 51,7%.

6.2 - Recursos de Terceiros Captados e Administrados

O	BANESTES	possui	relacionamento	com	mais	de	1.105	mil	clientes,	sua	maioria,	1.041	mil	são	pessoas	físicas	e	65	mil	são	pessoas	jurídicas	(+5,0%	em	12	
meses).	Esses	clientes	movimentaram	720.417	contas	correntes	e	560.967	contas	de	poupança	(+3,4%	em	12	meses).	Em	30	de	junho	de	2018,	os	recursos	
de	terceiros	captados	e	administrados	atingiram	o	volume	de	R$	24,0	bilhões,	13,8%	maior	que	a	posição	do	mesmo	período	de	2017,	distribuídos	nos	
seguintes	itens:

-	R$	10,5	bilhões	em	depósitos	à	vista,	poupança,	interfinanceiros,	a	prazo,	judiciais	e	outros,	crescimento	de	4,0%;

-	R$	10,3	bilhões	em	captações	no	mercado	aberto,	em	letras	de	crédito	imobiliário	e	de	agronegócio	e	em	letras	financeiras,	expansão	de	27,4%;

-	R$	315	milhões	em	obrigações	por	empréstimos	e	repasses	do	país,	redução	de	17,5%;

-	R$	2,9	bilhões	em	recursos	administrados	em	fundos	de	investimentos,	carteiras	administradas	e	cotas	de	fundos	de	terceiros,	avanço	de	14,5%.

Recursos Captados e
Administrados - R$ Milhões

18.433

30/06/2016

21.084

30/06/2017

23.993

30/06/2018

+13,8%

9 Relação entre o total das receitas de serviços e tarifas e o total de despesas administrativas (pessoal e outras).
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6.3 - Ativos Totais
O BANESTES gerencia seus recursos de forma a maximizar o retorno, analisando as melhores oportunidades de aplicações e investimentos. Em junho/2018, 
os	ativos	totais	somaram	R$	23,5	bilhões,	aumento	de	12,7%	contra	o	mesmo	período	do	ano	anterior.	Os	ativos	são	compostos,	principalmente	por:

-	R$	3,6	bilhões	aplicados	em	operações	de	crédito,	aumento	de	6,0%;
-	R$	9,2	bilhões	investidos	em	títulos	e	valores	mobiliários,	expansão	de	13,9%;
-	R$	8,6	bilhões	de	saldo	das	aplicações	interfinanceiras	de	liquidez,	crescimento	de	20,1%.

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

18.651

30/06/2016

20.882

30/06/2017

23.527

30/06/2018

+12,7%

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$	5,7	bilhões,	avançando	10,6%	contra	o	primeiro	semestre	de	2017;
-		A	carteira	de	crédito	comercial	(conceito	Bacen)	atingiu	R$	4,0	bilhões,	aumento	de	7,1%	no	mesmo	comparativo.	Desse	valor,	R$	2,4	bilhões	(60,0%)	
são	operações	com	pessoa	física	e	R$	1,6	bilhão	(40,0%)	com	pessoa	jurídica.	Da	carteira	de	clientes	corporativos,	80,1%	são	concessões	à	micro,	
pequenas	e	médias	empresas	e	19,9%	são	concessões	a	grandes	empresas.	As	operações	com	pessoa	física	cresceram	6,7%,	e	as	com	pessoa	jurídica	
elevaram-se 7,8% no período;

