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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE DE 2020

Senhores acionistas,

 Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do SISTEMA FINANCEIRO BANESTES (SFB), relativas 
ao período encerrado em 30 de junho de 2020, de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central do Brasil (BACEN) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

1. CONTEXTO ECONÔMICO

 A pandemia de COVID-19 causou uma forte desaceleração da atividade econômica nacional e local durante o primeiro semestre de 2020. A atividade 
operacional ao longo do segundo trimestre - fase mais aguda da pandemia até o momento - foi de queda entre os principais setores econômicos. A piora 
dos números operacionais e financeiros não será surpresa dado o atual cenário, com o aumento da inadimplência, queda da geração operacional de 
caixa das empresas, aumento da dívida pública e elevação das dívidas das famílias. Os governos (federal e estadual) lançaram um amplo conjunto de 
medidas emergenciais de apoio à saúde e à economia, muitas das quais envolvendo um custo fiscal significativo, tanto pelo lado da despesa como pelo 
lado da receita, buscando preservar empregos e empresas, enquanto, os bancos ajudaram a economia através de cortes de taxas de juros e adoção de 
medidas de liquidez.

 Diante desses impactos contracionistas que a pandemia nos trouxe, os agentes econômicos revisaram as projeções 2020, as quais apontam forte 
retração do PIB (entre -4,5% a -6,0%), taxa de desemprego subindo (entre 14,0% a 16,6%), uma inflação baixa e estabilizada (entre 1,7% a 1,9%) e taxa 
de juros (Selic) entre os menores patamares históricos (entre 2,25% a 1,90%).

 Adicionado a este cenário, as hipóteses de flexibilização gradual das restrições à mobilidade e ao funcionamento das atividades econômicas e o esforço 
de recuperação fiscal através de uma agenda de reformas estruturais, projeta-se uma recuperação da atividade produtiva e econômica gradual e lenta 
para os próximos anos. Ou seja, o maior desafio para recuperação pós-pandemia será o quadro fiscal. Com o déficit primário correspondendo a 11% do 
PIB e uma dívida pública que possivelmente ultrapassará os 95% do PIB, os analistas de mercado afirmam a necessidade de uma agenda de consolidação 
fiscal e reforma dos gastos públicos, viabilizando um cenário econômico melhor e de investimentos mais robustos no país.

 Sob este quadro econômico incerto, todos os agentes dos setores econômicos e produtivos do Estado do Espírito Santo estão empenhados e trabalhando 
para atenuar e superar os efeitos dessa crise sanitária, buscando restabelecer a normalidade e a preservação da vida. Em consonância, com esse 
caminho, sabendo que a crise econômica persistirá por um tempo e exigirá muito cuidado com nossos clientes, colaboradores e sociedade, o BANESTES 
seguirá firme cumprindo sua função econômica e social, apoiando os clientes e a sociedade capixaba como um todo. Afinal, o BANESTES é o banco dos 
capixabas. Por isso, Crescemos Juntos.

2. AÇÕES do BANESTES no enfrentamento da COVID-19

 Em função da pandemia do novo Coronavírus, o BANESTES vem atuando fortemente na economia local, com o objetivo intrínseco de redução dos 
impactos econômicos nos vários setores da economia capixaba. Em parceria com o BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o BANESTES 
disponibilizou o montante de R$ 250 milhões para uma linha de Crédito Emergencial para empresas de todos os portes e setores industriais, com 
condições diferenciadas de parcelamento e taxas, visando contribuir com a manutenção da capacidade financeira do setor produtivo. Além disso, o 
Banco detém a operação das linhas de crédito com garantia adicional do Fundo de Aval Bandes, anunciadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo. 
As linhas dão suporte a micros e pequenos empreendedores, associações, cooperativas e sindicatos de agricultores familiares. Outras duas linhas são 
operadas pelo Banco neste cenário de pandemia: Nossocrédito Emergencial, uma atuação emergencial do Programa Nossocrédito, e BNDES Crédito 
Pequenas Empresas, com a oferta de capital de giro para as empresas que faturam até R$ 300 milhões por ano.

 Outras facilidades anunciadas que estão disponíveis a sociedade são a possibilidade de reparcelamento de operações de crédito em até 180 dias, 
condição única no mercado, tanto para clientes pessoa física (PF) quanto pessoa jurídica (PJ); isenção de juros no Cheque Especial PF para 15 dias; 
isenção na cobrança de juros para pagamentos de contas de consumo e de tributos realizados com o cartão de crédito Banescard em uma parcela e para 
pagamentos parcelados em até seis vezes, baixa das taxas; e redução de juros do parcelamento da fatura dos cartões de crédito Banescard e 
Banestes Visa.

