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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2019

Senhores Acionistas,
Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do SISTEMA FINANCEIRO BANESTES (SFB), relativos ao 
exercício de 2019, 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
No Brasil, o ano se encerrou com grande otimismo do mercado, que comemorou a aprovação da reforma da previdência com recorde na Bolsa e spreads de 
risco Brasil nos menores níveis da história, apesar dos resultados frustrantes com relação ao nível de atividade. De acordo com os dados divulgados pelo 
BACEN, a atividade econômica brasileira mensurada pelo IBC-BR acumulou alta de 0,90% em doze meses encerrados em novembro de 2019. A boa notícia é 
que em 2019, o Brasil foi o quarto principal destino de investimentos diretos estrangeiros, segundo dado divulgado pela Conferência das Nações Unidas para 
o Comércio e Desenvolvimento (Unctad).
No Espírito Santo, o IBC-BR caiu 0,85% no acumulado em doze meses. Esses resultados refletem a queda da produção industrial do estado, acumulada em 
menos 14,9% de janeiro a novembro de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. Os aumentos das vendas do comércio e do setor de serviços 
compensaram em parte essa queda, gerando dados do mercado de trabalho bem mais animadores. O Espírito Santo encerrou 2019 com um saldo líquido de 
+19,5 mil vagas. Esse foi o melhor resultado do estado desde 2014.
A inflação oficial para o país registrou um acumulado de 4,31% em 2019, enquanto na Região Metropolitana da Grande Vitória o IPCA acumulado foi de 3,29%. 
Os especialistas consultados pela Focus reduziram de 3,56% para 3,47% as expectativas para a inflação de 2020 - a meta é de 4,00% a.a. Os riscos para 
inflação advêm principalmente do câmbio, que tem se apresentado volátil e com forte tendência à depreciação.
A grande novidade do país é o novo cenário do mercado de crédito que se forma a partir de uma estrutura de taxas de juros no seu mínimo histórico, com 
a redução da SELIC para 4,25% na última reunião do Copom. A oferta de crédito está aumentando, os spreads estão caindo, e a dinâmica do mercado tende 
a mudar radicalmente nos próximos anos, trazendo novas oportunidades e desafios para o setor.
Cabe destacar os bons resultados e a situação fiscal diferenciada do Espírito Santo, único estado com nota A do Tesouro Nacional, conquistada e mantida 
desde 2012. Ressalta-se o vigor dos investimentos do governo do Estado, que atingiram a soma de R$ 1,055 bilhão em 2019, representando um montante de 
investimentos realizados em relação ao total orçado de 77,2%.

1 - DESTAQUES DE 2019
O final do ano de 2019 apresentou pequena melhora na economia e na atividade econômica, embora ainda tenha ficado abaixo do esperado. O BANESTES 
diante de muito trabalho e alinhado ao compromisso assumido com seus acionistas, superou o resultado de 2018, atingindo assim, um lucro líquido recorde 
para o cenário em questão. Esse resultado reflete o esforço e a estratégia assertiva desempenhado por todos os colaboradores, que “JUNTOS” estão 
superando as expectativas e possibilitando uma excelente remuneração aos acionistas.
ü  Lucro líquido de R$ 214 milhões, 18,1% superior ao apurado em 2018, correspondendo a R$ 0,68 por ação. Rentabilidade sobre o patrimônio líquido 

médio (ROE)1 anualizada de 13,8% e retorno sobre os ativos totais médios (ROA)2 anualizado de 0,8%;
ü  O Faturamento3 somou R$ 2,7 bilhões, com destaque para a elevação das receitas com crédito (+4,7%) e das rendas com serviços (+9,2%). O resultado 

operacional não recorrente atingiu R$ 302 milhões, impactado por provisão fiscal, enquanto, o resultado operacional recorrente somou R$ 344 milhões, 
crescente 2,9%;

ü  Foi destinado aos acionistas o valor de R$ 108 milhões a título de juros sobre capital próprio e dividendos, representando a distribuição de 50,7% do 
lucro líquido do ano;

ü  O Patrimônio Líquido atingiu R$ 1,6 bilhão em 2019, 7,8% superior ao registrado em 2018. A relação patrimônio líquido e ativo total foi de 6,8%. O Índice 
de Basileia alcançou 14,0% composto integralmente de capital nível I;

ü  O saldo dos Recursos de Terceiros Captados e Administrados4 alcançou R$ 26,5 bilhões, influenciado pelos avanços dos recursos em depósitos a prazo 
(+10,6%) e em poupança (+5,9%), enquanto os Recursos Aplicados (Ativo Total) registraram saldo de R$ 23,7 bilhões, apresentando evoluções nas 
operações de crédito (+4,5%) e em títulos e valores mobiliários (+9,1%) especialmente em títulos privados (+45,0%);