-		R$	280	milhões	(+5,9%)	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

4.847

30/06/2016

5.169

30/06/2017

5.720

30/06/2018

+10,6%

Carteira de Crédito Comercial
R$ Milhões

3.860

30/06/2016

3.767

30/06/2017

4.037

30/06/2018

+7,1%

Perfil da Carteira 
de Crédito

Perfil da Carteira de
Crédito PJ

Pessoa 
Física
60,0%

Pessoa 
Jurídica
40,0%

Grandes
Empresas
19,9%

Micro, Pequenas
e Médias Empresas

80,1%

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
A	carteira	de	crédito	imobiliário	atingiu	em	junho	de	2018	a	cifra	de	R$	386	milhões	(+15,0%	em	12	meses),	com	o	mercado	imobiliário	apresentando	ligeira	
melhora no semestre. O BANESTES mantém a estratégia de ampliar sua atuação na linha de crédito destinada a operações de financiamento a construção, 
com análise detalhada de novos empreendimentos e apostando na melhoria do cenário econômico e no reaquecimento do mercado imobiliário. Na carteira 
de imóveis prontos o crescimento ficou acima da meta, apesar da pequena redução nas taxas das linhas de financiamento para imóveis residenciais.

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	primeiro	semestre	de	2018,	o	saldo	de	recursos	aplicados	atingiu	R$	106	milhões,	
destinados prioritariamente a financiamentos de projetos de investimento, aquisições de máquinas e equipamentos e capital de giro. A partir da habilitação 
do	BANESTES	como	Banco	Emissor	de	Cartões	BNDES,	até	junho	de	2018,	foram	concedidos	aproximadamente	R$	70	milhões	em	limites	de	créditos	pré-
aprovados.



BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Av. Princesa Isabel, 574 - Bloco B 9º andar - Centro - Vitória - ES
CNPJ: 28.127.603/0001-78 www.banestes.com.br

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, já promoveu análise e deferimento pelos 
Comitês	de	Crédito	Municipais	de	mais	de	150	mil	operações,	que	totalizam	R$	715	milhões	em	crédito	aprovado	em	todo	o	Estado	do	Espírito	Santo.	Em	
junho	de	2018,	a	carteira	de	microcrédito	BANESTES	atingiu	a	marca	de	13	mil	contratos	ativos,	resultando	em	saldo	de	R$	58	milhões.	De	janeiro	a	junho	
de	2018,	foram	concedidos	mais	de	R$	23	milhões	em	recursos,	atendendo	mais	de	três	mil	microempreendedores.

6.4.4 - Crédito Rural
Parceiro	 do	 produtor	 rural,	 o	 BANESTES,	 no	 ano	 agrícola	 2017/2018,	 que	 se	 encerrou	 no	 1º	 semestre	 de	 2018,	 destinou	 R$	 27	milhões	 em	 recursos,	
beneficiando	737	produtores	rurais.	Desde	janeiro	de	2003,	a	instituição	investiu	R$	2,1	bilhões	na	agricultura	do	Espírito	Santo,	com	80.622	produtores	
atendidos.	A	carteira	de	financiamento	rural	na	safra	2017/2018	encerrou	o	semestre	com	o	saldo	de	R$	262	milhões.	Para	o	plano	de	crédito	rural	do	ano	
agrícola	2018/2019,	a	expectativa	de	aplicação	de	recursos	gira	em	torno	de	R$	300	milhões,	e	para	isso	vai	disponibilizar	o	montante	de	R$	105	milhões,	
reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento do Estado e cumprindo um importante papel na melhoria da produtividade e competitividade no 
campo.

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 
parceria com as empresas do setor público estadual e municipal. Suas estratégias e ações buscam o crescimento de suas operações junto ao setor público 
e	beneficiários	do	 INSS.	Em	junho	de	2018	 foram	registrados	95.290	contratos	ativos,	com	volume	financeiro	de	R$	1,2	bilhão,	crescente	em	8,8%	na	
comparação	ao	mesmo	período	de	2017.	As	receitas	geradas	até	junho	com	esses	contratos	somaram	mais	de	R$	125	milhões	(+11,6%).

