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Código CVM 418-9

Possui auditor? SIM

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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Marcelo Faria Pereira 01/04/2022 013.514.977-07 Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 11 Andar Torre A, Vila São Francisco, São Paulo, 
SP, Brasil, CEP 04711-904, Telefone (011) 39401500, e-mail: esilveira@kpmg.com.br

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não há.

Justificativa da substituição Atendimento ao Artigo 31-A da Resolução CVM 23/2021, que dispõe sobre a rotatividade de auditores independentes.

Tipo auditor Nacional

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

CPF/CNPJ 57.755.217/0001-29

Nome/Razão social KPMG Auditores Independentes

Data Início 01/04/2022

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

1.656.773,82

Descrição do serviço contratado Exame das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas do Banco e suas controladas, relativas aos exercícios 
sociais de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, nos respectivos períodos-base; Auditoria das Informações Trimestrais - ITR e das 
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP em conformidade com a Instrução CVM nº 480/2009, Individuais e 
Consolidadas, em Português; Emissão de Relatório Sobre as Demonstrações Financeiras - Individuais e Consolidadas, para 
publicação - Conforme Lei nº 6.404/76 e Resolução CMN 4.818/2020; Emissão de Relatório Circunstanciado - normas básicas 
do COSIF instituído pela Resolução CMN 4.858/2020, os dispositivos da Circular BACEN 3.467/2009 e descrições amparadas 
pela Resolução CMN 3.198/2004; Emissão de relatório circunstanciado de revisão dos critérios adotados quanto à 
classificação nos níveis de risco e de avaliação do provisionamento registrado nas Demonstrações Financeiras, conforme 
Resolução CMN 2.682 de 21.12.1999; Emissão de relatório com sua opinião sobre a adequação com que as Demonstrações 
Financeiras apresentam a posição econômico-financeira das Sociedades Empresárias referidas no preâmbulo deste Edital e 
do Consolidado, em conformidade com os princípios contábeis emitidos pelo International Accounting Standards Board/IASB - 
International Financial Reporting Standards Resolução n° 4.818/2020 e BCB nº 2/2020; Orientação sobre exigibilidade de 
impostos e de contribuições sociais que os CONTRATANTES estão obrigados, princípios fundamentais de contabilidade, 
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis– CPC e IASB, normas 
estabelecidas pelas autoridades governamentais competentes; Revisão das bases mensais de cálculo de tributos; Revisão 
das Declarações Fiscais; Revisão do questionário prudencial, em atendimento à Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP conforme previsto na Resolução CNSP nº 432/2021; Parecer sobre as DFs, em atendimento à Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP conforme previsto na Resolução CNSP nº 432/2021; Relatório Circunstanciado sobre a 
Adequação dos Procedimentos Contábeis e das Práticas de Divulgação de Informações nas Demonstrações Financeiras, em 
atendimento à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP conforme previsto na Resolução CNSP nº 432/2021; Relatório 
Circunstanciado sobre a Adequação dos Controles Internos aos Riscos Suportados em atendimento à Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP conforme previsto na Circular SUSEP nº 648/2021 e suas alterações; e Resolução CNSP nº 
432/2021; Revisar o Formulário de Referência, elaborado conforme Instrução CVM 480/09 e demais normativos, para 
divulgação obrigatória anual e para divulgações eventuais espontâneas e/ou obrigatórias; Parecer de Auditoria Externa sobre 
a Regularidade das Operações Contratadas, das Solicitações de Honra e das Recuperações de Honra – Conforme previsto na 
Lei nº 13.999/2020 do Fundo de Garantia das Operações – FGO; Parecer de Auditoria Externa sobre Relatório Conglomerado 
Prudencial, conforme Resolução CMN 4.911/2021 e normas posteriores que disponham sobre os prazos, a forma, o conteúdo 
e as condições para a elaboração desse documento; Emissão de Relatório Sobre as Demonstrações Contábeis.
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2.3 - Outras Informações Relevantes
 

Considerando o disposto no inciso VIII do artigo 34 do Estatuto Social do BANESTES, que compete 

ao Conselho de Administração “escolher e destituir auditores independentes do Banco, na forma da 

legislação em vigor, bem como convocá-los para prestar esclarecimentos, que entender necessário 

sobre qualquer matéria”, foi deliberado por este órgão a contratação da empresa  KPMG Auditores 

Independentes LTDA (KPMG), em 1º de abril de 2022, por meio de processo licitatório para prestar 

serviços de auditoria nas Demonstrações Financeiras da Sociedade. 

 

Além do BANESTES, fazem parte deste contrato de prestação de serviços de auditoria as empresas 

controladas direta e indiretamente. 

 

Quanto aos serviços de auditoria prestados às empresas controladas direta e indiretamente em 

2021, foram pagos os valores abaixo relacionados à PricewaterhouseCoopers Auditores 

Independentes, tendo em vista o contrato assinado em 01 de junho de 2017: 

 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes 

Empresa Honorários PwC 

Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A 
154.696,07 

Banestes Seguros S/A 
271.067,16 

Banestes Adm. e Corretora de Seguros, Prev. e Capitalização Ltda 
36.178,63 

TOTAL  461.941,86 
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2.3 - Outras Informações Relevantes
 

Os Fundos de Investimentos administrados tiveram contrato com a PricewaterhouseCooper até 31 

de maio de 2017, quando foi substituída pela BDO RCS Auditores Independentes S.S (BDO). 

 

Pelos serviços prestados em 2021, foram pagos os valores abaixo relacionados: 

 

BDO RCS Auditores Independentes S.S 

Empresa 
                      Honorários 

BDO 

 Fundo de Investimento BANESTES Institucional - Renda Fixa 5.184,57 

F
u

n
d

o
s
 

Fundo de Investimento BANESTES Invest Money - Renda Fixa 5.184,57 

Fundo de Investimento BANESTES Invest Public - Renda Fixa 5.184,57 

BANESTES Investidor Automático Fundo de Investimento - Renda Fixa - Curto Prazo 5.184,57 

Fundo de Investimento BANESTES Previdenciário - Renda Fixa - Referenciado IMA 5.184,57 

Fundo de Investimento BANESTES Liquidez Renda Fixa Referenciado DI 5.184,57 

Fundo de Investimento BANESTES Referencial - Renda Fixa - Referenciado IRF - M1 5.184,57 

Fundo de Investimento BANESTES Solidez Automático Renda Fixa Curto Prazo 5.184,57 

Fundo de Investimento BANESTES Tesouro Automático Renda Fixa Curto Prazo 5.184,57 

Fundo de Investimento BANESTES - VGBL Renda Fixa 5.184,57 

BANESTES Debêntures Incentivadas FIC de Fundos de Investimento Multim. Créd. Priv 3.456,37 

BANESTES Valores FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI 3.456,37 

BANESTES VIP DI FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI 3.456,25 

BANESTES Vitória 500 FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI 3.456,35 

BANESTES Estratégia FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa 3.456,37 

BANESTES FIC de Fundos de Investimento de Ações - BTG Absoluto Institucional 3.456,37 

BANESTES Dividendos Fundo de Investimento e Cotas de Fundos de Investimento de 
Ações 

3.456,41 

BANESTES Green Stone Fundo de Investimento Renda Fixa 5.322,36 

 BANESTES Quotas FUNSES FIC de Fundos de Investimento Multim. 864,09 

TOTAL DE FUNDOS 82.226,62 
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Resultado Diluído por Ação 0,70 0,68 0,49

Resultado Básico por Ação 0,700000 0,680000 0,490000

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

5,330000 5,030000 4,660000

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

315.912.860 315.912.860 315.912.860

Resultado Líquido 221.654.114,27 215.185.504,87 153.733.046,24

Resultado Bruto 867.273.050,51 861.059.315,83 841.680.836,59

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.543.454.362,98 2.100.563.965,48 2.164.883.622,17

Ativo Total 30.530.922.397,65 23.788.780.008,76 27.975.320.438,63

Patrimônio Líquido 1.685.024.344,17 1.589.630.365,72 1.473.103.046,97

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2020) Exercício social (31/12/2019) Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis  

 

O BANESTES não elabora e não divulga medições não contábeis.  
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

 

Não ocorreram eventos subsequentes que já não estivessem divulgados nas demonstrações financeiras de 

31 de dezembro de 2020. 
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

  

R$ Mil 
Destinação do Resultado 

2020 2019 2018 

a. Regras sobre retenção de lucros 

O lucro líquido, como definido no artigo 191, da Lei nº 6.404/76, depois de computada a CSLL, apurado em cada balanço semestral ou anual terá, pela ordem, a seguinte destinação: 

1 - Reserva Legal  

5% (cinco por cento), antes de qualquer destinação, para constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da 

reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76 exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória 

a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; 

2 - Reserva Estatutária  

Por proposta do Conselho de Administração “ad referendum” da Assembleia Geral, poderá ser deliberada a formação das seguintes reservas: Reserva para Equalização de Dividendos, 

Reserva para Margem Operacional e Reserva de Risco em Operações de Câmbio. 