 Alinhado a este foco, que o momento exige, com ações rápidas e extraordinárias, o BANESTES vem cumprindo sua função econômica e social, apoiando 
os clientes e a sociedade capixaba como um todo, com a oferta de soluções financeiras de diferentes características, crédito a baixo custo, serviços, 
atendimento e parcerias. Afinal, o BANESTES é o banco dos capixabas. Por isso, Crescemos Juntos.
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3. DESTAQUES DO PERÍODO

•	 O	Lucro	Líquido	do	BANESTES	no	segundo	trimestre	de	2020	foi	de	R$	42	milhões	atingindo	no	semestre	R$	125	milhões,	avanço	de	14,4%	comparado	
ao mesmo período de 2019, correspondendo a R$ 0,39 por ação e rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (ROE)1 anualizada de 14,7%. O 
retorno sobre os ativos totais médios (ROA)2 anualizado foi de 0,8%;

•	 O	Faturamento3 totalizou R$ 511 milhões no segundo trimestre e fechou o primeiro semestre do ano em R$ 1,1 bilhão, queda de 17,1% comparado 
ao mesmo período de 2019. O Resultado Bruto da Intermediação Financeira no semestre avançou 13,1%. O Resultado Operacional no mesmo período 
atingiu R$ 215 milhões, avançando 29,3% sobre o mesmo período de 2019;

•	 Foi	destinado	aos	acionistas	o	valor	de	R$	27	milhões	a	título	de	juros	sobre	capital	próprio,	representando	a	distribuição	de	21,5%	do	lucro	líquido	
do período, alinhado com a Resolução CMN nº 4.820/20;

•	 O	Patrimônio	Líquido	atingiu	R$	1,6	bilhão,	menor	1,5%	em	relação	a	dezembro	de	2019	e	3,5%	superior	ao	mesmo	período	de	2019.	A	relação	
Patrimônio	Líquido	e	Ativo	Total	foi	de	5,8%.	O	Índice	de	Basileia	alcançou	14,1%	composto	integralmente	de	capital	nível	I;

•	 O	saldo	dos	Recursos	de	Terceiros	Captados	e	Administrados4 somou R$ 29,5 bilhões, crescente 11,3% no ano, e praticamente estável (+0,2%) em 
doze meses. Com um comportamento parecido, os Recursos Aplicados (Ativo Total) registraram R$ 27,2 bilhões, avanço no ano (+14,6%) e em doze 
meses uma leve queda (-2,8%);

•	 A	Carteira	de	Crédito	Ampliada5 atingiu o montante de R$ 7,5 bilhões em junho de 2020, maior 9,8% sobre a posição de dezembro de 2019 e superior 
17,9% em doze meses. A Carteira de Crédito Comercial (Conceito BACEN) alcançou R$ 4,7 bilhões, crescendo 11,0% no ano e 12,2% em doze meses. 
A estratégia da Instituição prioriza carteiras com menor risco, utilizando adequada política de crédito;

•	 O	Índice	de	Eficiência	Operacional6 no semestre foi de 49,1%, melhor 2,3 p.p. em relação ao mesmo período de 2019, e a Eficiência Operacional 
Ajustada ao Risco7 também apresentou ganho de performance de 3,8 p.p. contra o mesmo período, ficando com o índice de 54,8%;

•	 A	Inadimplência	(>	90	dias)	da	Carteira	de	Crédito	Ampliada	encerrou	junho	de	2020	em	2,2%.	A	inadimplência	da	Carteira	de	Crédito	Comercial	no	
período foi de 3,5%. As despesas com provisões de crédito8 geradas nos últimos doze meses representaram 1,9% do total da Carteira de Crédito 
Ampliada;

•	 A	nota	de	rating	em	escala	nacional	(moeda	local)	para	risco	de	crédito	medida	pela	Fitch	Ratings	manteve-se	em	A+(bra)	no	período,	mesmo	sob	
efeito e impacto da deterioração do cenário macroeconômico face à pandemia de Coronavírus (COVID-19); e

•	 As	 receitas	 com	 serviços	 no	 trimestre	 atingiram	R$	 87	milhões	 e	 acumularam	no	 semestre	R$	 177	milhões,	 estável	 (+0,1%)	 contra	 o	 primeiro	
semestre de 2019. O BANESTES manteve relacionamento com a base de 1.168.180 clientes, crescente nos segmentos pessoa jurídica (+3,5% em doze 
meses) e pessoa física (+3,4% em doze meses). O número de contas correntes atingiu 730.602, enquanto as contas de poupança somaram 604.890 
(+4,6% em doze meses).