6.4.6 - Cartões BANESTES
Um dos vetores de crescimento do BANESTES, o cartão de bandeira própria “Banescard” continua a avançar no mercado de meios de pagamentos. São mais 
de	2	milhões	de	estabelecimentos	comerciais	credenciados	às	redes	Cielo,	Getnet,	Bin	e	Rede	em	todo	o	Brasil.	No	primeiro	semestre	de	2018,	foram	mais	
de 11 milhões de operações, expansão de 15,5% comparada ao mesmo período de 2017, 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$	822	milhões	e	crescimento	de	16,8%	contra	2017.
Os cartões de crédito e débito BANESTES Visa crescem a um ritmo expressivo, tornando-se cada vez mais importante no portfólio de produtos da instituição. 
No primeiro semestre de 2018 expandiu 40,0% em números de transações em compras e saques, de pessoas físicas e jurídicas, contra 2017. Esse fato resultou 
em	aumento	de	35,9%	no	seu	faturamento,	alcançando	a	cifra	de	R$	444	milhões	no	período.

6.4.7 - Crédito para Comércio Exterior
O	BANESTES	encerrou	o	primeiro	semestre	de	2018	mantendo-se	no	81º	lugar	do	Ranking	composto	pelas	175	Instituições	Financeiras	autorizadas	pelo	BACEN	
a	operar	no	Mercado	de	Câmbio,	registrando,	respectivamente,	US$	90	milhões	em	operações	de	exportação	e	US$	52	milhões	em	operações	de	importação,	
realizados	a	partir	de	4.161	operações.	As	 transferências	do	exterior	e	para	o	exterior	 totalizaram	US$	5	milhões	e	US$	17	milhões,	 respectivamente	
(+30,0%).	No	mercado	interbancário,	entre	operações	de	compra	e	venda,	o	BANESTES	movimentou	US$	124	milhões	(-10,0%).	No	contexto	geral,	deu	curso	
a	7.456	operações	(média	de	59	operações	por	dia	útil),	as	quais	totalizaram	um	volume	financeiro	de	US$	290	milhões	(-3,0%).
Nas	operações	de	exportação,	cabe	destaque	para	as	concessões	de	ACC/ACE,	as	quais	atingiram	o	montante	de	US$	44	milhões	no	acumulado	(-8,0%	sobre	
o	primeiro	semestre	de	2017).	O	saldo	de	ACC/ACE	alcançou	R$	152	milhões	(-4,0%	ante	1S2017)	e	o	saldo	de	Financiamento	à	Importação	registrou	R$	0,4	
milhão no mesmo período, os quais foram impactados pela adoção de políticas de crédito mais conservadoras por parte do BANESTES diante de um cenário 
de aumento do risco de crédito, sobretudo no segmento de rochas ornamentais do Espírito Santo.

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	junho	de	2018:	73,4%	encontravam-se	classificadas	nos	níveis	de	risco	AA	e	A,	14,6%	entre	os	níveis	de	risco	B	e	C,	7,2%	entre	D	e	G	
e	4,8%	encontravam-se	no	nível	de	risco	H.	O	Índice	de	Inadimplência	(>	90	dias)	da	carteira	de	crédito	ampliada	ficou	em	2,6%.	Enquanto,	a	inadimplência	
(>	90	dias)	da	carteira	de	crédito	comercial	atingiu	3,7%.	As	operações	com	atraso	superior	a	90	dias	no	segmento	de	pessoa	física	atingiram	2,2%,	enquanto,	
no	segmento	corporativo	fechou	em	5,9%.
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