ü  A Carteira de Crédito Ampliada5 atingiu o montante de R$ 6,8 bilhões, crescimento de 15,8% contra a posição de 2018. A Carteira de Crédito Comercial 
(conceito BACEN) alcançou R$ 4,2 bilhões, elevando-se 3,2% em doze meses. A estratégia adotada pela Instituição prioriza carteiras com menor risco, 
utilizando adequada política de crédito;

ü  A Inadimplência (> 90 dias) da Carteira de Crédito Ampliada encerrou o ano em 1,7%, 1,0 p.p. inferior à registrada em 2018 que foi de 2,7%. A 
inadimplência da Carteira de Crédito Comercial foi de 2,7%, contra 3,8% no ano anterior, melhora de 1,1 p.p. As despesas com provisões de crédito6 
geradas nos últimos doze meses representaram 2,2% do total da Carteira de Crédito Ampliada;

ü  O Índice de Eficiência Operacional7 apurado no período foi de 52,3% e a Eficiência Operacional Ajustada ao Risco8 ficou em 59,4%;
ü  A nota de rating em escala nacional (moeda local) para risco de crédito medida pela Fitch Ratings manteve-se em A+(bra) no período, com perspectiva 

positiva;
ü  A base de relacionamento superou 1.150 mil clientes (+3,3% sobre 2018). O número de contas correntes atingiu 736.510 (+2,1% em doze meses), 

enquanto as contas de poupança somaram 586.192 (+2,8% em doze meses).

1 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média do patrimônio líquido em Dez/19 e Dez/18.
2 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média dos ativos totais de Dez/19 e Dez/18.
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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2 - ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
O BANESTES mantém o compromisso com a sustentabilidade empresarial pautada em bases indispensáveis para o mercado bancário: Negócio, Tecnologia da 
Informação/Comunicação e Pessoas.
Sob a ótica de 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, buscando continuamente ofertar produtos compatíveis com a realidade de cada cliente.
No que tange, Tecnologia da Informação/Comunicação, de janeiro a dezembro de 2019, foi investida a quantia de R$ 80 milhões. Modernizaram-se os sistemas 
de informação, a infraestrutura de comunicação, a segurança da informação e a rede de autoatendimento. Os trabalhos estão focados na ampliação de prestação 
de serviços pelos canais digitais, principalmente nos canais Internet Banking e BANESTES.Corp, e nos Aplicativos BANESTES, BANESTES Cartões e Abre Contas 
BANESTES aderentes a nossa transformação digital. Foram implantadas, no sistema de automação bancária, iniciativas para automatização de procedimentos de 
suporte e de atendimento à rede de agências/correspondentes, visando a melhoria na eficiência operacional e mais agilidade no atendimento a clientes.
Os diversos segmentos do mercado estão trilhando a sua jornada de transformação digital, assim também é o Banco que, em linha com as práticas de 
mercado, nesse ano criou a GELAB - Gerência de Laboratório BANESTES, cujo, o propósito é a inovação que conecta pessoas e ideias.
A gestão de pessoas em 2019 teve momento relevante de alinhamento estratégico no Encontro de Líderes, sendo essa ação desdobrada para os demais níveis 
da instituição, em reuniões regionais, alcançando todo o quadro de pessoal. O propósito “Crescemos Juntos” e os pilares da Experiência do Cliente, Trabalho 
em Equipe, Inovação e Alta Performance foram reforçados, com sua incorporação ao modelo de Gestão de Desempenho e a revisão das competências a 
serem consideradas. Na expansão de aplicação do modelo, foram alcançadas as empresas BANESTES Seguros e BANESTES Corretora, passando a um modelo 
único adotado para todas as empresas do SFB.
Trabalhamos em diferentes frentes e ações para o contínuo aperfeiçoamento profissional dos colaboradores e administradores do SFB, buscando o 
desenvolvimento de capacidades de liderança, compliance, inovação e tecnologia. Ao todo foram realizadas durante o ano 205 turmas in company e em 
eventos externos, totalizando 1.980 horas de treinamento. O número atual de colaboradores certificados pela ANBIMA é de 789 profissionais, sendo 577 com 
certificação CPA-10, 320 com CPA-20, 12 com CGA e 12 com CEA, vários deles com certificações múltiplas.
No primeiro trimestre do ano, foram realizados os desligamentos pelo Plano de Desligamento Voluntário II, lançado em dezembro de 2018, com a rescisão 
de 53 contratos de trabalho. O efetivo de colaboradores do SFB ao final do ano foi de 2.240 pessoas.