4. DESEMPENHO ECONÔMICO

 O lucro líquido do segundo trimestre de 2020 foi de R$ 42 milhões, menor 7,5% quando comparado com o mesmo período do ano de 2019, decorrente 
da queda de receitas com prestação de serviços (-5,4%), do custo adicional (R$ 6 milhões) com provisão de debêntures e do ajuste da destinação de JCP 
alinhado ao atendimento a Resolução CMN nº 4.820/2020 impossibilitando o uso do benefício fiscal no período. No primeiro semestre de 2020 o lucro 
líquido atingiu R$ 125 milhões, um crescimento de 14,4% contra o mesmo período de 2019. Esse resultado tem como fatos principais: i) a elevação da 
margem financeira bruta9 em 9,4% diante da queda de despesas com captação (-41,2%) equalizada pela redução das receitas em operações de tesouraria 
(-33,9%) face movimento gradual da Selic e pela expansão das receitas de operações de crédito (+0,5%) ainda que de forma branda em função da crise 
sanitária instalada; ii) o custo com risco de crédito menor 8,9% devido ao controle da inadimplência, a gestão da qualidade de crédito nas novas 
concessões e ao processo de antecipação da restruturação de ativos com potencial problemático; iii) o controle e a racionalização das despesas 
administrativas (pessoal e outras) que elevou-se apenas 1,9% e iv) a redução dos custos com a operação de seguros, em especial sinistros (-18,1%). A 
margem financeira líquida10 avançou 13,1% e o resultado operacional da Instituição elevou-se em 29,3%, demonstrando boa capacidade de retenção de 
lucratividade na atividade comercial e eficiência gradativa na gestão de custos da operação bancária.

1 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média dos patrimônios líquidos do mês de referência e do mesmo mês do ano anterior. 

2 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média dos ativos totais do mês de referência e do mesmo mês do ano anterior. 

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 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 Relação entre o total de despesas administrativas (pessoal e outras) e o somatório das receitas com serviços e tarifas e o resultado bruto da intermediação financeira (excluído 

provisão para operações de créditos e outros créditos).
7 Relação entre o total de despesas administrativas (pessoal e outras) e o somatório das receitas com serviços e tarifas e o resultado bruto da intermediação financeira.
8 Conceito resolução nº 2.682/99 do CMN e perdas para TVM.
9 Refere-se ao resultado da intermediação financeira.
10 Refere-se ao resultado bruto da intermediação financeira.
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 O faturamento no segundo trimestre atingiu R$ 511 milhões (-24,1% em doze meses) somando no acumulado do semestre o valor de R$ 1,1 bilhão, recuo 
17,1% na comparação com o mesmo período de 2019, dado os efeitos diretos da Selic nas operações em especial de tesouraria e o impacto da pandemia 
da COVID-19 na economia local em especial nos setores de varejo e serviços. Com isso, as receitas com a prestação de serviços e tarifas bancárias 
somaram no segundo trimestre o valor de R$ 87 milhões, queda de 5,4% contra o segundo trimestre de 2019, impactada pela redução das rendas com 
administração e gestão de fundos (-10,2%), com cartões (-8,8%) e com conta corrente e depósitos (-12,6%). No acumulado do semestre, as receitas com 
prestação de serviços e tarifas atingiram R$ 177 milhões, mantendo-se estável e positiva (+0,1%), com destaque para as rendas de gestão e administração 
de fundos (+2,1%), de tarifas em operações de crédito (+18,8%) e angariação de seguros (+47,7%); contudo, este comportamento dependerá do retorno 
à normalidade da atividade econômica nos próximos meses. Os prêmios retidos no trimestre foram de R$ 35 milhões, menor 3,8% contra o mesmo 
período de 2019 e no semestre somaram R$ 76 milhões, uma leve queda de 1,4% contra o mesmo semestre de 2019.