- Reserva para Equalização de Dividendos será limitada a 20% do valor do capital social e terá por finalidade garantir recursos para pagamento de dividendos, inclusive na forma de 

juros sobre o capital próprio, ou suas antecipações, visando manter o fluxo de remuneração aos acionistas, sendo formada com recursos equivalentes a até 50% do lucro líquido do 

exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 

- Reserva para Margem Operacional será limitada a 80% do valor do capital social e deve ter por finalidade garantir meios financeiros para a operação da sociedade, sendo formada 

com recursos equivalentes a até 100% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 

- Reserva de Risco em Operações de Câmbio será limitada a 10% do valor do capital social e deve ter por finalidade cobrir o risco de exposição em operações de câmbio, sendo 

formada com recursos equivalentes a até 2% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei n.º 6.404/76. 

a.1. Valores das Retenções 

de Lucros  (R$ Mil) 

Lucro Líquido do Exercício 231.797 213.738 181.055 

Reserva Legal -11.589 -10.686 -9.053 

Reserva Estatutária -154.307 -94.756 -83.822 

Realização de Reserva de Reavaliação 86 92 84 

b. Regras sobre distribuição de dividendos 

Dividendo Mínimo 

Em conformidade com o artigo 85, item II, do Estatuto 

Social, o Banestes conferiu aos acionistas, ordinaristas e 

preferencialistas, direitos a dividendos de 25%, no 

mínimo, não podendo exceder a 60% do lucro líquido 

ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, como 

dividendo obrigatório. 

Dividendo Mínimo 

Em conformidade com o artigo 85, item II, do Estatuto Social, 

o Banestes conferiu aos acionistas, ordinaristas e 

preferencialistas, direitos a dividendos de 25%, no mínimo, 

não podendo exceder a 60% do lucro líquido ajustado nos 

termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, como dividendo 

obrigatório. 

Dividendo Mínimo 

Em conformidade com o artigo 83, item II, do Estatuto 

Social, cuja reforma estatutária foi aprovada em 

03.11.2016, o Banestes conferiu aos acionistas, 

ordinaristas e preferencialistas, direitos a dividendos de 

25%, no mínimo, não podendo exceder a 40% do lucro 

líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, 

como dividendo obrigatório. 

Além da definição do percentual de dividendos a ser declarado, o artigo 85 também define as regras para distribuição de dividendos. 

“Parágrafo Primeiro - A Diretoria, mediante aprovação do Conselho de administração, fica autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e 

mensais, à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes.” 

Parágrafo Segundo - Poderá a Diretoria, ainda, mediante aprovação do Conselho de Administração, “ad referendum” da Assembleia Geral, autorizar a distribuição de lucros aos 

acionistas a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação específica, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários, cuja declaração lhe é facultada 

pelo parágrafo anterior ou, ainda, em adição aos mesmos. 

Parágrafo Terceiro - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda retido na fonte, ao valor do dividendo, de acordo com o inciso II 

do “caput” deste artigo. 

Parágrafo Quarto - A remuneração, a título de Juros sobre o Capital Próprio, não poderá ser superior à variação pró rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada sobre 

as contas do patrimônio líquido, ajustado conforme estabelece a Lei. 

Parágrafo Quinto - No prazo de até 60 (sessenta) dias da data em que for declarado, o dividendo ficará à disposição do acionista, que, àquela data, estiver inscrito como proprietário 

ou usufrutuário da ação. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, 

e reverterão em favor do Banco.” 

As ações preferenciais possuem participação nos lucros distribuídos e pagamentos de juros sobre capital próprio em igualdade com as ações ordinárias; (Artigo 5º, §2º do Estatuto 

Social). 
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

c. Periodicidade das distribuições de dividendos 

No referido triênio, os pagamentos de JCP - Juros sobre o Capital Próprio mensais tiveram como beneficiários os acionistas que estavam inscritos nos registros da Companhia no 

último dia útil de cada mês, sendo esse pagamento efetuado no primeiro dia útil do 2º mês subsequente à data de referência, com retenção de 15% do Imposto de Renda na Fonte, 

exceto para os acionistas pessoas jurídicas que comprovaram sua condição de imunes ou isentos da referida tributação ficando condicionado ao limite de dedutibilidade da TJLP, 

conforme artigo 9º, da Lei n.º 9.249/95. 

Em 2020 o pagamento de JCP foi realizado da seguinte 

forma: 

 

• JCP Mensais: 

O Conselho de Administração aprovou em 13.01.2020 o 

pagamento de Juros sobre o Capital Próprio mensais para 

o exercício de 2020 no valor bruto mensal de         R$ 

6.700.000,00 e, valor bruto por ação (ON e PN) de 

0,02120838006. 

 

• Suspensão do JCP 

Em 25 de maio de 2020, por força da Resolução CMN Nº 

4.797/2020, o Conselho de Administração decidiu pela 

suspensão temporária do pagamento mensal de 

proventos nos meses de maio, junho e julho. 

 

 

• Novo Cronograma de Distribuição Mensal de JCP 

Em 24 de agosto de 2020, o Conselho de Administração 

aprovou a retomada do pagamento de Juros sobre o 

Capital Próprio (JCP) mensal no valor bruto de 

R$ 3.000.000,00, sendo R$ 0,00949628958 por ação (ON 

e PN). 

 

 

• JCP Intermediários do 2º semestre: 

O Conselho de Administração declarou em 14.01.2021, o 

pagamento de Juros sobre o Capital Próprio 

Intermediários - JCP, referente ao semestre encerrado em 

31.12.2020, no valor bruto de R$ 24.287.578,61, sendo 

R$ 0,07688062654 por ação ordinária e preferencial (ON 

e PN) e foram beneficiados os acionistas, ordinaristas e 

preferencialistas, inscritos nos registros da Companhia no 

dia 06.05.2021. 

Em 2019 o pagamento de JCP foi realizado da seguinte 

forma: 

 

• JCP Mensais: 

O Conselho de Administração aprovou em 21.01.2019 o 

pagamento de Juros sobre o Capital Próprio mensais para o 

exercício de 2019 no valor bruto mensal de         R$ 

6.500.000,00 e, valor bruto por ação (ON e PN) de 

0,02057529409. 

 

• JCP Intermediários do 1º semestre: 

O Conselho de Administração aprovou em 15.07.2019, o 

pagamento de Juros sobre o Capital Próprio Intermediários, 

referente ao semestre encerrado em 30.06.2019 no valor 

bruto de R$ 5.000.000,00. O pagamento foi realizado em 

02.08.2019 pelo valor bruto de R$ 0,01582714930 por ação 

(ON e PN) e foram beneficiados os acionistas, ordinaristas 

e/ou preferencialistas, inscritos nos registros da Companhia 

na data de 18.07.2019.  

 

• JCP Intermediários do 2º semestre: 

O Conselho de Administração declarou em 13.01.2020, o 

pagamento de Juros sobre o Capital Próprio Intermediários 

- JCP, referente ao semestre encerrado em 31.12.2019, no 

valor bruto de R$ 5.507.884,00, sendo R$ 0,017434820 por 

ação (ON e PN) e foram beneficiados os acionistas, 

ordinaristas e preferencialistas, inscritos nos registros da 

Companhia no dia 07.05.2020. 

 

• Dividendos Intermediários do 2º semestre: 

O Conselho de Administração declarou em 13.01.2020, o 

pagamento de Dividendos Intermediários, referente ao 

semestre encerrado em 31.12.2019, no valor bruto de 

R$ 19.788.116,00, sendo R$ 0,062637893 por ação (ON e 

PN) e foram beneficiados os acionistas, ordinaristas e 

preferencialistas, inscritos nos registros da Companhia no 

dia 07.05.2020.  

Em 2018 o pagamento de JCP foi realizado da seguinte 

forma: 

 

• JCP Mensais: 

O Conselho de Administração aprovou em 22.01.2018 o 

pagamento de Juros sobre o Capital Próprio mensais para 

o exercício de 2018 no valor bruto mensal de         R$ 

4.300.000,00 e, valor bruto por ação (ON e PN) de 

0,01361134840. 

 

• JCP Intermediários do 1º semestre: 

O Conselho de Administração aprovou em 13.07.2018, o 

pagamento de Juros sobre o Capital Próprio 

Intermediários, referente ao semestre encerrado em 

30.06.2018 no valor bruto de R$ 4.245.429,98. O 

pagamento foi realizado em 03.08.2018 pelo valor bruto 

de R$ 0,01343861082 por ação (ON e PN) e foram 

beneficiados os acionistas, ordinaristas e/ou 

preferencialistas, inscritos nos registros da Companhia na 

data de 18.07.2018.  

 

• JCP Extraordinário:  

O Conselho de Administração declarou em 09.10.2018, o 

pagamento de Juros sobre o Capital Próprio 

Extraordinário, em 29.10.2018, no valor bruto de 

R$ 10.000.000,00, sendo R$ 0,03165429859 por ação (ON 

e PN). 

 

• JCP Intermediários do 2º semestre: 

O Conselho de Administração declarou em 14.01.2019, o 

pagamento de Juros sobre o Capital Próprio 

Intermediários - JCP, referente ao semestre encerrado em 

31.12.2018, no valor bruto de R$ 12.334.730,02, sendo R$ 

0,03904472271 por ação (ON e PN) e foram beneficiados 

os acionistas, ordinaristas e preferencialistas, inscritos 

nos registros da Companhia no dia 06.05.2019. 

d. Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por 

legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim 

como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais 

Não há restrições quanto à distribuição de dividendos. 
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Preferencial 5.296.497,39 20/05/2020

Ordinária 14.491.618,61 20/05/2020

Outros

Ordinária 48.393.062,11 64.817.817,85 20/05/2020 64.577.813,00

Preferencial 17.694.516,50 20/05/2021 23.690.066,15 23.602.347,00

Juros Sobre Capital Próprio

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

0,000000 0,500000 0,510000

Lucro líquido ajustado 231.797.066,00 203.143.210,38 172.088.173,16

(Reais) Exercício social 31/12/2020 Exercício social 31/12/2019 Exercício social 31/12/2018

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 
(%)

13,760000 13,450000 12,290000

Data da aprovação da retenção 30/07/2020 30/07/2020 30/04/2019

Lucro líquido retido 231.797.066,00 105.441.792,53 92.874.806,57

Dividendo distribuído total 66.087.578,61 108.296.000,00 88.180.160,00
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

 

 

Em 2020 não foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou reservas constituídas em 

exercícios sociais anteriores. 