C
4,4%

D
3,7%

E
1,0%

F
1,4%

G
1,1% H

4,8%

AA - C: 88,0%

AA
51,0%

A
22,4%

B
10,2%

6.4.9 - Cobrança e Recuperação de Créditos
A	redução	da	inadimplência	no	primeiro	semestre	de	2018	contra	2017,	associada	à	redução	de	21,0%	nas	transferências	de	crédito	para	prejuízo	e	redução	
da carteira de renegociação de dívidas, são indicadores de sucesso da Política de Cobrança e Recuperação de Crédito. Por outro lado, a redução do saldo 
renegociado	e	estagnação	do	cenário	econômico	impactam	na	receita	do	segmento.	Nesse	sentido,	foram	recuperados	R$	16	milhões	(-26,7%)	em	créditos	
baixados	para	prejuízo	e	gerados	R$	23	milhões	(-23,0%)	em	rendas	de	juros	de	operações	renegociadas.
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7 - SERVIÇOS
As	receitas	obtidas	através	da	prestação	de	serviços	e	tarifas	somaram	R$	159	milhões	em	junho	de	2018,	crescimento	de	10,4%	sobre	o	mesmo	período	de	
2017.	Essas	receitas	provêm	principalmente	de:	(i)	R$	15	milhões	obtidos	através	da	administração	de	R$	2,8	bilhões	em	fundos	de	investimento;	(ii)	R$	14	
milhões	com	arrecadação	e	convênios;	(iii)	R$	42	milhões	de	pacotes	de	serviços	(+14,1%);	(iv)	R$	30	milhões	(+10,6%)	em	rendas	com	cartões	e	(v)	rendas	
de	serviços	de	conta	corrente	e	depósitos	no	valor	de	R$	27	milhões	(+14,9%).	Nesses	seis	primeiros	meses	de	2018,	o	volume	de	operações	bancárias	em	
canais eletrônicos atingiu 28 milhões, crescendo 40,0% sobre igual período do ano de 2017. No aplicativo BANESTES foram registradas 20 milhões de 
transações, crescendo 66,7% e representando 71,4% do total.

8 - REDE E CANAIS DE ATENDIMENTO
O BANESTES manteve a disposição de seus clientes e usuários, sua extensa rede de atendimento, presente em todos os 78 municípios do Estado do Espírito 
Santo,	 sendo	em	19	deles	o	único	banco	com	agência	 instalada.	Ao	 todo,	 são	849	pontos	de	atendimento,	 compostos	por	125	agências,	30	postos	de	
atendimento, 313 postos de atendimento eletrônico e 381 correspondentes. Além da rede física, as soluções financeiras estão também disponíveis nos meios  
eletrônicos,	canais	digitais	e	nos	589	caixas	distribuídos	nas	salas	de	autoatendimento	e	205	equipamentos	instalados	em	pontos	estratégicos.	Atuando	
fortemente na revisão de seu modelo de canais digitais, o BANESTES remodelou o internet banking e o aplicativo, de modo a proporcionar mais soluções 
financeiras ao cliente e usuário. 

Vale ressaltar que no primeiro semestre do ano foi dado continuidade ao trabalho de aperfeiçoamento da rede de correspondentes que realizou mais de 
14.514 mil transações.

9 - EMPRESAS BANESTES
Com forte participação no mercado de seguros do Estado do Espírito Santo, a BANESTES Seguros, é 13 vezes vencedora do Recall de Marcas de “A Gazeta” 
e, de acordo com o jornal “O Estado de São Paulo”, no anuário Finanças Mais 2018, é a quarta melhor seguradora do Brasil entre as empresas de seguros, a 
sexta maior por resultado líquido, a sétima com maior rentabilidade sobre o patrimônio líquido e a nona por patrimônio líquido. Seus produtos são 
comercializados na rede de agências BANESTES e em parceria com mais de 300 corretoras 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 30,0%. Em seguro de automóveis detêm 11,0% do mercado local. O lucro líquido 
apurado	no	primeiro	semestre	de	2018	foi	de	R$	6,1	milhões,	obtendo	um	ROE	de	17,3%,	apurado	pela	relação	entre	o	lucro	líquido	dos	últimos	12	meses	e	
o patrimônio líquido médio registrado em 30/06/2018 e 30/06/2017. A participação da empresa no resultado do BANESTES foi de 7,6%.