 No segundo trimestre do ano, o resultado com provisão de operações de crédito e outros créditos foi de R$ 45 milhões, recuando 2,6% contra o mesmo 
período de 2019. No primeiro semestre do ano o valor somou R$ 69 milhões, redução de 8,9% contra o mesmo semestre do ano anterior. Desse valor, 
foram registrados como reversões de provisões R$ 49 milhões (+31,1%), enquanto as despesas de provisões somaram R$ 118 milhões (+4,2%). As despesas 
com provisões de crédito geradas nos últimos doze meses representaram 1,9% do total da Carteira de Crédito Ampliada. É importante frisar que o perfil 
da nossa carteira de crédito exerce influência direta na constituição de provisionamento das concessões, uma vez que, o grande montante (R$ 4,3 
bilhões, ou seja, 91,6%) do crédito está direcionado às pessoas físicas e MPMEs11 e em modalidades de crédito como consignado, microcrédito e 
financiamentos imobiliários (R$ 2,1 bilhões) que possuem garantias reais e representam menores riscos. Diante a pandemia, a Instituição intensificou 
as ações direcionadas à adequação da política e processos de concessão de crédito, buscando a maior qualidade das garantias adquiridas nas novas 
concessões e aprimorou os processos de estruturação de ativos e de recuperação de crédito. Quanto às despesas com sinistros retidos, no segundo 
trimestre registramos o valor de R$ 14 milhões com forte queda (-16,2%) contra o mesmo período de 2019 e no semestre R$ 31 milhões, recuo de 18,1%.

 As despesas administrativas (pessoal e outras) no segundo trimestre somaram R$ 158 milhões, redução 1,4% sobre igual período de 2019. Os gastos com 
pessoal atingiram R$ 91 milhões (+1,5%) e as outras despesas administrativas somaram R$ 66 milhões, queda de 5,0%, decorrente da aplicação de ações 
de racionalização de custos junto aos processos da produção bancária. No semestre, as despesas administrativas (pessoal e outras) totalizaram R$ 324 
milhões, elevação de 1,9%, refletindo a tendência do trimestre e as ações de racionalização e cortes de custos em processos da operação bancária. 
Importante frisar, que os trabalhos em andamento e ações aplicadas até o momento para redução de despesas, têm como diretriz a preservação da 
qualidade dos serviços prestados. O índice de Cobertura Geral12 no semestre foi de 54,6% e a Cobertura Imediata13 atingiu o patamar de 96,2%.

 Diante dos supracitados, a eficiência do Banco no semestre manteve-se satisfatória e de certa forma surpreendente as expectativas frente um cenário 
fraco e de baixa atividade econômica no período, que vem sendo recrudescido pela pandemia da COVID-19: o índice de eficiência operacional fixou-se 
em 49,1% e o índice de eficiência operacional ajustada ao risco foi de 54,8%, ambos com ganhos de performance em 2,3 p.p. e 3,8 p.p. contra o mesmo 
período de 2019, respectivamente.

5. DESEMPENHO FINANCEIRO

 O patrimônio líquido do BANESTES alcançou em 30/06/2020 o valor de R$ 1,6 bilhão, recuando 1,5% sobre o saldo de dezembro de 2019, contudo, 
crescente 3,5% em doze meses. Foram destinados juros sobre capital próprio aos acionistas no valor de R$ 27 milhões, o que representa 21,5% do lucro 
líquido do período, conforme determinado pela Resolução CMN nº 4.820/20. O índice de Basileia apurado foi de 14,1%. Os indicadores de rentabilidade, 
ROE e ROA, anualizados foram de 14,7% e 0,8%, respectivamente.

 Em junho de 2020, os recursos de terceiros captados e administrados somaram o saldo de R$ 29,5 bilhões, maiores 11,3% em relação à 31/12/2019 e 
estáveis (+0,2%) em doze meses, distribuídos, principalmente em:

•	 R$	1,2	bilhão	em	depósitos	à	vista,	avanços	de	48,7%	no	ano	e	38,9%	em	doze	meses;

•	 R$	3,5	bilhões	em	depósitos	de	poupança,	acréscimos	de	14,7%	no	ano	e	20,8%	em	doze	meses;

•	 R$	7,1	bilhões	em	depósitos	a	prazo,	expansões	de	28,5%	no	ano	e	9,3%	em	doze	meses;

•	 R$	2,2	bilhões	em	depósitos	judiciais,	elevações	de	1,7%	no	ano	e	17,2%	em	doze	meses;

•	 R$	10,0	bilhões	em	captação	no	mercado	aberto,	aumento	de	14,3%	no	ano	e	recuo	de	18,7%	em	doze	meses;

•	 R$	217	milhões	em	recursos	de	aceites	e	emissão	de	títulos,	reduções	de	50,8%	no	ano	e	62,6%	em	doze	meses;	e

•	 R$	5,0	bilhões	em	fundos	administrados,	queda	de	9,0%	no	ano	e	crescimento	de	24,0%	em	doze	meses.