 

Em 2019 foram declarados a distribuição de Dividendos Intermediários utilizando parte do saldo 

da conta “Reserva Especiais de Lucro” referentes ao semestre encerrado em 31.12.2019, no valor 

bruto de R$ 19.788.116,00 (dezenove milhões e setecentos e oitenta e oito mil e cento e 

dezesseis reais), sendo 0,062637893 por ação ON e PN sem retenção de impostos. 

 

Em 2018 não foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou reservas constituídas em 

exercícios sociais anteriores. 
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31/12/2020 28.845.898.053,48 Índice de Endividamento 17,12000000

3.7 - Nível de Endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Empréstimo Quirografárias 19.915.148,00 642.637,00 5.080.789,00 1.976.767,00 27.615.341,00

Total 19.915.148,00 642.637,00 5.080.789,00 1.976.767,00 27.615.341,00

Observação

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2020)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras Informações Relevantes  

Todas as informações que o BANESTES julgou relevante foram incluídas nas respostas dos 

itens anteriores. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

 

 

Descrevemos a seguir os riscos que a Instituição considera relevante e que possam influenciar a 

decisão do investimento. Caso algum dos riscos se materialize, os negócios podem ser afetados 

negativamente, comprometendo nossa situação financeira e patrimonial, bem como os preços de 

nossos valores mobiliários. Assim, é importante que o possível investidor avalie cuidadosamente 

os fatores de riscos descritos, assim como as demais informações contidas neste Formulário de 

Referência.  

 

Os riscos aqui descritos podem não ser os únicos aos quais a Instituição está sujeita, e estes 

riscos desconhecidos, caso se materializem, podem gerar efeitos semelhantes aos mencionados a 

seguir.  

  

a. ao emissor 

 

Perda de valor de nossos títulos e valores mobiliários em razão das flutuações de 

mercado podem ter impacto relevante sobre os nossos resultados.    

O valor de alguns de nossos investimentos em ativos financeiros pode cair significativamente, 

variando em curtos períodos, quando vendidos ou ajustados ao valor de mercado (no caso de 

títulos negociáveis), e com flutuação considerável de um período para o outro – devido à 

volatilidade dos mercados financeiros e em função das condições econômicas nacionais e 

internacionais.  

 

Não podemos prever o montante de ganhos ou perdas realizadas num determinado período 

futuro. Os rendimentos sobre nossa carteira podem deixar de contribuir para o lucro líquido nos 

mesmos níveis que os de períodos recentes. Podemos não ser bem sucedidos ao realizar as 

valorizações ou desvalorizações dos ativos financeiros atualmente existentes em nossa carteira de 

investimentos consolidada, principalmente, devido a possíveis ineficiências nos modelos de 

precificação para ativos com pouca ou nenhuma negociação no mercado secundário. 

 

Ainda quanto ao risco de mercado resultante das flutuações de taxas, índices e preços, há a 

possibilidade de que os modelos, métodos e procedimentos utilizados na gestão desse risco não 

sejam totalmente eficientes para evitar a exposição a riscos imprevistos e que podem impactar 

negativamente nos resultados. Parâmetros utilizados nas metodologias de mensuração do risco de 

flutuações de mercado, tal como o horizonte temporal das séries de retorno, e os cenários 

utilizados nos testes de estresse e análises de sensibilidade também podem não capturar todos os 

possíveis impactos em nosso resultado. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

 

Falhas, inadequações ou violação em nossos sistemas operacionais, de segurança ou de 

tecnologia, bem como má-conduta ou erros humanos, podem interromper nossos 

negócios, ocasionando perdas.  

Apesar de termos controles de segurança da informação, políticas e procedimentos elaborados 

para mitigar os erros humanos, e façamos contínuos investimentos em infraestrutura, operações e 

gerenciamento de crises, nossos sistemas operacionais podem parar de operar corretamente por 

um período de tempo limitado ou ficar temporariamente indisponível por uma série de fatores fora 

do nosso controle, como falhas elétricas, interrupção de serviços de telecomunicações, falhas 

generalizadas nos sistemas, assim como eventos internos e externos que afetem terceiros com os 

quais mantemos negócios (incluindo provedores de serviço, câmaras de compensação e bolsas de 

valores). 

 

Somos substancialmente dependentes de tecnologia, o que nos torna vulneráveis a vírus e outros 

softwares mal intencionados, que podem prejudicar o funcionamento de nossos sistemas, nos 

quais armazenamos informações confidenciais e sensíveis referentes às nossas operações. O risco 

cibernético é uma realidade próxima de todas as empresas com forte dependência de tecnologias 

diversas, e, apesar de todos os esforços para implementação dos controles necessários, a 

possibilidade de uma invasão nos sistemas que venha a indisponibilizar serviços não deve ser 

desconsiderada.    

 

Políticas e procedimentos relativos ao controle de riscos podem ser ineficazes afetando 

o resultado por perdas não esperadas. 

  

As políticas, métodos, modelos e ferramentas de gestão de riscos podem não ser totalmente 

eficazes no dimensionamento de nossa exposição à riscos, incluindo inclusive os tipos de riscos 

que não podemos identificar ou prever. Para a avaliação da capacidade de obter crédito do cliente 

nos valemos, principalmente, das informações disponíveis em nossos sistemas, e em informações 

públicas sobre comportamento restritivo e endividamento do mesmo. Utilizamos modelos 

estatísticos para as análises, mas esses modelos podem não prever todos os tipos de exposições 

futuras, tornando nossa provisão para créditos de liquidação duvidosa insuficiente para a 

cobertura das perdas associadas aos riscos.   

 

A competitividade crescente no segmento bancário pode afetar negativamente os 

nossos negócios.  

O mercado bancário é bastante competitivo, tendo a concorrência aumentado significativamente 

após a consolidação entre instituições financeiras e a normatização da portabilidade de recursos e 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

negócios pelo Banco Central do Brasil. O aumento da competitividade pode afetar negativamente 

os resultados e negócios futuros, uma vez que limita nossa condição de aumentar os negócios e 

expandir as operações.  

 

Danos à reputação da Instituição podem prejudicar os nossos negócios 

O segmento bancário é altamente dependente de sua boa imagem para gerar negócios, sendo que 

os seguintes fatores podem causar danos à reputação e gerar uma repercussão negativa: não 

cumprimento de obrigações legais, envolvimento com fornecedores que possam estar com indícios 

de lavagem de dinheiro e denúncias de corrupção, vendas irregulares para clientes, vazamento de 

informações, falhas de gestão de risco e outros. O Banestes pode ser afetado, ainda, por um risco 

socioambiental materializado em algum cliente ou fornecedor. Esses danos podem afetar a 

reputação, afetando, por consequência, nossos negócios e resultados.   

 

b. a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle 

 

Como acionista controlador do Banco, o Estado do Espírito Santo pode adotar políticas 

que ocasionem efeitos adversos sobre a Instituição. 

 

O BANESTES é uma empresa controlada pelo Estado do Espírito Santo, cujos interesses, podem 

divergir dos interesses dos investidores. Em razão de sua participação acionária, 92,37% do 

capital social em 31.12.2020, o Estado do Espírito Santo tem o poder de decidir, determinar o 

resultado de qualquer ação que requeira aprovação dos acionistas, tais como transações com 

partes relacionadas, reorganizações societárias e pagamento de dividendos, e escolher a maioria 

dos nossos administradores. Nesse sentido, pode ter uma influência substancial sobre nossas 

políticas e operações. 

 

Na qualidade de acionista controlador, o Estado do Espírito Santo pode levar o BANESTES a adotar 

determinadas medidas destinadas a promover seus objetivos políticos, econômicos ou sociais, os 

quais não necessariamente irão ao encontro da promoção dos negócios e fomento do resultado 

operacional da Instituição. 

 

Ressaltamos que o Estado do Espírito Santo é responsável pela nomeação da maioria dos 

membros do Conselho de Administração e, consequentemente, de todos os membros da Diretoria. 

Mudanças na administração do Estado do Espírito Santo, como as que ocorrem em decorrência 

das eleições realizadas a cada quatro anos, podem levar a mudanças em nossa Administração. 

Essas mudanças, assim como a perda de nossa condição de principal agente financeiro do Estado 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

do Espírito Santo e de seus respectivos Municípios, podem ter um efeito material desfavorável, 

sobre os nossos negócios, condição financeira ou sobre os resultados das operações.  

 

c. a seus clientes 

 

Forte dependência do desempenho da economia do Estado do Espírito Santo.  

 

Praticamente, a totalidade de nossos clientes está localizada no Estado do Espírito Santo. Em 

razão desta grande concentração geográfica, nossas atividades e resultados são dependentes em 

grande escala do desempenho da economia do Estado. Desta forma, uma redução na atividade 

econômica do Estado do Espírito Santo, entre outros efeitos, poderia reduzir a procura por crédito 

e pelos serviços bancários que oferecemos, aumentar o nível de inadimplência de nossas 

operações de crédito, aumentar o volume de saques de recursos depositados e limitar as opções 

para a expansão de nossas atividades. Todos e cada um desses eventos podem comprometer 

nossa estratégia de crescimento e impactar negativamente nossos resultados e, 

consequentemente, o valor de mercado de nossas Ações.  

 

Alteração no perfil de nossos negócios podem afetar negativamente nossa carteira de 

crédito 

Podem ocorrer alterações no perfil dos nossos negócios em função de alterações nas condições 

econômicas nacionais e de alterações nos regimes fiscais aplicáveis aos setores nos quais 

atuamos, entre outros fatores. Qualquer alteração que afete um dos setores a que temos 

exposição de crédito significativa podem afetar negativamente o resultado da nossa carteira de 

crédito.  