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. Em 2019, o BANESTES manteve desempenho satisfatório em todas as dimensões que medem sua 
sustentabilidade:
ü  R$ 1,6 bilhão em Patrimônio Líquido, com crescimento de 7,8% sobre 2018;
ü  14,0% 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;
ü  A relação entre o Patrimônio Líquido e o Ativo Total foi de 6,8%.

4 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS
O total de impostos, contribuições e encargos sociais pagos ou provisionados pelo BANESTES em 2019 chegou a R$ 235 milhões. Desse montante, R$ 163 milhões 
foram recolhidos aos cofres públicos em forma de impostos e contribuições, refletindo a importância das operações desenvolvidas pela Instituição. Os outros R$ 72 
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 
“Valor1000”, do Jornal Valor Econômico - edição 2019:
Entre os bancos:
21º maior em ativo total;
15º maior em depósitos totais;
5º melhor em rentabilidade operacional, sem equivalência patrimonial;
15º mais rentável sobre o patrimônio;
17º com menor custo operacional;
20º maior em crescimento das operações de crédito;
12º maior em crescimento dos depósitos totais.

6 - DESEMPENHO OPERACIONAL
6.1 - Lucro Líquido
O Lucro Líquido acumulado em 2019 foi de R$ 214 milhões, avanço de 18,1% em relação ao ano de 2018. Esse crescimento tem como origens principais: (i) 
o avanço da receita de crédito (+4,7%); (ii) a expansão das receitas de serviços (+9,2%), aproveitando a sinergia relacional com a base de clientes; (iii) a 
manutenção do patamar de ganhos em operações de tesouraria através da alienação de ativos financeiros; (iv) o controle e gestão de custos operacionais 
e (v) ganhos com eficiência tributária. O resultado operacional recuou 9,7% no período, sob impacto principal de provisão para contingência fiscal no valor 
de R$ 42 milhões. Excluído tal fato, o resultado operacional recorrente foi de R$ 344 milhões elevando-se 2,9%. Os principais fatores operacionais que 
influenciaram o resultado foram:
(i) receitas com TVM menores (-6,9%), contudo, em patamares elevados face a alienação de títulos financeiros e a expansão da posição em carteira (+9,1% 

em 12 meses);
(ii) crescimento da receita com operações de crédito (+4,7%), puxado pelo aumento do saldo das operações de crédito (+4,5%);
(iii) redução das despesas de captação (-5,9%);
(iv) ganhos com prestação de serviços (+9,2%);
(v) queda dos prêmios de seguros (-2,9%);
(vi) recuo das despesas com sinistros (-7,1%);
(vii) controle das despesas administrativas (pessoal e outras administrativas) com acréscimo de 4,7%; e
(viii) elevação do custo com risco (PDD) em 21,4%, dado o conservadorismo da política de crédito adotada, em consonância com o cenário de crédito.
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O faturamento atingiu R$ 2,7 bilhões, onde, as receitas com juros9 somaram R$ 2,1 bilhões (-2,4%) decorrente de menores receitas com TVM (-6,9%), 
parcialmente compensadas, pela elevação das receitas com crédito (+4,7%). As receitas com serviços expandiram 9,2% puxados pelas receitas com 
administração e gestão de fundos (+25,8%), com pacote de serviços (+5,5%), cartões (+7,6%), conta corrente e depósitos (+7,1%) e arrecadação e convênio 
(+11,2%).
A eficiência operacional atingiu 52,3% (mesmo patamar de 2018) em razão dos aumentos da margem financeira bruta10 (+3,0%) e da receita com serviços 
(+9,2%) que compensaram a elevação de 4,7% das despesas operacionais (pessoal e outras administrativas) e a eficiência operacional ajustada ao risco 
fixou-se em 59,4% (+1,1 p.p.), impactada por maiores provisões para crédito.
O resultado de provisão para devedores duvidosos de operações de crédito e outros créditos somou R$ 151 milhões, aumentando 21,4% contra 2018. Desse 
valor, foram registrados como reversões R$ 101 milhões (-9,4%), enquanto as despesas de provisões somaram R$ 252 milhões (+6,8%). As provisões de crédito 
geradas nos últimos doze meses representaram 2,2% do total da carteira de crédito ampliada. A Instituição mantém ações direcionadas à adequação da 
política e processos de concessão de crédito, para a maior qualidade das garantias adquiridas nas concessões e ao contínuo aprimoramento dos processos 
de renegociação e recuperação de crédito.
As despesas administrativas (pessoal e outras) somaram R$ 658 milhões em 2019, avanço de 4,7% em comparação a 2018. Os gastos com pessoal atingiram 
R$ 368 milhões, crescimento de 2,1% refletindo os benefícios já capturados do Plano de Desligamento Voluntário. As outras despesas administrativas 
somaram R$ 290 milhões, acréscimo de 8,1% decorrente do reajuste de custos com a renovação de contratos das atividades de retaguarda, principalmente 
os serviços de suporte e atendimento a clientes e usuários, além da adição de novos serviços tecnológicos para atender às demandas de mercado em meio 
à nossa transformação digital. O índice de Cobertura Geral11 no período foi de 55,6% (melhora de 2,3 p.p.).
6.2 - Recursos de Terceiros Captados e Administrados
O BANESTES possui relacionamento com mais de 1.150 mil clientes (+3,3% em doze meses), sua maioria, 1.082 mil são pessoas físicas (+3,3%) e 68 mil são pessoas 
jurídicas (+2,7%). Esses clientes movimentaram 736.510 contas correntes (+2,1% em doze meses) e 586.192 contas de poupança (+2,8% em doze meses). Em 2019, 
os recursos de terceiros captados e administrados atingiram o volume de R$ 26,5 bilhões, distribuídos nos seguintes itens:
-  R$ 11,7 bilhões em depósitos à vista, poupança, interfinanceiros, a prazo, judiciais e outros, crescimento de 8,8%;
-  R$ 9,2 bilhões em captações no mercado aberto, em letras de crédito imobiliário e de agronegócio e em letras financeiras, redução de 36,3%, devido a 