 Em junho de 2020, os recursos aplicados (total do ativo) contabilizaram o saldo de R$ 27,2 bilhões, expandindo 14,6% sobre a posição de dezembro de 
2019, contudo, em doze meses retraiu 2,8%. Os ativos são compostos, principalmente por:

•	 R$	 2,2	 bilhões	 em	Caixa	 e	Agregados	 de	Caixa14 onde o BANESTES nos últimos períodos vem redirecionando tais recursos à carteira de ativos 
constituídos com maior rentabilidade;

•	 R$	7,0	bilhões	em	aplicações	interfinanceiras	de	liquidez	-	posição	financiada	com	avanço	de	49,4%	no	ano	e	queda	de	24,1%	em	doze	meses;

•	 R$	11,8	bilhões	em	títulos	e	valores	mobiliários,	maior	12,4%	no	ano	e	22,0%	em	doze	meses.	Em	cumprimento	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”; e

•	 R$	4,4	bilhões	em	operações	de	crédito,	crescimentos	de	13,8%	no	ano	e	14,4%	em	doze	meses.

11 Micro,	pequenas	e	médias	empresas	conforme	Lei	Complementar	nº	139/11.
12 Relação entre o total das receitas de serviços e tarifas e o total de despesas administrativas (pessoal e outras).
13 Relação entre o total das receitas de serviços e tarifas e o total de despesas com pessoal.
14 Refere-se à posição em disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez - posição bancada.
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 A carteira de crédito ampliada registrou o saldo de R$ 7,5 bilhões, crescente 9,8% em relação à posição de dezembro de 2019 e 17,9% em doze meses. 
A carteira de crédito comercial (conceito BACEN) atingiu R$ 4,7 bilhões, expandindo 11,0% contra dezembro de 2019 e 12,2% em doze meses. Desse 
montante, R$ 2,9 bilhões (61,8%) são operações com pessoas físicas e R$ 1,8 bilhão com pessoas jurídicas (38,2%). Da carteira de pessoa jurídica, 78,3% 
são concessões à micro, pequenas e médias empresas e 21,7% a grandes empresas. O BANESTES adota critérios rigorosos de segurança e de avaliação 
dos processos de concessão de crédito, de forma a manter o equilíbrio entre a expansão da carteira e inadimplência. Abaixo, a posição do crédito 
comercial em 30/06/2020, distribuído nas principais modalidades:

•	 R$	3,5	bilhões	em	empréstimos,	crescimentos	de	17,5%	no	ano	e	18,9%	em	doze	meses,	destaque	para	o	consignado	(+15,6%	no	ano	e	+17,6%	em	
doze meses), microcrédito (+9,9% no ano e +34,3% em doze meses) e capital de giro (+44,4% no ano e +49,6% em doze meses);

•	 R$	29	milhões	em	títulos	descontados,	retrações	de	58,4%	no	ano	e	41,9%	em	doze	meses;

•	 R$	103	milhões	em	financiamentos,	estável	(-0,1%)	no	ano	e	redução	de	14,0%	em	doze	meses;

•	 R$	190	milhões	em	financiamentos	rurais,	crescimento	de	4,6%	no	ano	e	recuo	3,5%	em	doze	meses;

•	 R$	501	milhões	em	financiamentos	imobiliários,	expansões	de	7,8%	no	ano	e	9,5%	em	doze	meses;

•	 R$	47	milhões	em	adiantamentos	sobre	contratos	de	câmbio,	acréscimo	de	4,5%	no	ano	e	queda	de	18,8%	em	doze	meses;	e

•	 R$	271	milhões	em	operações	com	cartão	de	crédito,	redução	de	15,7%	no	ano	e	estável	(+0,3%)	em	doze	meses.

Carteira de Crédito
Ampliada - R$ Milhão

Crédito Comercial
Perfil - R$ Milhão

Crédito Comercial
Modalidades

Crédito PJ -
Perfil

6. NÍVEIS DE RISCO, INADIMPLÊNCIA E RESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA

 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 2020: 68,7% encontravam-se classificadas nos níveis de risco AA e A, 21,6% entre os níveis de risco B e C, 5,8% 
entre	D	e	G	e	3,9%	encontravam-se	no	nível	de	risco	H.	O	índice	de	inadimplência	(>	90	dias)	da	carteira	de	crédito	ampliada	ficou	em	2,2%.	Enquanto,	
a	inadimplência	(>	90	dias)	da	carteira	de	crédito	comercial	atingiu	3,5%.	As	operações	com	atraso	superior	a	90	dias	no	segmento	de	pessoa	física	
atingiram 2,6%, enquanto, no segmento corporativo fechou em 5,0%. Em suma, a inadimplência das operações com pessoa física ficaram estáveis 
comparado ao primeiro semestre de 2019, enquanto, a inadimplência das operações corporativas apresentaram melhora 0,8 p.p. na mesma comparação, 
porém ainda não capturado na totalidade o impacto e efeito da crise sanitária instalada (COVID-19) na economia local e consequentemente em nossas 
operações.