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	 primeiro	 semestre	 de	 2018,	 o	 volume	 de	 prêmio	 emitido	 junto	 à	 BANESTES	 Seguros	 foi	 de	
aproximadamente	R$	9	milhões	para	seguro	auto	(+4,2%),	R$	2	milhões	para	seguro	residencial	(+48,6%)	e	R$	2	milhões	para	acidentes	pessoais	(+40,0%).	A	
carteira	de	seguros	de	vida	ultrapassou	os	R$	5	milhões,	crescimento	de	11,6%	em	relação	ao	mesmo	período	de	2017.	O	volume	de	vendas	de	títulos	de	
capitalização	foi	de	R$	700	mil	(+5,9%)	e	de	previdência	foi	de	R$	300	mil	para	planos	com	pagamentos	mensais	e	R$	20	milhões	para	aportes	e	portabilidades.	
A	carteira	de	previdência	fechou	em	88	milhões,	um	aumento	de	90,6%.

A	BANESTES	DTVM	possui	uma	atuação	inteiramente	profissional	quanto	à	gestão	de	ativos	nos	mercados	de	renda	fixa	e	de	renda	variável,	através	de	uma	
equipe especializada, modernos instrumentos de acompanhamento do mercado e um leque de produtos e serviços diferenciados conforme o perfil dos 
clientes. No primeiro semestre de 2018, em parceria com a Genial Investimentos, a BANESTES DTVM construiu uma Plataforma 100% digital, integrada com 
os sistemas do BANESTES, para ofertar produtos de investimento aos seus clientes, ampliando consideravelmente as alternativas para diversificação de suas 
carteiras.	O	lucro	líquido	apurado	no	primeiro	semestre	de	2018,	excluindo	o	resultado	de	participação	em	controladas,	foi	de	R$	2	milhões,	representando	
uma participação no lucro consolidado do BANESTES de 2,8%. Considerando o consolidado da BANESTES DTVM e sua controlada BANESTES Corretora, o lucro 
líquido	foi	de	R$	5	milhões	no	período.

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.

A estrutura de governança é formada por diversos órgãos e comitês que auxiliam a Administração na condução dos negócios. As decisões são tomadas de 
forma colegiada, tornando esse processo seguro, ágil e transparente.

A	agência	Fitch	Ratings	manteve	a	nota	de	rating	em	escala	nacional	com	a	classificação	A+	bra	(moeda	local)	com	perspectiva	estável	e	classificação	BB-	
(moeda estrangeira) com perspectiva negativa, mantendo forte a imagem da Instituição no setor bancário e financeiro, mesmo ainda diante dos efeitos da 
conjuntura macroeconômica restritiva.

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,	de	modo	a	otimizar	o	capital	dos	stakeholders com a melhor relação risco/retorno. Possui uma diretoria específica de 
gestão de riscos e controles internos, subordinada diretamente ao diretor presidente e áreas específicas para gestão e avaliação dos riscos de crédito, 
mercado, liquidez e operacional. Assegurando transparência ao mercado e ao público em geral, encontra-se disponível no site de relações com investidores 
(www.banestes.com.br/ri) o “Relatório de Gerenciamento de Riscos do BANESTES”.

Foram adotadas importantes ações que visam aprimorar a gestão integrada de riscos do Conglomerado Prudencial. Foi instituída a figura do CRO - Chief Risk 
Officer e constituímos o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e de Capital - COGIC, para assessoramento e recomendações ao Conselho de Administração - 
CONSE sobre níveis de apetites por riscos e as estratégias para o seu gerenciamento (riscos individuais e integrados).

Possui	comitês,	procedimentos	e	controles	internos	de	acordo	com	a	legislação	brasileira	e	demais	órgãos	que	regulam	sobre	a	prevenção	à	lavagem	de	
dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e combate a corrupção, instituindo inclusive o Programa de Integridade BANESTES. Pratica a disseminação 
corporativa da cultura de gerenciamento de riscos, compliance, com a realização de treinamentos, palestras e divulgação na Intranet para formação e 
conscientização do seu corpo funcional.
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11 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

No primeiro semestre de 2018, sob a forma de juros sobre capital próprio, destinou ao seu acionista controlador (Estado do Espírito Santo) a quantia de 
R$	28	milhões,	valor	este	aplicado	conforme	as	prioridades	de	investimentos	definidas	no	orçamento	estadual.