condições de mercado e nossa posição de liquidez;
-  R$ 151 milhões em obrigações por empréstimos e repasses do país, redução de 42,4%; e
-  R$ 5,5 bilhões em recursos administrados em fundos de investimentos, carteiras administradas e cotas de fundos de terceiros, avanço de 69,8% tendo em 

vista, o novo foco do banco.
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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 2019, os 
ativos totais somaram R$ 23,7 bilhões. Os ativos são compostos, principalmente por:
-  R$ 3,8 bilhões aplicados em operações de crédito, aumento de 4,5%;
-  R$ 10,5 bilhões investidos em títulos e valores mobiliários, expansão de 9,1%; e
-  R$ 7,4 bilhões de saldo das aplicações interfinanceiras de liquidez, recuo de 41,8% diante as condições de mercado e a estratégia de direcionamento do 

fluxo de recursos à aquisição de ativos financeiros especialmente títulos privados face a abertura das taxas dos papéis.
Em atendimento ao disposto no Artigo 8º da Circular nº 3.068/01, do BACEN, o BANESTES declara possuir capacidade financeira e intenção de manter até o 
vencimento os títulos classificados na categoria “títulos mantidos até o vencimento”.
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6.4 - Carteira de Crédito
O BANESTES possui papel fundamental na economia do Estado 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 melhores garantias. Nesse sentido, lançou a linha de capital de giro com recursos do BNDES e plataforma única de solicitação de financiamento 
com integração automática.
-  A carteira de crédito ampliada registrou o saldo de R$ 6,8 bilhões, crescendo 15,8% contra a posição de 2018;
-  A carteira de crédito comercial (conceito BACEN) atingiu R$ 4,2 bilhões, aumento de 3,2% no mesmo comparativo. Desse valor, R$ 2,7 bilhões (63,5%) são 

operações com pessoa física e R$ 1,5 bilhão (36,5%) com pessoa jurídica. Da carteira de clientes corporativos, 81,0% são concessões à micro, pequenas e 
médias empresas e 18,0% são concessões a grandes empresas. As operações com pessoa física cresceram 8,5%, e as com pessoa jurídica recuaram 4,8% no 
período; e