 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.

 A recuperação de créditos transferidos para prejuízo alcançou no segundo trimestre o valor de R$ 23 milhões acumulando no semestre o montante de 
R$ 31 milhões, resultado superior 85,0% ao apurado no mesmo período de 2019. Paralelamente, com o objetivo de manter os baixos níveis de 
inadimplência e incrementar sua performance na recuperação de crédito, o BANESTES realizou neste semestre a contratação de 17 assessorias de 
cobrança extrajudicial.
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7. IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS

 O total de impostos, contribuições e encargos sociais pagos ou provisionados pelo BANESTES no primeiro semestre de 2020 chegou a R$ 154 milhões. 
Desse montante, R$ 118 milhões foram recolhidos aos cofres públicos em forma de impostos e contribuições, refletindo a importância das operações 
desenvolvidas pela Instituição. Os outros R$ 36 milhões referem-se aos encargos sociais sobre a folha de pagamentos.

8. GESTÃO E SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

 A nota de rating em escala nacional (moeda local) para risco de crédito medida pela Fitch Ratings manteve-se em A+(bra) no período. Nesse primeiro 
semestre, a agência classificadora de risco, fez uma revisão na perspectiva da nota, que de positiva passou para negativa, refletindo a expectativa da 
Fitch de que a deterioração do cenário macroeconômico devido ao COVID-19 afetará a qualidade dos ativos e rentabilidade de todo o setor bancário.

 Em gestão de pessoas, o primeiro semestre de 2020 apresentou marcos relevantes. Foi realizado a 3ª edição “Encontro de Gigantes 2020”, que reuniu 
cerca de 1.800 colaboradores alinhando-os a uma programação dinâmica, a qual, buscou reforçar a cultura “Crescemos Juntos” pautados nos pilares: 
experiência	do	cliente,	trabalho	em	equipe,	inovação	e	alta	performance.	Outras	iniciativas	foram	desenvolvidas,	como	a	“Escola	de	Liderança”	um	
programa de treinamento e aperfeiçoamento que alcançou 518 líderes e o programa “Onboarding” para integração e inserção à gestão de desempenho 
por competência de 21 novos colaboradores. Em junho, foi executado o programa para preparação dos colaboradores que passaram a integrar a primeira 
Agência Digital do BANESTES, onde o treinamento foi o primeiro a ser executado em um formato totalmente virtual com a utilização de vídeo 
conferência.

 Com a pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), os eventos presenciais de desenvolvimento de pessoas foram cancelados, visando a preservação 
da saúde dos colaboradores. A partir desse cenário, passamos a utilizar canais virtuais para a continuidade dos treinamentos. Nesse contexto, 
implementou-se a realização de Lives	internas	(Encontro	de	Gigantes	-	Live)	e	externas	por	Youtube	de	diversos	temas	de	interesse	da	comunidade	
capixaba. A atenção com os colaboradores no âmbito das empresas do SFB (Sistema Financeiro BANESTES) foi o grande foco do período, onde instalou-se 
o modelo de home office e um modelo híbrido de teletrabalho, preservando a saúde, bem estar e a integração da equipe.

 Importante frisar, que no primeiro semestre deste ano foram realizados os desligamentos de 13 colaboradores das áreas de tecnologia por adesão ao 
Plano Especial de Desligamento Incentivado e mais outros 60 colaboradores por adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDV, sendo 55 do banco e 5 
da seguradora. Ao final deste primeiro semestre, o efetivo das empresas do SFB era de 2.173 colaboradores.

 No primeiro semestre de 2020, sob a forma de juros sobre capital próprio, destinamos ao acionista controlador (Estado do Espírito Santo) a quantia de 
R$ 25 milhões, valor este aplicado conforme as prioridades de investimentos definidas no orçamento estadual.

 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 857 pontos de atendimento, compostos por 152 unidades de 
atendimento (entre agências e postos), 329 postos de atendimento eletrônico e 376 correspondentes Banesfácil. De janeiro a junho de 2020, foi 
investida em Tecnologia da Informação e Comunicação a quantia de R$ 19 milhões, proporcionando significativas melhorias nos serviços bancários. 
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 (ferramenta 
voltada para cliente PJ), e nos Aplicativos BANESTES, BANESTES Cartões e Abre Contas BANESTES. Com relação ao sistema de automação bancária, foram 
implementadas iniciativas para automatização de procedimentos de suporte e de atendimento a rede de agências e correspondentes, com o objetivo 
de aumentar a eficiência operacional e proporcionar mais agilidade no atendimento a clientes.