 

d. aos setores da economia nos quais o emissor atue 

 

As condições macroeconômicas brasileiras e a percepção de riscos e incertezas relativas 

ao Brasil podem ter um efeito adverso significativo sobre nossa situação financeira e 

nossos resultados. 

Nosso principal negócio é a concessão de crédito, também chamado de antecipação ao consumo, 

que depende fundamentalmente das condições macroeconômicas brasileiras e, principalmente, 

seus reflexos nas atividades econômicas do Estado do Espírito Santo. Uma redução do 

crescimento econômico, um aumento da inflação e, consequentemente, da taxa básica de juros, 

conforme ocorreu em anos anteriores, trazem riscos à instituição com elevação da taxa de 

desocupação, queda da renda familiar, redução do consumo e investimentos e a possibilidade de 

aumento da inadimplência das famílias e das empresas. Em contrapartida, uma redução na taxa 
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básica de juros também podem impactar negativamente os nossos resultados, pois possuímos 

muitos ativos indexados à SELIC/CDI, que passam a auferir menos ganhos, além de que taxas 

reduzidas podem aumentar a alavancagem dos tomadores de recursos, podendo também trazer 

riscos para a instituição e para atividade bancária como um todo. 

 

A volatilidade nas taxas de câmbio também podem trazer impacto negativo aos nossos negócios 

em moeda estrangeira, ou a ela indexados. Dado que nossos ativos e passivos são convertidos em 

reais, uma depreciação do real pode ocasionar perdas em nossos passivos em moedas 

estrangeiras, redução da capacidade de pagamento das obrigações, aumento da inadimplência 

dos nossos tomadores de recursos em moedas estrangeiras, além do impacto sobre o preço de 

mercado dos títulos que possuímos em carteira. De forma contrária, uma valorização do real 

poderia resultar em perdas sobre os nossos ativos em moeda estrangeira. 

 

A competitividade crescente no segmento bancário pode afetar negativamente os 

nossos negócios.  

Conforme tratado no item 4.1.a.  

 

Investigações sobre corrupção no Brasil podem afetar as perspectivas de crescimento 

da economia do País 

As investigações de corrupção no país sobre diversas empresas podem ocasionar um 

rebaixamento da classificação de crédito pelas agências classificadoras de risco. Os efeitos 

negativos deste rebaixamento podem impactar na capacidade das empresas em honrar os 

compromissos firmados, ocasionando perdas.   

 

e. a questões socioambientais  

 

O BANESTES está exposto a perdas de riscos socioambientais oriundas da relação com as partes 

interessadas (clientes e usuários dos produtos e serviços oferecidos pela Instituição, comunidade 

interna e demais pessoas que sejam impactadas por suas atividades), bem como das atividades e 

operações da Instituição. São estabelecidos critérios e mecanismos específicos de avaliação de 

risco, inclusive relativos ao processo de concessão de crédito, sobretudo em operações 

relacionadas a atividades econômicas com maior potencial de causar danos socioambientais, mas 

situações adversas podem acarretar prejuízos à Instituição, sobretudo relativos à imagem. 

 

f. a suas controladas e coligadas 
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As empresas controladas estão submetidas aos riscos inerentes a suas respectivas atividades, 

eventuais insucessos em seus negócios serão reconhecidos em nossas contas, segundo a 

legislação vigente e princípios contábeis, podendo ter reflexos em nossos resultados. 

As diferenças entre as premissas e provisões de sinistros e as perdas efetivas podem afetar os 

nossos resultados.  

A precificação de nossos seguros e previdência baseiam-se em estimativas estatísticas e atuariais. 

Caso as premissas e projeções utilizadas se provem incorretas, uma vez que consideram uma 

série de aspectos tais como, por exemplo, contribuições, benefícios, despesas, mortalidade e 

resultados de investimentos, podemos incorrer em perdas em função de situações que contrariam 

a expectativas, gerando efeito adverso na rentabilidade dos nossos produtos de seguro e 

previdência.  

 

g. à regulação dos setores em que o emissor atue 

 

O governo brasileiro vem, historicamente, implementando ou mudando a regulamentação 

relacionada às instituições financeiras de forma a aplicar sua política econômica. Essa 

regulamentação é utilizada com regularidade pelo governo brasileiro para controlar a 

disponibilidade de crédito e reduzir ou diminuir o consumo no País.  

 

Os bancos brasileiros estão sujeitos a uma supervisão regulatória extensa e contínua por parte do 

governo brasileiro, inclusive no que diz respeito a: 

 

• exigências de capital mínimo; 

 

• alterações na legislação tributária e previdenciária; 

 

• requisitos de depósitos compulsórios;  

 

• limites para empréstimos, requisitos e outras restrições creditícias;  

 

• requisitos contábeis e estatísticos. 

 

A dinâmica da regulamentação que rege as instituições financeiras no Brasil está continuamente 

mudando. Leis e regulamentações existentes podem ser alteradas. O modo pelo qual elas são 

aplicadas e interpretadas pode mudar e novas leis e regulamentações podem ser adotadas. A 

ocorrência de tais mudanças pode afetar substancialmente e de modo adverso nossas operações e 

receitas. 
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h. a seus acionistas 

O preço das nossas ações podem sofrer diminuição de valor ao emitirmos novas ações 

ou se nossos acionistas venderem suas ações.  

  

Os preços das nossas ações podem ser afetados caso haja uma venda considerável no mercado, 

ou na situação em que o mercado, por motivos adversos, acredite que isso vá ocorrer. Pode ser 

afetado, ainda, pela emissão de novas ações.   

 

i. a seus fornecedores 

 

Não estamos sujeitos à influência relevante de nossos fornecedores, de material ou serviços, dada 

sua diversidade e concorrência entre si, razão pela qual não os consideramos como fator de risco 

aos nossos negócios e à tomada de decisão de potenciais investidores. 
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O risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da 

flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira que inclui 

os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações, 

dos índices de preços e dos preços de mercadorias (commodities). 

 

O BANESTES está exposto atualmente ao risco de mercado referente às posições sujeitas à 

variação nas taxas de juros, à variação da taxa dos cupons de índices de preços e às 

exposições em moeda estrangeira, em ativos sujeitos à variação cambial e preço de ações, 

provenientes de suas atividades de intermediação financeira.   

 

Para o controle desse risco, o BANESTES possui uma estrutura de gerenciamento composta 

por área específica que realiza o acompanhamento de todas as posições (ativas e passivas) 

incluídas tanto na carteira de negociação (Trading Book) como na carteira bancária (Banking 

Book). 

 

Em conformidade com a Resolução n.º 4.557/2017 do Conselho Monetário Nacional, o 

BANESTES possui a sua Política de Gerenciamento de Risco de Mercado, a qual apresenta um 

conjunto de diretrizes que têm como objetivo estabelecer limites operacionais e procedimentos 

destinados a manter a exposição ao risco de mercado, tanto da carteira de negociação como 

para as demais posições, em níveis considerados aceitáveis pela Instituição e ainda subsidiar a 

Alta Administração a traçar políticas de investimentos eficientes. 

 

Visando mitigar o risco de mercado das operações, a Instituição busca alcançar o casamento 

entre taxas e prazos para o fluxo das operações ativas e passivas. 

 

Para tratamento dos depósitos que não possuem vencimento definido, como é o caso da 

Poupança, do Depósito Judicial e do Depósito à Vista, os cálculos são realizados considerando 

prazos baseados em expectativas de manutenção de depósitos e de saques por parte dos 

clientes. Quanto à liquidação antecipada de empréstimos, não adota nenhuma premissa 

específica, pois esse evento não é considerado representativo frente ao volume total de 

operações. 

 

A apuração do risco de mercado é realizada tanto para as operações classificadas na carteira 

de negociação quanto para as operações classificadas na carteira bancária. As operações são 

classificadas contabilmente conforme a intenção de negociação apresentada a seguir: 
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- Carteira de Negociação: títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem 

ativa e frequentemente negociados, através de operações com instrumentos financeiros e 

mercadorias, inclusive derivativos, detidas com intenção de negociação ou destinadas a hedge 

de outros elementos desta carteira, e que não estejam sujeitas à limitação da sua 

negociabilidade. Suas operações são aquelas destinadas a revenda, obtenção de benefício dos 

movimentos de preços, efetivos ou esperados e realização de arbitragem; 

 

- Mantidos até o vencimento: títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, 

para os quais haja intenção e capacidade financeira para mantê-los em carteira até o 

vencimento; 

 

- Disponíveis para a venda: títulos e valores mobiliários que não se enquadrem nas 

categorias anteriores. 

 

O BANESTES adota o gerenciamento de risco de mercado do conglomerado e de suas 

empresas subsidiárias de forma segregada e/ou conjuntamente, visando mantê-la em níveis 

considerados aceitáveis pelo BANESTES. 

 

 

Risco de taxa de juros da carteira Banking 

 

O risco de taxas de juros da carteira bancária (Banking Book) é apurado pela abordagem de 

valor econômico (Economic Value of Equity - EVE), que consiste em avaliações do impacto de 

alterações nas taxas de juros sobre o valor presente dos fluxos de caixa dos instrumentos 

classificados nesta carteira, e pela abordagem de resultado de intermediação financeira (Net 

Interest Income – NII), que consiste em avaliações do impacto de alterações nas taxas de 

juros sobre o resultado de intermediação financeira desta carteira, ambas sob cenários de 

choque nas taxas de juros definidos pela Instituição. 