-  R$ 295 milhões (+10,2%) foi o saldo do estoque de provisão para créditos de liquidação duvidosa, em conformidade com a Resolução nº 2.682/99, do CMN.
9 Refere-se à receita da intermediação financeira.
10 Trata-se do resultado bruto da intermediação financeira excluído o impacto do resultado da provisão para operações de crédito e outros créditos.
11 Relação entre o total das receitas de serviços e tarifas e o total de despesas administrativas (pessoal e outras).
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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 apresentou crescimento de 8,6% em doze meses, saldo de R$ 465 milhões e volume de contratação atingindo R$ 37 milhões. 
O BANESTES mantém a estratégia de ampliação da linha de crédito destinada a operações de financiamento para imóveis prontos, apostando na melhoria 
do cenário econômico e no reaquecimento do mercado imobiliário.
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. Em dezembro de 2019, o saldo de recursos aplicados atingiu R$ 61 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 dezembro de 2019, foram concedidos aproximadamente R$ 92 milhões em limites de créditos pré-
aprovados.
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 155 mil operações que totalizaram R$ 797 milhões em crédito aprovado em todo o Estado do Espírito Santo. Em 
dezembro de 2019, a carteira de microcrédito BANESTES atingiu a marca de 12 mil contratos ativos, resultando em saldo de R$ 69 milhões e aumento de 
23,6% em relação ao ano passado. Foram liberados cerca de R$ 65 milhões em recursos para mais de 6.500 microempreendedores locais, volume 37,6% maior 
que o realizado em 2018.
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 visando o bem maior que é o desenvolvimento das famílias e geração de renda para fortalecimento da economia do Estado do Espírito Santo 
representada pelo agronegócio. A carteira agrícola no BANESTES, em 2019, destinou R$ 73 milhões em recursos, beneficiando 709 produtores rurais. Desde 
janeiro de 2003, já foram investidos R$ 2,1 bilhões na agricultura do Estado do Espírito Santo, somando 75.927 produtores atendidos. A carteira de 
financiamento rural na safra 2019/2020 encerrou o exercício de 2019 com saldo R$ 182 milhões. Para o plano de crédito rural do ano agrícola 2019/2020, a 
expectativa do estoque de recursos aplicados gira em torno de R$ 240 milhões, em que será destinado o montante de R$ 122 milhões para novas aplicações, 
reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e cumprindo um importante papel na melhoria da produtividade e competitividade do 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 
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 dezembro de 2019 foram registrados 95.533 contratos ativos, com volume financeiro de R$ 1,3 bilhão, crescente em 9,9% sobre 
2018. As receitas geradas até dezembro com esses contratos somaram R$ 274 milhões (+6,3%).
6.4.6 - Cartões BANESTES
Um dos vetores de crescimento do BANESTES, o cartão de bandeira própria “Banescard” continua avançando no mercado de meios de pagamentos. São mais 
de 2 milhões de estabelecimentos comerciais credenciados às redes Cielo, Getnet, Bin, Rede e Stone em todo o Brasil. No ano de 2019, foram mais de 25 
milhões de operações, expansão de 5,0% comparada a 2018, ratificando sua alta aceitação no varejo. O valor transacionado em compras e saques com os 
cartões de débito e crédito atingiu R$ 1,8 bilhão, crescimento de 4,0% contra o ano de 2018.
Os cartões de crédito e débito BANESTES Visa crescem a ritmo expressivo, tornando-se cada vez mais importante no portfólio de produtos da Instituição. 
Os cartões passaram a contar com a tecnologia Contactless, além da possibilidade do parcelamento da fatura. No ano de 2019 expandiu 33,0% em números 
de transações em compras e saques, de pessoas físicas e jurídicas, contra 2018. Esse fato resultou em aumento de 29,4% no seu faturamento, alcançando 
a cifra de R$ 1,3 bilhão em 2019.
6.4.7 - Crédito para Comércio Exterior
O BANESTES encerrou o segundo semestre de 2019 no 97º lugar, dentre 174, do ranking das Instituições Financeiras autorizadas pelo BACEN a operar no 
mercado de câmbio, registrando, respectivamente, US$ 96 milhões em operações de exportação e US$ 37 milhões em operações de importação, realizados a 
partir de 5.244 operações (-32,0%). As transferências do exterior e para o exterior totalizaram US$ 31 milhões (-26,0%). No mercado interbancário, entre 
operações de compra e venda, o BANESTES movimentou US$ 125 milhões (-51,0%). No contexto geral, deu curso a 9.341 operações (-30,0%), média de 37 
operações por dia útil, as quais totalizaram um volume financeiro de US$ 289 milhões (-48,0%).
Nas operações de exportação, as concessões de ACC/ACE totalizaram US$ 28 milhões (-61,0%), sendo impactadas 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 dezembro de 2019: 68,7% encontravam-se classificadas nos níveis de risco AA e A, 20,2% entre os níveis de risco B e C, 6,9% entre D e G e 
4,2% encontravam-se no nível de risco H. O índice de inadimplência (> 90 dias) da carteira de crédito ampliada ficou em 1,7%. Enquanto, a inadimplência (> 90 
dias) da carteira de crédito comercial atingiu 2,7%. As operações com atraso superior a 90 dias no segmento de pessoa física atingiram 2,5%, e no segmento 
corporativo fechou em 2,9%.
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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.
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6.4.9 - Cobrança e Recuperação de Créditos
O êxito da Política de Cobrança e Recuperação de Crédito pode ser confirmado pelo registro do menor índice de inadimplência desde março de 2010. O 
índice fechou o ano em 2,7% a partir da queda expressiva da inadimplência PJ. Além disso, o volume transferido para prejuízo foi o menor dos últimos cinco 
anos, no total de R$ 123 milhões (queda de 22,1% em relação a 2018).
Como consequência, o saldo da carteira de renegociação e a receita de renegociação confirmaram sua tendência de queda ao apresentar leve variação 
negativa. O saldo total terminou o ano em R$ 299 milhões, com queda de 2,4% em relação ao ano anterior, já a receita de renegociação teve um decréscimo 
de 1,5% ao contabilizar R$ 46 milhões em 2019.
Apesar do estreitamento do cenário de recuperação de crédito, a mesma alcançou R$ 50 milhões no BANESTES em 2019, com crescimento de 13,1% em 
relação ao resultado de 2018.