Constante incentivador das manifestações culturais capixabas, o BANESTES tem apoiado dezenas de atividades culturais em diferentes regiões do Estado. 
Marcou	presença	na	7ª	edição	do	Festival	Internacional	de	Jazz	e	Bossa	de	Santa	Teresa,	no	Festival	de	Inverno	de	Guaçuí,	parceiro	do	40º	Cine	Ema	-	Festival	
de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo e de alguns dos maiores eventos da área cultural do Estado, como a Festa da Penha, Os Passos de 
Anchieta, o Carnaval de Congo de Cariacica e o Carnaval do Boi Pintadinho, em Muqui.

12 - AÇÕES DE MARKETING

No primeiro semestre de 2018 o BANESTES investiu forte em ações de marketing. Foi o patrocinador oficial do Carnaval de Vitória, maior evento realizado 
no Estado, e, da campanha promocional “Pé na Rússia BANESTES Visa”, que premiou três clientes com viagens para a Copa do Mundo da Fifa. Entre prêmios 
e	comunicação,	foram	investidos	cerca	de	R$	2	milhões	na	promoção.	

Internamente, comunicou as diretrizes estratégicas do ano no “Kick Off BANESTES”, evento que reuniu cerca de 1.000 empregados e avançou seu projeto 
“Branding BANESTES” que, com base na avaliação da percepção dos capixabas sobre a marca, caminha para apresentar um posicionamento mais adequado 
e aderente aos seus públicos.

13 - GUIDANCE 2018

O guidance BANESTES* contém declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da 
Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data.

Indicador

2018

Guidance 
Projeção

2º Trimestre 
Real

Carteira de Crédito Ampliada¹ 8% - 11% 10,6%

Depósito Total² 4% - 7% 4,0%

Despesa Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada³ 2,8% - 3,1% 2,8%

Eficiência Operacional4 53% - 56% 52,1%

Eficiência Operacional Ajustado ao Risco5 64% - 67% 59,0%

Rendas de Serviços e Tarifas 7% - 10% 10,4%

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,	interfinanceiros	e	outros	depósitos.

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.

* As informações não são objeto de auditoria.

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA

Em	observância	às	disposições	da	Instrução	CVM	nº	480/09	e	as	alterações	introduzidas	pela	Instrução	CVM	nº	586/17,	os	Diretores	do	BANESTES,	responsáveis	
pelas Demonstrações Financeiras, declaram que discutiram, reviram e concordam com as opiniões expressas no Relatório dos Auditores Independentes e 
com as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas relativas ao semestre encerrado em 30 de junho de 2018.

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AUDITORES EXTERNOS

De	acordo	com	a	Instrução	nº	381	da	Comissão	de	Valores	Mobiliários,	o	BANESTES	informa	que	a	empresa	PricewaterhouseCoopers	Auditores	Independentes,	
contratada	em	2017,	via	processo	licitatório	-	Edital	de	Concorrência	nº	004/2016,	do	tipo	técnica	e	preço,	conforme	determina	a	Lei	nº	8.666/93,	que	
regulamenta	os	processos	de	licitação	e	contratos	da	Administração	Pública,	à	qual	o	BANESTES	S.A.	se	submete	por	ser	sociedade	de	economia	mista	
controlada	diretamente	pelo	Estado	do	Espírito	Santo,	prestou	serviços	exclusivamente	relacionados	à	auditoria	externa	no	primeiro	semestre	de	2018.
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tornando	possível	a	construção	de	um	banco	cada	vez	mais	sólido	e	rentável,	alinhado	às	expectativas	da	sociedade	capixaba.