 

Risco de mercado da carteira Trading e regulatória 

 

Para o gerenciamento de risco de mercado da carteira de negociação (Trading Book) e 

regulatória (posições da carteira de negociação mais as exposições em moedas estrangeiras e 

commodities da carteira bancária) utilizam-se, respectivamente, a metodologia VaR (Value at 

Risk - Valor em Risco), considerando um nível escolhido de 99% de intervalo de confiança e 

um horizonte de tempo de 10 dias, sendo que as volatilidades são apuradas por meio de um 

modelo de alisamento exponencial - EWMA (Médias Móveis Exponencialmente Ponderadas), e 
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as metodologias definidas pelo Bacen para os riscos das posições sujeitas à variação nas taxas 

de juros,  às exposições em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial, 

commodities e ações, que inclui o risco apurado pela metodologia VaR paramétrico para as 

operações prefixadas em reais, considerando um nível escolhido de 99% de intervalo de 

confiança e um horizonte de tempo de 10 dias. As volatilidades e correlações utilizadas para a 

apuração da parcela de risco referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros 

prefixadas da carteira de negociação são extraídas do sítio eletrônico do Bacen. Esse 

gerenciamento da carteira de negociação e regulatória é realizado diariamente. Na mensuração 

do risco de mercado, as posições classificadas na carteira de negociação são marcadas a 

mercado utilizando metodologias de avaliação a mercado ou de avaliação por modelo de 

apreçamento amplamente aceitas no mercado. 

 

Limites de exposição ao risco de mercado 

 

O BANESTES possui como limite máximo de tolerância ao risco de taxas de juros da carteira 

bancária (IRRBB) o percentual de 18% sobre o Nível 1 - N1 do Patrimônio de Referência – PR, 

calculada pela abordagem de valor econômico (Economic Value of Equity - EVE), que consiste 

em avaliações do impacto de alterações nas taxas de juros sobre o valor presente dos fluxos 

de caixa dos instrumentos classificados nesta carteira, sob cenários de choque nas taxas de 

juros definidos pela Instituição. Para a abordagem de resultado de intermediação financeira 

(Net Interest Income – NII), que consiste em avaliações do impacto de alterações nas taxas de 

juros sobre o resultado de intermediação financeira da carteira bancária, o limite máximo de 

tolerância ao risco de taxas de juros é de 10% do Nível 1 - N1 do Patrimônio de Referência – 

PR. Possui ainda como limite máximo de tolerância ao risco de mercado o percentual de 15% 

sobre o Nível 1 - N1 do Patrimônio de Referência – PR para o montante da parcela relativa às 

exposições ao risco de mercado sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante 

abordagem padronizada – RWAMPAD, para a carteira regulatória (posições da carteira de 

negociação mais as exposições em moedas estrangeiras e commodities da carteira bancária). 

Esses percentuais dos limites foram definidos na Declaração de Apetite por Riscos – RAS, com 

base em análise histórica do comportamento desses riscos, levando ainda em consideração 

expectativas de mudanças nos cálculos já sinalizadas pelo órgão regulador e possíveis 

impactos que poderiam ocasionar para o Índice de Basileia – IB. 

 

Análise de Estresse 

 

A estratégia de gerenciamento de risco de mercado adota, também, testes de estresse através 

da análise de sensibilidade, metodologia de teste de estresse que permite avaliar o impacto 
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decorrente de variações em um parâmetro relevante específico no capital da instituição, em 

sua liquidez ou no valor de um portfólio. Os testes de estresse objetivam a análise de impactos 

em condições anormais de mercado. 

 

De acordo com a Circular 3.365/2007 do Bacen, são realizados testes de estresse para estimar 

a variação do valor de mercado das operações não classificadas na carteira de negociação em 

relação ao PR, com utilização de choque compatível com o 1º e o 99º percentis de uma 

distribuição histórica de variações nas taxas de juros, considerando o período de manutenção 

(holding period) de um ano e o período de observação de cinco anos. Os testes são realizados 

individualmente para cada fator de risco que contribua com no mínimo 5% (cinco por cento) 

do total das exposições referentes às operações não classificadas na carteira de negociação e, 

de forma agregada, para as operações remanescentes. Além disso, é estimado a quantidade 

de pontos-base de choques paralelos de taxas de juros necessários para acarretar reduções do 

valor de mercado das operações não classificadas na carteira de negociação correspondentes a 

5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do PR. 

 

 
Exposições e Resultados do Risco de Mercado 

 

A tabela abaixo apresenta os riscos, calculados pela metodologia VaR, decorrentes das 

operações prefixadas classificadas na carteira de negociação (VaR PRE), de todas as operações 

da carteira de negociação (VaR Trading), e das operações classificadas tanto na carteira de 

negociação quanto das operações classificadas na carteira bancária (VaR Global), relativos ao 

ano de 2020. Esses valores representam uma perda máxima esperada em valores monetários 

para essas carteiras, sob condições normais de mercado, considerando um intervalo de 

confiança de 99% e um horizonte de tempo de 10 dias. O risco de taxas de juros da carteira é 

apurado pela abordagem de valor econômico (Economic Value of Equity - EVE), e pela 

abordagem de resultado de intermediação financeira (Net Interest Income – NII): 

 

 R$ mil 

 VaR PRE VaR Trading VaR Global Banking  

Mínimo - 12 meses  62   442   141.142   10.586  
Médio - 12 meses  9.178   6.544   301.932   46.093  
Máximo - 12 meses 83.596   51.019   417.677   117.341  
Em 31/12/2019  114   1.203   415.728   29.523  
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Para o gerenciamento do risco de mercado das operações da carteira regulatória são apuradas 

as parcelas dos ativos ponderados pelo risco relativa às exposições ao risco de mercado 

(RWAmpad), utilizando-se abordagem padronizada, que são requerimentos mínimos de capital 

para cobertura desse tipo de risco. 

 

Para o cálculo dessas parcelas de risco de mercado foram consideradas as seguintes 

exposições em 31/12/2020: 

 

 

  R$ mil 

Fatores de Risco de 

Mercado 

Conglomerado 

Prudencial 

Dezembro/20 

Comprado Vendido 

Taxa de câmbio 46.255 45.958 

Taxa de juros 656.538 4,7 

Preço de ações 10.557 0 

Preço de mercadorias 

(commodities) 
0 0 

 

 

 

Como resultado desse gerenciamento de risco, são apresentados os seguintes valores 

referentes a 31/12/2020: 

 

  R$ mil 

Parcelas Conglomerado Prudencial 

Parcela Exposições Cambiais (RWAcam) 1.629 

Parcela Taxa de Juros  

   Parcela RWAjur1 9.728 

   Parcela RWAjur2 - 

   Parcela RWAjur3 372.195 

   Parcela RWAjur4 - 

Parcela Ações (RWAacs) 21.114 

Parcela Commodities (RWAcom) - 

Parcela Banking (Rban) 415.728 
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As volatilidades e correlações utilizadas para a apuração da parcela de risco referente às 

exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas da carteira de negociação são 

extraídas do sítio eletrônico do BACEN, enquanto que para as demais posições os valores são 

apurados por meio de um modelo de alisamento exponencial - EWMA (Médias Móveis 

Exponencialmente Ponderadas). 

 

 

Análise de Sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade é um instrumento que permite a mensuração do impacto das 

variações de mercado, tais como, taxa de juros, cotações de moedas, ações e fundos de 

investimentos sobre os instrumentos financeiros.  

 

Trimestralmente, são realizadas análises de sensibilidade das exposições financeiras da 

carteira de negociação (Trading Book) e bancária (Banking Book), que medem o impacto dos 

movimentos nas curvas de mercado e preços sobre as exposições e seus efeitos sobre o 

resultado da Instituição. Para a apuração dos resultados das análises de sensibilidade são 

considerados movimentos de mercado sobre as posições de uma carteira estática. Essas 

posições alteram-se continuamente devido à dinâmica do mercado, portanto, os resultados 

aqui demonstrados não refletem obrigatoriamente os impactos na carteira de hoje. Entretanto, 

o BANESTES possui uma estrutura de gerenciamento que faz um acompanhamento contínuo 

do risco de mercado dessa carteira buscando formas de minimizar os possíveis impactos 

negativos para a Instituição. Os resultados da análise de sensibilidade para a carteira bancária 

não representam perdas materiais no resultado da Instituição, dado que a intenção é manter 

as operações até o vencimento. 

 

A base legal que orienta a realização desse procedimento é a Instrução n.º 475/2008 da 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, que dispõe sobre os critérios para a realização dos 

cálculos, devendo essas informações serem divulgadas em conjunto com as notas explicativas 

das demonstrações financeiras. 

 

Essas análises de sensibilidade são realizadas a partir da construção dos seguintes cenários 

que apresentam condições que poderiam afetar negativamente as posições: 

 

- Cenário 1: Situação provável: adotada como premissa a deterioração de 1% nas variáveis 

de risco de mercado, considerando as condições existentes no período. 
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- Cenário 2: Situação possível: adotada como premissa a deterioração de 25% nas variáveis 

de risco de mercado, considerando as condições existentes no período. 

 

- Cenário 3: Situação remota: adotada como premissa a deterioração de 50% nas variáveis 

de risco de mercado, considerando as condições existentes no período. 