7 - SERVIÇOS
As receitas obtidas por meio da prestação de serviços e tarifas somaram R$ 366 milhões em 2019, crescimento de 9,2% sobre 2018. Essas receitas provêm 
principalmente de: (i) R$ 93 milhões de pacotes de serviços (+5,5%); (ii) R$ 68 milhões (+7,6%) em rendas com cartões; (iii) rendas de serviços de conta 
corrente e depósitos no valor de R$ 61 milhões (+7,1%); (iv) R$ 58 milhões (+25,8%) obtidos pela gestão e administração de fundos de investimento; e (v)  
R$ 32 milhões com arrecadação e convênios (+11,2%).

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 868 pontos de atendimento, compostos por 117 agências, 39 postos de 
atendimento, 328 postos de atendimento eletrônico e 384 correspondentes. Além da rede física, as soluções financeiras estão também disponíveis nos meios 
eletrônicos e nos 578 caixas distribuídos nas salas de autoatendimento e 222 equipamentos instalados em pontos estratégicos. Vale ressaltar a continuidade 
do trabalho de aperfeiçoamento da rede de correspondentes (Banesfácil) que realizou mais de 32 milhões de transações no ano de 2019.
O cliente tem ainda a opção do atendimento pelo novo contact center, que agora conta com empresa especializada neste tipo de serviço, promovendo 
melhorias de processos e qualidade no atendimento. Atuando fortemente para melhor experiência de seus clientes, o BANESTES investe na evolução de seus 
canais digitais, com a oferta de novos serviços e facilidades de modo a proporcionar mais soluções, exemplos disso é a disponibilização de empréstimo 
pessoal, capital de giro, informe de rendimentos e remodelagem do extrato de conta corrente por meio do App e Internet Banking. A estas ações soma-se 
o aplicativo Abre Conta BANESTES - uma plataforma segura e intuitiva de abertura de conta corrente e o aplicativo BANESTES Cartões, que possibilita 
acompanhar as transações em tempo real, gerar cartão virtual para compras na internet, parcelar suas contas no cartão de crédito e realizar compras via 
QR Code nas máquinas da Cielo.
O canal mobile segue como principal canal de transações para os clientes, com um total de 58 milhões de transações acumuladas no ano. Os canais digitais 
(Internet Banking e Mobile) foram responsáveis por 17 milhões de transações financeiras.