 Para enfrentar a situação de pandemia do Coronavírus (COVID-19), o BANESTES implementou uma série de soluções tecnológicas objetivando incrementar 
a capacidade de trabalho em home office, o atendimento digital aos clientes e a continuidade das operações reduzindo a necessidade do atendimento 
presencial nas agências, apoiando assim, o isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde pública, ao mesmo tempo, que mantém os 
serviços bancários essenciais à população. Destacam-se o uso de VPN (rede privada virtual) e VDI (infraestrutura de virtualização de estações de 
trabalho) para o acesso seguro dos colaboradores em teletrabalho, aquisição de novos notebooks e smartphones para o atendimento remoto, publicação 
de novos serviços na web, implantação de sistema de aprovações digitais para facilitar a contratação de produtos e serviços pelos clientes e ampla 
adoção de reuniões por meio de videoconferência.

 Estamos adotando conceitos de arquitetura de TI, orientada a serviços e containers, visando possibilitar soluções de negócio aderentes à transformação 
digital. No primeiro semestre, investimos em melhorias importantes no App BANESTES, como: i) consulta e recarga de cartões GVBus, ii) empréstimo 
consignado, iii) pagamento de IPTU através de QRCode, iv) aprovações digitais de concessão de crédito e v) parcelamento de faturas para cartão VISA. 
A funcionalidade de aprovações digitais de concessão de crédito vem proporcionando maior facilidade para os negócios, que engloba 26 categorias de 
produtos e já alcançou volume significativo de operações realizadas em poucos meses de uso. Também no App BANESTES, iniciamos em junho um piloto 
da funcionalidade “Fale com o seu Gerente”, o qual os clientes poderão informar um serviço de interesse para que o gerente retorne o contato.

 Os canais digitais (Internet Banking e Mobile) foram responsáveis por 10 milhões de transações financeiras no semestre, crescendo 20,8% sobre mesmo 
período do ano anterior. O App BANESTES bateu recorde em transações financeiras no mês de maio, ultrapassando a marca de um milhão de operações 
com movimentação financeira em um único mês, incluindo transações como pagamentos, transferências e saques sem cartão. Analisando-se as 
transações totais, que incluem consultas de informações como extrato, nosso aplicativo tornou-se o principal canal de transações para os clientes, 
alcançando mais de 35 milhões de transações no semestre, aumento de 28,0% sobre o mesmo período de 2019. Já o App Abre Conta BANESTES completou 
um ano de lançamento no dia 18/06/2020, permitindo tanto a abertura de conta corrente quanto à concessão de crédito em cheque especial e cartão 
com amplo uso na captação de novos clientes.

 Neste primeiro semestre de 2020, canalizamos esforços para a preparação de todo o ecossistema para lançamento do PIX, a interface para os clientes 
do SPI (Sistema Integrado de Pagamentos) que vem sendo considerado por todos do setor bancário uma revolução nas relações financeiras e de consumo 
do brasileiro; e lançamos nossa primeira Agência Digital BANESTES, que tem por objetivo oferecer uma nova experiência de atendimento personalizado 
e totalmente digital aos clientes com esse perfil.

 A base de clientes do BANESTES é ampla, apresentando uma excelente oportunidade de negócios e crescimento das operações. Em junho de 2020, essa 
base era composta de 1.098.862 pessoas físicas (+3,4% em doze meses) e 69.318 pessoas jurídicas (+3,5% em doze meses), totalizando 1.168.180 clientes 
ativos (+3,4% em doze meses) que movimentaram 730.602 contas correntes e 604.890 contas poupança (+4,6% em doze meses).