 

 

No quadro a seguir encontram-se sintetizados os resultados apurados para 31/12/2020: 

 

    R$ mil 

Carteira de Negociação (Trading Book) 

Fator de Risco Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Taxa prefixada de juros (3) (70) (140) 

Índices de Preços (34) (816) (1.552) 

Moedas Estrangeiras (10) (262) (523) 

Fundos (6.293) (157.293) (314.532) 

 

  R$ mil 

Carteira Bancária (Banking Book) 

Fator de Risco Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Taxa prefixada de juros  (3.389)  (83.715)  (165.894) 

Índices de Preços  (119)  (2.880)  (5.573) 

Moedas Estrangeiras  (2)  (37)  (72) 

TJLP  (6)  (139)  (276) 

TLP (0) (5) (11) 

TR  (213)  (5.112)  (9.826) 

 

Cabe mencionar que a carteira de negociação analisada é composta por títulos públicos e 

privados classificados contabilmente como em Negociação ou Disponível para Venda, moedas 

estrangeiras classificadas contabilmente como Caixa e Equivalentes de Caixa e fundos de 

investimento classificados contabilmente como em Negociação ou Disponível para Venda. As 

operações compromissadas, classificadas contabilmente como Caixa e Equivalentes de Caixa, 

foram migradas da carteira de negociação para a carteira bancária em julho de 2019, para fins 

de gerenciamento do risco de mercado. 
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Para efeitos desse item, adotamos como critério de relevância, processos com valores, bens ou direitos envolvidos, superior a 0,5% do Patrimônio 

de Referência (R$ 1.582.732.634,64), ou seja, representando nominalmente montantes maiores que R$ 7.913.663,17. 

 

As provisões dos processos foram constituídas de acordo com a opinião dos assessores jurídicos considerando: a natureza das ações, a 

similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável ou 

obrigação legal. A Administração entende que a provisão constituída é suficiente para atender as eventuais perdas decorrentes dos respectivos 

processos. 

 

Possíveis diferenças encontradas entre os processos divulgados abaixo com os valores divulgados nas Notas Explicativas referem-se a processos 

que, individualmente, apresentam materialidade inferior ao que consideramos relevante.  

 

Não estão relacionadas às ações coletivas, ações cíveis públicas e ações populares das quais fazemos parte, mas cujos valores não são passíveis 

de serem mensurados. 

 

Com objetivo de tornar a apresentação desse item mais clara, as identificações e esclarecimentos sobre os processos existentes foram divididos 

por área do direito, cível, tributários e trabalhistas. Adicionalmente, foram apresentados os valores provisionados em cada processo. 
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PROCESSOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS 

 

Processo nº  
Recurso Extraordinário Supremo Tribunal Federal - STF nº 613525 / Recurso Especial Superior Tribunal de Justiça – STJ Resp. nº 210261 - ES / Número de 
origem: 93.0001860-4 e Cautelar do Depósito Judicial: 93.0001415-3 

Juízo Justiça Federal do Estado do Espírito Santo 

Instância Supremo Tribunal Federal - STF 

Data de instauração 28/03/1993 

Partes do Processo 
Polo Ativo: BANESTES S.A. 
Polo Passivo: União Federal 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 34.512.791,04 

Principais fatos 

Processo Judicial que trata de questionamento para permitir dedução integral na declaração de rendimentos, relativos ao exercício de 1993, ano-base 1992, 
na apuração do lucro real, na base de cálculo de contribuição social e na base de cálculo do imposto sobre o lucro líquido, os efeitos reconhecidos no art. 3º, 
inciso I, da Lei n.º 8.200/91(diferença IPC/BTNF). 
- Em março/1994 a Justiça Federal/ES mediante sentença, julgou desfavorável ao BANESTES S.A., a medida cautelar e a ação principal. 
- Em abril/1995, o TRF 2ª Região julgou desfavorável ao BANESTES S.A., referente aos Recursos de Apelação apresentados pelo mesmo. 
- Em abril/1997 foram apresentados Recursos Especial e Extraordinário junto ao Superior Tribunal de Justiça - STJ e Supremo Tribunal Federal - STF 
respectivamente, ambos recebidos na origem. O STJ julgou favorável ao BANESTES, referente ao Recurso Especial apresentado pelo mesmo. 
- Atualmente os autos encontram-se suspensos até o julgamento da "Leading Case" em que foi reconhecida a existência de repercussão geral quanto à 
matéria objeto do Recurso Extraordinário. 

Chance de perda Possível 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Redução do Ativo da Empresa no valor atualizado do processo, com a consequente conversão do Depósito Judicial em renda da União. 

Valor provisionado Há provisão para eventual perda do processo no valor de R$ 22.238.647,96 e para pagamento de honorários de êxito no montante de R$ 1.294.229,66. 

  
Processo nº   2005.50.01.012591-1 
Juízo Justiça Federal do Estado do Espírito Santo 
Instância Superior Tribunal de Justiça - STJ 
Data de instauração 16/12/2005 

Partes do Processo 
Polo Ativo: BANESTES S.A. 
Polo Passivo: União Federal 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 11.340.468,89 

Principais fatos 

Processo Judicial que visa discutir autuação referente a retenção de 11% de contribuição previdenciária sobre os serviços contratados de empreitada e mão-
de-obra referente a compensação e custódia de cheques, serviços de FGTS, dentre outros. 
- Em outubro/2008, a Justiça Federal/ES, julgou parcialmente favorável ao BANESTES, para reconhecer a decadência relativamente a outubro, novembro e 
dezembro de 1999 e julgar desfavorável quanto ao restante da autuação referente ao período de janeiro de 2000 a junho de 2004. 
- Em maio/2012, o TRF 2ª Região, através do acórdão, manteve o mesmo julgamento da sentença. 
- O Recurso Especial apresentado pelo BANESTES S.A. em agosto/2012 foi julgado improcedente. 
- Houve trânsito em julgado, havendo êxito para o BANESTES S.A somente com relação à decadência relativamente a outubro, novembro e dezembro de 
1999, e houve intimação para as partes apresentarem os cálculos para fins de levantamento do depósito judicial. 

Chance de perda Provável 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Redução do Ativo da Empresa no valor atualizado do processo, com a consequente conversão do Depósito Judicial em renda da União. 

Valor provisionado 
Há provisão para perda do processo no valor de R$ 10.859.633,00 referente aos valores não decaídos e para pagamento de honorários de êxito no 
montante de R$ 510.321,10. 

Processo nº   2005.50.01.012601-0 
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Juízo Justiça Federal do Espírito Santo 
Instância 2ª – TRF 2ª Região 
Data de instauração 19/12/2005 

Partes do Processo 
Polo Ativo: BANESTES S.A. 
Polo Passivo: União Federal 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 26.377.966,55 

Principais fatos 

Processo Judicial que visa anular débito decorrente de autuação sobre o suposto não recolhimento de contribuição previdenciária dos contratados pela empresa 
ASBACE, referente ao período de abril/1996 a junho/2004. 
- Sentença procedente em parte com relação no que diz respeito aos fatos geradores anteriores a 01/01/2000, posto que fulminados pela decadência, 
declarando a ilegalidade da cumulação dos juros moratórios com a taxa Selic sobre o débito remanescente do lançamento tributário consubstanciado na 
NFLD, e determinando à União Federal que, ao recalcular o montante devido pelo BANESTES a título de contribuição previdenciária, promova o abatimento 
de eventuais valores já recolhidos. 
- Apelações interpostas pelas partes autora e União Federal/PGFN pendente de julgamento pelo TRF2. 

Chance de perda Possível 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Redução do Ativo da Empresa no valor atualizado do processo, com a consequente conversão do Depósito Judicial em renda da União. 

Valor provisionado Há provisão para eventual perda do processo no valor de R$ 17.344.299,69 e para pagamento de honorários de êxito no montante de R$ 1.187.008,48 

  
Processo nº  15586.720497/2015-12 
Juízo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
Instância 2ª - Administrativa 
Data de instauração 30/10/2015 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Receita Federal do Brasil 
Polo Passivo: BANESTES S.A 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 14.353.905,59 

Principais fatos 

Processo administrativo que visa anular quatro Autos de Infração DEBCAD, lavrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB sob a alegação de 
suposta incidência de Contribuição Previdenciária sobre Participação de Lucros / Resultados - PLR paga a segurados empregados, diretores não empregados 
e a membros do Conselho de Administração, sob a alegação de ausência de metas individuais. 
- A Impugnação apresentada pelo BANESTES foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ/RJ (1ª Instância 
Administrativa). 
- Atualmente o processo encontra-se no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (2ª Instância Administrativa), a fim de apreciação do Recurso 
Voluntário do BANESTES.  
- Entende-se que a Perda é Remota pelo fato da Participação dos Lucros ou Resultado - PLR ter sido paga de acordo com a Lei 10.101/2000, bem como o 
artigo 22, § 2º da Lei 8.212/1991 e o artigo 3º da citada Lei 10.101/2000 prescrevem que a PLR não integra o salário base de contribuição previdenciária. 

Chance de perda Remota 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Redução do ativo da Instituição no valor atualizado do processo. 

Valor provisionado R$ 0,00 
Processo nº   16327.721199/2019-89 
Juízo Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ 
Instância 1ª - Administrativa 
Data de instauração 27/12/2019 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Receita Federal do Brasil 
Polo Passivo: BANESTES S.A 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 20.309.949,98 
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Principais fatos 

Processo administrativo que visa anular dois Autos de Infração referente ao ano calendário de 2015, lavrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – 
RFB sob a alegação de suposta incidência de i) Contribuição Previdenciária Patronal, GILRAT, Salário Educação – FNDE e Incra sobre valores correspondentes 
de alimentação fornecida a empregados por meio de Vales Alimentação/Refeição, Cesta Alimentação e 13ª Cesta; ii) Contribuição Previdenciária Patronal 
sobre valores correspondentes a alimentação fornecida a administradores por meio de Vales Alimentação/Refeição, Cesta Alimentação e 13ª Cesta, e sobre 
valores correspondentes a Participação nos Lucros de Administradores e Contribuintes individuais. 
- A Impugnação apresentada pelo BANESTES foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ/RJ (1ª Instância 
Administrativa). 
- Atualmente o processo encontra-se no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (2ª Instância Administrativa), a fim de apreciação do Recurso 
Voluntário do BANESTES. 
- Entende-se que a Perda é Remota pelo fato da alimentação aos trabalhadores ter sido fornecida de acordo com as normas do Programa de Alimentação ao 
Trabalhador – PAT, e a Participação dos Lucros ou Resultado - PLR ter sido paga de acordo com a Lei 10.101/2000, bem como o artigo 22, § 2º da Lei 
8.212/1991 e o artigo 3º da citada Lei 10.101/2000 prescrevem que a PLR não integra o salário base de contribuição previdenciária. 