9 - EMPRESAS BANESTES
Com forte participação no segmento de seguros do Estado do Espírito Santo, a BANESTES Seguros é 14 vezes vencedora do Recall de Marcas de “A Gazeta” 
e, de acordo com o jornal “O Estado de São Paulo”, no anuário Finanças Mais (edição julho/2019), é a sexta melhor seguradora do Brasil entre as empresas 
de seguros gerais do Brasil, a sétima maior por resultado líquido, a quarta com maior rentabilidade sobre o patrimônio líquido e a nona por patrimônio 
líquido. A empresa foi destaque também no Valor 1000, publicado pelo jornal Valor Econômico, que a considerou a sexta empresa mais rentável do país 
entre as seguradoras de porte médio e a destacou nos quesitos rentabilidade, lucro líquido e operacional e na baixa sinistralidade. Seus produtos são 
comercializados na rede de agências BANESTES e em parceria com mais de 300 corretoras de seguros do Estado. A BANESTES Seguros é líder do mercado 
capixaba de seguros com destacada atuação nos segmentos de Vida, Automóveis e Patrimoniais. O lucro líquido apurado no exercício de 2019 foi de R$ 16 
milhões, obtendo um ROE de 14,8%, apurado pela relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e o patrimônio líquido médio registrado em 
31/12/2018 e 31/12/2019. A participação da empresa no resultado do BANESTES foi de 7,4%.
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 2019, o volume de prêmio emitido junto à BANESTES Seguros foi de aproximadamente 
R$ 12 milhões para seguro de automóvel (-33,5%), R$ 4 milhões para seguro residencial (+20,7%) e superior a R$ 5 milhões para acidentes pessoais (+28,1%). 
A carteira de seguros de vida alcançou aproximadamente R$ 6 milhões, crescimento de 12,3% em relação ao ano de 2018. O volume de vendas de títulos de 
capitalização foi de R$ 2 milhões (+42,4%) e previdência de R$ 1 milhão para planos com pagamentos mensais e R$ 107 milhões para aportes e portabilidades, 
essa última com um acréscimo de 161,3%. A carteira de previdência fechou superior a 208 milhões, um aumento de 107,7%.
A BANESTES DTVM possui uma atuação inteiramente profissional quanto à gestão de ativos nos mercados de renda fixa e de renda variável. Conta com uma 
equipe especializada, modernos instrumentos de acompanhamento do mercado e um portfólio de produtos e serviços diferenciados conforme o perfil dos 
clientes. Em 2019, o Fundo Imobiliário BCRI11 mais do que dobrou o patrimônio com a conclusão das Ofertas de 4ª e 5ª Emissões de cotas, restrita aos atuais 
cotistas e a investidores profissionais, conforme IN CVM nº 476, captando mais R$ 139 milhões, sendo R$ 55 milhões na 4ª emissão e R$ 85 milhões na 5ª 
emissão. O valor de mercado do Fundo, que é negociado em Bolsa sob o código BCRI11, era de R$ 313 milhões ao final deste exercício. O volume total sob 
gestão fechou em R$ 5,1 bilhões. O lucro líquido apurado no ano, excluindo o resultado de participação em controladas, foi de R$ 8 milhões, representando 
uma participação no lucro consolidado do BANESTES de 3,6%. Considerando o consolidado da BANESTES DTVM e sua controlada BANESTES Corretora, o lucro 
líquido foi de R$ 14 milhões no período.
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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) e classificação BB- (moeda estrangeira), 
ambas com perspectiva positiva, mantendo forte a imagem da Instituição no setor bancário e financeiro, mesmo diante dos efeitos da conjuntura 
macroeconômica ainda restritiva.
A área de Relações com Investidores (RI) tem o compromisso com a transparência, democratização da informação, tempestividade e busca pelas melhores 
práticas, fatores que são constantemente reforçados pela diretoria do Banco. Cabe à área transmitir informações, perspectivas e estratégias para o 
mercado, permitindo aos investidores tomar suas decisões de investimentos nas ações do BANESTES de forma mais qualificada, possibilitando a avaliação a 
um valor justo. Faz parte, ainda, das atribuições da equipe de RI, manter a alta administração informada a respeito da visão de mercado em relação ao 
desempenho da Instituição.
No período, houve a publicação de documentos importantes para governança: Formulário de Referência, Relatório Integrado, Informe de Governança 
Corporativa e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. O Relatório Integrado apresenta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e detalha os aspectos ambientais, sociais e de governança, integrados à visão de resultados financeiros e econômicos, além da diretriz estratégica do 
Banco.
10.2 - Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Compliance
O BANESTES mantém constantemente o aprimoramento de sua gestão de riscos por meio de controles eficazes que buscam identificar, avaliar e mitigar 
riscos intrínsecos às atividades bancárias, de modo a otimizar o capital dos acionistas 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, operacional e socioambiental. 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 constituído 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). Aliado a isso, o BANESTES adota as três 
linhas de defesa, na definição de papéis e responsabilidades no processo de controle interno e risco operacional.
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, realizando anualmente 
uma semana dedicada à reflexão sobre suas estratégias para prevenção e combate à corrupção, em complemento às demais ações realizadas ao longo do 
ano. Pratica a disseminação corporativa da cultura de gerenciamento de riscos, compliance, com a realização de treinamentos, trilhas de aprendizagem, 
palestras e divulgação na Intranet para formação e conscientização do seu corpo funcional.

11 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Em 2019 o BANESTES investiu em diversas ações e projetos com vistas à melhoria da sustentabilidade e responsabilidade social. Aprovou o retorno do 
“Circuito BANESTES de Teatro”, investimento por meio de renúncia fiscal da Lei Rouanet (incentivo à cultura). O circuito percorreu dez cidades-polo do 
Espírito Santo, a fim de dinamizar a cena cultural capixaba e gerar oportunidades de negócios, fazendo girar a economia em diferentes regiões do Estado. 
Ainda por meio de Lei de incentivo, o Banco investiu na reabertura do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), em uma escola de violinos em João Neiva, e 
em uma ação de educação ambiental aliada à exposição cinematográfica no município de Cachoeiro de Itapemirim.
Valorizando a cultura e história locais, o BANESTES também se fez presente por meio de parcerias na Festa da Penha, na Festa de Anchieta, de Domingos 
Martins, Festa do Boi Pintadinho de Muqui e Festa de São Benedito, na Serra, além de diversas outras festas de emancipação política municipais em que há 
reciprocidade no relacionamento com o Banco. Também pôde incentivar o esporte local por meio do campeonato Capixaba de Futebol e através da 
participação de times locais na Série D do campeonato Brasileiro, de visibilidade nacional. Apoiou o Carnaval de Vitória, que movimenta as comunidades e 
aquece a economia capixaba, fazendo girar mais de R$ 16 milhões entre o setor hoteleiro, trabalhadores informais, restaurantes, incluindo, os barracões 
das agremiações, onde o trabalho temporário gera renda extra.
Em parceria com os Bombeiros, o BANESTES assinou a 6ª Edição da Corrida de Rua realizada pela Associação da categoria, que foi batizada de “Corrida 
Bombeiros BANESTES”, sucesso de público e de divulgação.
O Banco também realizou o Circuito de Palestras BANESTES - gratuito, com a participação de personalidades no cenário nacional e local, abrangendo temas 
importantes nos diversos setores da economia e das relações humanas. Financiou eventos de entidades como o Instituto Ponte, que seleciona crianças em 
situação de risco social em escolas públicas e fornece bolsas de estudo em unidades particulares, com atividades de contraturno.