 Um dos vetores de crescimento do BANESTES, o cartão de bandeira própria “Banescard” teve queda de performance, em função da pandemia causada 
pela COVID-19 no primeiro semestre de 2020. São mais de 2 milhões de estabelecimentos comerciais credenciados às redes Cielo, Getnet, Bin, Rede e 
Stone em todo o Brasil que aceitam o Banescard. No primeiro semestre de 2020, foram 11 milhões de operações, com retração de 8,7% quando 
comparado ao mesmo período de 2019. O valor transacionado em compras e saques com os cartões de débito e crédito atingiu R$ 839 milhões, um recuo 
de 2,5% contra o mesmo período de 2019. Os cartões de crédito e débito BANESTES Visa continuam crescendo, e já consolidaram seu lugar no portfólio 
de produtos da Instituição. Comparado com o primeiro semestre de 2019, expandiu 9,1% em quantidade de transações de compras e saques de pessoas 
físicas e jurídicas, aumentando o faturamento em 13,6%, registrando a cifra de R$ 671 milhões no período.
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 No primeiro semestre de 2020 o BANESTES apoiou o “Carnaval Capixaba” que movimenta aproximadamente R$ 16 milhões na economia local e 
participação de mais de 60 mil foliões. Esse evento gera inúmeros empregos e renda aos capixabas nas diversas regiões do Estado. Em parceria com o 
Instituto Jones dos Santos Neves - agência pública estadual que subsidia políticas públicas por meio da elaboração e implementação de estudos, 
pesquisas, planos e projetos - o BANESTES realizou o Seminário de Conjuntura, com o objetivo de discutir as perspectivas econômicas e fiscais do Brasil, 
do Espírito Santo e de Minas Gerais. Após as fortes chuvas ocorridas no início do ano, o BANESTES lançou e divulgou linhas de crédito e apoio aos 
atingidos, com o tema “RECONSTRUÇÃO 2020”. Vale destacar também o apoio da Instituição a cultura no âmbito nacional e regional, nesse trimestre, 
foi lançado 11ª Edição do Circuito de Teatro, que conta com 11 espetáculos. Devido à pandemia da COVID-19, o BANESTES suspendeu a política de 
patrocínios de eventos presenciais, onde os que estavam marcados foram suspensos e os que puderam ser adaptados, modificados a digitais. Nesse 
período, as ações do marketing foram focadas nas soluções e produtos bancários destinados a emergência da crise sanitária, como créditos emergenciais 
e especiais direcionados a empresas (de todos os portes), microcrédito, operações de repactuação de crédito, pagamento de contas e redução de juros.

9. EMPRESAS CONTROLADAS

 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 primeiro 
semestre de 2020 foi de R$ 10 milhões, expandindo 16,5% comparado ao 1º semestre de 2019, obtendo um ROE de 9,4%, apurado pela relação entre o 
lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido médio registrado em 30/06/2019 e 30/06/2020. A participação da empresa no resultado do 
BANESTES foi de 7,8%.

 A BANESTES Corretora é especializada na administração e corretagem de seguros dos diversos ramos e na intermediação de títulos de capitalização, 
plano odontológico e planos de previdência privada. No primeiro semestre de 2020, os volumes de prêmios emitidos junto à BANESTES Seguros foram 
de R$ 2,3 milhões para seguro de automóvel, R$ 2,4 milhões para seguro residencial (+48,0%) e R$ 3,7 milhões para acidentes pessoais (+49,0%). A 
carteira de seguros de vida alcançou R$ 6,5 milhões, crescimento de 12,5% em relação ao mesmo período de 2019. O volume de vendas de títulos de 
capitalização foi de R$ 2,5 milhões (+154,0%) e previdência de R$ 758 mil para planos com pagamentos mensais e R$ 28 milhões para aportes e 
portabilidades. A carteira de previdência fechou o período com valor superior a 200 milhões, um acréscimo de 51,0%.

 A BANESTES DTVM possui uma atuação profissional quanto à gestão de ativos nos mercados de renda fixa e de renda variável, por meio 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 2020, concluiu a 6ª emissão de cotas do BANESTES Recebíveis Imobiliários - FII no valor superior a R$ 50 milhões, durante o 
período mais agudo de volatilidade da Bolsa, elevando o valor de mercado do fundo (“BCRI11”) para R$ 318 milhões no encerramento do semestre, 
véspera de completar o aniversário de cinco anos de listagem na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. O volume total sob gestão atingiu R$ 5,6 bilhões. O lucro 
líquido apurado no semestre, excluindo o resultado de participação em controladas, foi de R$ 3,6 milhões, representando uma participação no lucro 
consolidado do BANESTES de 2,9%. Considerando o consolidado da BANESTES DTVM e sua controlada BANESTES Corretora, o lucro líquido foi de R$ 7,5 
milhões no período.

10. GUIDANCE

 Em função da baixa visibilidade sobre a extensão e profundidade dos efeitos da crise atual, manteremos suspensas as projeções para o ano de 2020. 
A Administração entende ser prudente não divulgar novas projeções neste momento, até ser possível ter uma maior precisão sobre os impactos e 
extensão da situação atual em nossas operações.

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 primeiro semestre de 2020.

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 primeiro 
semestre de 2020.
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