Chance de perda Remota 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Redução do ativo da Instituição no valor atualizado do processo. 

Valor provisionado R$ 0,00 
Processo nº   Agravo em Recurso Especial Superior Tribunal de Justiça – STJ AREsp nº 647840 / ES (2014/0346142-0) / Número de origem: 2008.50.01.011696-0 
Juízo Justiça Federal do Estado do Espírito Santo 
Instância STJ 
Data de instauração 25/09/2008 

Partes do Processo 
Polo Ativo: BANESTES S.A. 
Polo Passivo: União Federal 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 44.158.434,53 (valor estimado do crédito) 

Principais fatos 

Processo judicial que visa discutir a não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas trabalhistas “Férias” e “Adicional de 1/3 de Férias”, referente 
ao período a partir de setembro/2003. 
- Férias – A matéria teve decisão desfavorável ao BANESTES no STJ, estando pendente de julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela 
empresa. A posição do STJ é pela incidência de contribuições previdenciárias sobre férias gozadas, não havendo, ainda, análise da matéria pelo STF. 
- Adicional de 1/3 Férias – O BANESTES obteve decisão favorável no STJ, estando pendente de julgamento o Recurso Extraordinário interposto pela União, o 
qual está sobrestado até o julgamento final, pelo STF, do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário nº 1.072.485/PR), selecionado para análise de mérito da 
questão, diante do reconhecimento da Repercussão Geral. 

Chance de perda Possível 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Não há impactos negativos, tendo em vista que a ação visa recuperar as contribuições previdenciárias sobre as citadas verbas trabalhistas, que estão sendo 
pagas regularmente. 

Valor provisionado R$ 0,00 
  
Processo nº   2005.51.01.011764-3 
Juízo Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Instância 2ª – TRF 2ª Região 
Data de instauração 08/06/2005 

Partes do Processo 
Polo Ativo: BANESTES S.A., BANESTES DTVM, BANESTES SEGUROS S.A. 
Polo Passivo: União Federal 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 813.461.633,59 (valor estimado do crédito) 

Principais fatos 

Processo judicial que visa discutir da ampliação do conceito de faturamento para fins de bases de cálculo do PIS e da COFINS trazida pelo artigo 3º, §1º da 
Lei 9.718/98. 
- Em maio/2006 foi proferida sentença que julgou o pedido favorável, concedendo a segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário 
correspondente à contribuição para o PIS e à COFINS, nos termos do §1º do artigo 3º da Lei nº 9718/98. 
- Em outubro de 2010, o TRF 2ª Região julgou desfavorável o Recurso de Apelação apresentado pelas empresas do Sistema Financeiro BANESTES. 
- Em Agosto/2015 o Recurso Extraordinário interposto pelo BANESTES foi inadmitido. 
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- Em outubro/2015 foi interposto Agravo no Supremo Tribunal Federal para que o Recurso Extraordinário do BANESTES seja recebido. 
- O mérito quanto à exata delimitação do conceito de faturamento depende fundamentalmente do que entendimento de que vier a ser firmado no “Leading 

Case” em julgamento do Supremo Tribunal Federal. 
Chance de perda Possível 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Não há impactos negativos, tendo em vista que a ação visa recuperar os tributos que estão sendo pagos regularmente. 

Valor provisionado R$ 0,00 
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PROCESSOS JUDICIAIS CÍVEIS 
 

 
Ação Cível 
Juízo 2ª vara Cível Comercial 
Nº Processo 00076537219978080030 – Pasta Interna nº 8946- Escritório Terceirizado Lírio & Lírio (advogada interna Tamiris Vieira de Souza)  
Instância 1ª  
Data de instauração 01.04.1997 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Cavalinhos Transportes 
Polo Passivo: BANESTES S.A. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 9.853.264,38 (valor pedido corrigido). 

Principais fatos 

Ação de Adequação Contratual (Cédula Crédito Comercial nº 060/94), Repetição de Indébito, Compensação e Reparação de Danos com as alegações de: 
imposição de quantias ilegalmente cobradas/adiantadas a esse título no  contrato avençado impedindo a concretização de eventual liquidação do contrato, 
face as obrigações apostas à requerente;  a taxa intitulada de 4,00% (quatro por cento) ultrapassa em muito o permitido legalmente, que é de 12% (doze 
por cento) não capitalizados ao ano, já que mensalmente a autora pagou a este título o que evidencia a cláusula 1 e 2 do título ENCARGOS FINANCEIROS do 
referido contrato, cumulativamente, sujeitando-se à juros compostos; Ilegalidade da cobrança de “comissão de permanência” vedada pela Súmula 30 do 
STJ;  imposição de pagamento de taxa capitalizada, admitindo-se para todos os cálculos a taxa de 6%, simples, ao ano; Da não aplicabilidade do Decreto 
911/69 usado pela requerida na lavratura do contrato entre as partes; Indevida a cobrança da chamada “Comissão de Permanência”; Repetição do indébito 
em dobro;  Requerida a condenação da Requerida em Perdas e danos que serão apurados durante a instrução, face a apreensão dos bens da Requerente;  
condenação em honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Apesar de todo embate jurídico (recursos e 
medidas judiciais cabíveis) e transitado em julgado restou homologado em liquidação de sentença valor favorável ao autor Cavalinhos Transportes de cálculo 
elaborado pelo perito Evaldo Bortolini.  BANESTES foi intimado para pagamento do valor homologado pelo juízo e atualizado pela contadoria do Juízo de 
Linhares. BANESTES em 17/02/2016 providenciou o depósito judicial do valor de R$7.110.455,71 (sendo R$ 6.464.050,65 valor condenação principal + R$   
646.405,06 condenação em Honorários de Sucumbência). Salientamos do montante de execução, o valor que o perito apurou como correto (correção e juros) 
R$ 3.776.612,12 (principal) + R$ 377.661,21 (honorários de sucumbência), perfazendo o total da execução o valor de R$ 4.154.273,33, sendo esse valor 
incontroverso, ou seja, quanto a esse valor não existe mais discussão. Parte autora intimada para se manifestar quanto a petição do BANESTES (valor 
depósito judicial original - sem correção - de depósito). Detentores de Crédito junto a empresa Cavalinhos estão procedendo habilitação nos autos face a 
insolvência parcial da referida empresa e considerando o depósito judicial efetivado pelo BANESTES face a execução de sentença, contendo valor incontroverso 
e valor objeto de impugnação. Apresentada a impugnação pelo BANESTES ao cumprimento de sentença, foi prolatada decisão no qual o Juízo rejeitou a 
impugnação ofertada, extinguindo a execução. O BANESTES apresentou Recurso de Apelação em face da decisão. Recurso Julgado improcedente. Ante 
acórdão proferido, BANESTES interpôs Recurso Especial. 

Chance de perda 
Provável (Somente haverá valor de reversão caso a impugnação do BANESTES seja acatada, poderá inclusive no caso de não acatamento haver valor de 
correção a ser depositada. Assim temos provisionamento sem depósito judicial, para esse caso).  

Analise do impacto em caso de 
perda 

Valor Incontroverso: R$4.154.273,33 (perda provável definitiva) - (valor contido depósito judicial sem correção - dt do depósito)  
Valor Objeto de Impugnação face a possível (correção e juros aplicados nos cálculos) - valor discutido na impugnação do BANESTES = R$2.956.182,38 
(valor depósito judicial original - sem correção - dt do depósito)  
Valor excedente de Provisionamento possível reversão: R$1.542.044,36 (valor aproximado, pois estamos aguardando cálculo do Saulo/perito contratado do 
Banco para confirmar o valor que pode ser objeto de reversão) 

Valor provisionado 
Valor Provisionamento Contábil = R$ 6.303.170,79 (com depósito judicial) + 3.413.636,32 (sem depósito judicial)  
Total = R$9.716.807,11.                                 

  

Ação Cível 
Juízo 11ª vara Cível  
Nº Processo 10410014819988080024 – Pasta Interna nº 10548 - Escritório Terceirizado Cardoso & Advogados - Advogada Interna: Juliana C. Racanelli. 
Instância 1ª  
Data de instauração 09.04.2003 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Peterra Aluguel 
Polo Passivo: BANESTES S.A. 
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Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Valor original: R$2.387.952,00 (valor pedido pelo Autor na Ação de Indenização). Valor atualizado: R$ 19.051.991,18 
 

Principais fatos 

Ação Indenizatória tem como objeto lucros cessantes (6.900 salários mínimos), pensão (1.380 salários mínimos), despesas com tratamento médico (414 
salários mínimos) e indenização por dano moral (7.107 salários mínimos) tendo em vista cobranças recebidas do Banco para cobertura de sua conta e 
irregularidades com cheques.  
O Cliente apresentou ao Banco Boletim de Ocorrência onde informava o furto de Requisição Talonária do Banco BANESTES, recebendo ofensa de que ele 
mesmo teria sacado referidos cheques pessoalmente. Teve sua conta bloqueada e seu crédito restringido na Praça, bem como foi objeto de Inquérito Policial/ 
Noticia Crime junto a Delegacia de Defraudações. O Sr. Sidney Perim alega ter sido colocado na qualidade de principal suspeito e autor de Fraude, ou seja, 
sua empresa restou prejudicada tendo sido excluída de inúmeras licitações, etc. 
Ação Antiga, ajuizada em 02/06/1997 remetida a princípio para a Justiça Federal em razão do acolhimento da denunciação a lide da Procuradoria Geral da 
União no Estado do ES, na qualidade de litisconsorte necessário uma vez que foi o Inst. Nacional de Criminalística do Departamento de Policia Federal que 
elaborou laudo pericial concluindo que se tratava de auto falsificação.  Resolvida esta questão determinou-se a devolução para 8ª Vara Cível de Vitória. Foi 
então proferida decisão reconhecendo a competência para 11ª Vara (Defesa do Consumidor). Ocorre que o autor faleceu pelo que deve ser realizada a 
habilitação do espólio. Processo concluso para prolatação de sentença para nova verificação visando uma possível alteração do tipo de perda. 