12 - AÇÕES DE MARKETING
Seguindo o reposicionamento de sua marca iniciado em 2018, o BANESTES reforçou o uso dos direcionamentos apontados pelo Branding, a fim de manter a 
percepção de união sociedade/Banco do Estado do Espírito Santo com o uso de peças publicitárias, nos meios tradicionais de divulgação, e com reforço em 
mídia digital (Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp).
Reforçou em suas divulgações a ideia central, de ser um Banco “Digital quando você quiser” e que está “ao seu lado sempre que você precisar”, dando 
destaque ao fato de ser atualmente uma das poucas instituições financeiras que detém esse atributo de proximidade, tanto em meios digitais quanto em 
atendimento presencial, o que facilita o relacionamento com os diversos públicos, de diferentes idades e perfis negociais.
Em sua fase final de reposicionamento de marca e planejamento, o BANESTES focou na pesquisa para a melhoria do relacionamento da rede Banesfácil e 
seus clientes, que somam 52,0% das autenticações eletrônicas do SFB, com 384 representantes credenciados, o que tornam ainda mais próximas as relações 
BANESTES x Sociedade.
Aderente ao plano estratégico de marketing da BANESTES Seguradora, direcionou a campanha com o slogan “Com a BANESTES Seguros por perto, tudo fica 
bem”, em que situações cotidianas são resguardadas pela eficiência da seguradora, campeã pela 14ª vez do recall de marcas de uma importante rede de 
comunicação estadual, cuja premiação ocorreu em junho deste ano.
Com o lançamento do novo aplicativo “Abre Conta BANESTES”, por meio das lojas virtuais Google Play e Apple Store, teve início também a campanha 
publicitária “Abre Conta”, que tem como mote a facilidade de abrir uma conta pelo aplicativo. Televisão, rádio, internet, redes sociais e outras mídias 
on-line estão sendo contempladas com essa nova campanha.
Por meios digitais divulgou a nova facilidade do aplicativo transacional de contas que disponibiliza crédito de contratação direta pelo celular, pessoa física 
e jurídica - obtendo excelentes resultados na adesão. Reforçou a sua presença nas redes sociais, a fim de captar o público jovem que participa ativamente 
da “vida digital”, mas que desconhece as facilidades oferecidas pelo BANESTES nesses ambientes.
Ainda em 2019, o banco divulgou a incorporação da recarga de cartões de transporte público ao seu aplicativo transacional e a sua nova agência de 
investimentos, focada no atendimento aos clientes com potencial para investir em carteiras diversificadas.
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13 - GUIDANCE 2019 e 2020
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.

Exercício 2019:

Indicadores
Guidance 

Projeção (%)
4º Trimestre 

Real (%) 
Carteira de Crédito Ampliada¹ 7 - 10 15,8
Depósito Total² 6 - 9 8,8
Despesa Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada³ 2,1 - 2,4 2,2
Eficiência Operacional4 52 - 55 52,3
Despesas Operacionais5 3 - 6 4,7
Rendas de Serviços e Tarifas 9 - 12 9,2
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 do total das despesas de pessoal e outras despesas administrativas.
Obs.: As variações estão baseadas em doze meses.
* As informações não são objeto de auditoria.

Projeções Exercício 2020:
Indicadores Guidance  2020
Carteira de Crédito Ampliada¹ 8% - 11%
Depósito Total² 7% - 10%
Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada³ 2,0% - 2,3%
Eficiência Operacional4 50% - 53%
Despesas Operacionais5 4% - 7%
Rendas de Serviços e Tarifas 8% - 11%
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 do total da despesa de pessoal e outras despesas administrativas.
 Obs.: As variações estão baseadas em 12 meses.

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 exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

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 se submete por ser sociedade de economia mista controlada 
diretamente pelo Estado do Espírito Santo, prestou serviços exclusivamente relacionados à auditoria externa no exercício de 2019.
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