Chance de perda Remota 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Processo concluso para sentença.  Classificação de perda, conforme diagnóstico da demanda. 

Valor provisionado 0,00 
  
Ação Cível 
Juízo 3ª Vara Cível de Vitória 
Nº Processo 024000148767 - Pasta interna nº 26447 - Advogada interna Neuza Schulthais Andrade.  
Instância 2ª 
Data de instauração 08.02.2001 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Rosangela Peruzzo 

Polo Passivo: BANESTES S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 11.967.571,68 – Valor pedido corrigido. 

Principais fatos Trata-se de saques realizados pela irmã da Autora na sua conta de poupança, com a conivência do empregado do BANESTES. 
Chance de perda Provável 

Analise do impacto em caso de 
perda 

O processo foi novamente sentenciado e, desta vez, foi julgado procedente para condenar solidariamente o BANESTES ao pagamento de indenização por 
danos materiais referente aos saques identificados as folhas 224/255 dos autos e indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Foi interposto recurso de 
Apelação e mantida a sentença em todos os seus termos. Interposto Recurso Especial e Agravo para destrancar o recurso especial inadmitido no TJES. 
 
 

Valor provisionado 0,00 
  
Ação Cível 
Juízo  3ª Vara Cível de Vitoria  

Nº Processo  
024060319266 - 0031926-21.2006.8.08.0024 – Pasta Interna nº 35684 – Escritório Terceirizado Cheim Jorge & Abelha Rodrigues - Advogada interna 
Tamiris Vieira de Souza 

Instância  2ª  
Data de instauração  13.11.2006  
Partes do Processo  Polo Ativo: Buaiz S.A Ind. e Comercio  
 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos  

Polo Passivo: BANESTES S.A.  
R$ 9.547.069,64 – Valor pedido corrigido (valor apontado na liquidação como devido com correção monetária a partir do protocolo da petição em 
17.03.2017 a 31.12.2020) 

Principais fatos  
Ação ordinária de Repetição de Indébito dos valores pago a maior na cédula de Crédito 045/99 e nos seus respectivos aditivos, alegando a ilegalidade da 
aplicação da TBF como índice de correção monetária e dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e da exigência de juros de mora superiores a 1% 
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ao ano. Em primeiro grau foi julgada procedente a demanda, condenando ao banco a restituir à Buaiz o valor de R$ 5.360.792,58, bem como ao pagamento 
de honorários sucumbenciais de 20 % sobre o valor da condenação. O BANESTES apresentou Embargos de Declaração da sentença. Negado provimento aos 
referidos embargos. O BANESTES interpôs Recurso de Apelação em 27/07/2012 em face da sentença. Acórdão dando parcial provimento ao recurso 
reformando a sentença e determinando repetição de indébito de forma simples e tendo como termo inicial da prescrição a data de 16.11.2003, acrescido de 
juros de mora fixados pela taxa Selic desde a data da citação, vedada sua cumulação com correção monetária diferindo a apuração do valor devido para a 
fase de liquidação de sentença, através de realização de nova perícia, (tornou imprestável os cálculos realizados), conforme consta do acórdão. Face o acórdão 
prolatado na Apelação o BANESTES e a BUAIZ apresentaram Embargos Declaratórios que foram parcialmente providos para ambas as partes. BANESTES 
apresentou Recurso Especial (AgREsp 1.424.965), que foram julgados e improvidos. 
Houve o trânsito em julgado e processo baixado e as partes intimadas da descida. 
Em razão disso, a liquidação que era provisória passou a ser definitiva. 
Paralelamente ao processo principal tramita a liquidação provisória de sentença (atualmente definitiva) nº 00068414720178080024, iniciada em 17.03.2017, 
onde a BUAIZ como valor devido a quantia de R$ 8.383.062,53 (em tendo sido iniciada o procedimento de execução provisória pela Buaiz em 2017. 
BANESTES apresentou impugnação Deferida prova pericial e em acordo entre as partes foi nomeada a perita Dra. Raquel Cristina Nicolau Barbosa. Apresentada 
perícia o Banestes concordou com o valor encontrado pela perícia de 1.410.270,21 (principal + honorários) devidos à empresa Requerente. A Buaiz impugnou 
para que a perita complementar quesitos pendentes.  Prolatada Decisão para a perita complementar cálculos pendentes, conforme impugnação Buaiz.  
No segundo laudo apresentado, que foi feito de acordo com os critérios estabelecidos pela BUAIZ (evolução de toda da dívida e após o decalque das parcelas 
prescritas), a perita apontou como devido pelo BANESTES à Buaiz a quantia R$ 3.277.967,44 e R$ 557.254,47 aos advogados da BUAIZ (17% do valor total), 
o representa o montante de R$ 3.835.221,91. 
O BANESTES apresentou manifestação requerendo a homologação do primeiro laudo, que apontou como devido o valor de R$ 1.410.270,21 (R$ 
1.205.359,15 dívida + 204.911,06 honorários). 
Houve nova impugnação da BUAIZ, mas o juiz proferiu decisão em 16.10.2020 dando por encerrada a instrução, tendo oportunizado às partes o prazo para 
apresentar alegações finais.  
Os autos continuam aguardando intimação das partes para alegações finais e após será proferida sentença. 
 

Chance de perda  Provável (provisionado considerando o valor encontrado pelo perito contratado pelo BANESTES).  

Analise do impacto em caso de 
perda  

Valor a ser quando da finalização da liquidação de sentença nos parâmetros do julgado. Foi provisionado valor levando em consideração os cálculos 
elaborados pelo perito contratado do BANESTES.  

Valor provisionado  R$ 2.754.498,75  
  
  
Ação Cível 

Juízo 7ª Vara Cível 

Nº Processo 00151393820118080024 – Pasta Interna nº 51.255 – Escritório Terceirizado Zigoni Advogados – Advogada interna Tamiris Vieira de Souza) 

Instância 2ª 
Data de instauração 05.05.2011 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Aqua Port Reparos Navais e Mergulhos Ltda.; Hedjaz Miranda Giurizatto; Paulo Vereza De Oliveira; Rachel Dos Santos Duarte Oliveira 

Polo Passivo: BANESTES S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Até o presente momento o BANESTES é Credor.  Valor Pedido Corrigido: R$ 43.156.816,11. 

Principais fatos 

Revisão Contratual contrato nº 0806303600 – Capital de Giro – Pedidos: Revisão Contratual: R$9.070.490,15; Danos Morais: R$20.000,00 e Honorários de 
Sucumbência: R$2.906.189,44, com o objeto: Exibição de Documentos; Abstenção de Ajuizamento de ações referentes ao contrato de empréstimo, tais 
como: execução, busca e apreensão, ação monitória, etc.; Revisão das cláusulas abusivas dos contratos de adesão, com expurgação de todas as cobranças 
indevidas como juros capitalizados incluídos nos terceiro e quarto aditivos contratuais; Seja aplicado o princípio da isonomia fazendo prevalecer a cobrança 
de juros não superiores aos 12% ao ano, conf. Previsão Código Defesa Consumidor; Caso entenda pela Aplicabilidade da Lei de Usura , deve-se aplicar a taxa 
SELIC na forma do artigo 406 do CC, ou ainda aplicar as taxas de juros que respeitem do ditames do Código de Defesa do Consumidor; Seja aplicada na 
interpretação do contrato os princípio da “Boa Fé Objetiva” e da “Função Social do Contrato e a Probidade”; Indenização pro  Danos Morais; Expurgada a 
Comissão de Permanência na forma contratada por ser unilateral; Expurgada a cobrança de juros remuneratórios após a caracterização da inadimplência, 
não podendo haver a cumulação com os juros moratórios; Abstenção de inclusão SPC/SERASA; Honorários de sucumbência 20% com base no valor da causa. 
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Contestação apresentada; Sentença prolatada Julgando Improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito na forma do artigo 269, I, do CPC; A 
parte Autora interpôs Recurso de Apelação; O MM. Desemb. Relator converteu o julgamento em diligência para que fosse produzida prova pericial; Quesitos 
já foram apresentados; Processo retornou à primeira instância tendo o perito nomeado Sr. Moacyr Edson de Ângelo que apresentou o valor de 40 salários 
mínimos a título de honorários para atuar como perito judicial.  O BANESTES impugnou e o MM Juiz de Direito arbitrou o valor de R$20.000,00, tendo o 
BANESTES sido intimado para o pagamento; Aberta conta de depósito judicial nº 4052548 para pagamento dos honorários do perito judicial.  Enquanto o 
Banco (perito do Banco) apontou uma dívida de R$ 14.335.701,85 em 24/01/2012, o Laudo Pericial (perito do Juízo) apurou a dívida em R$ 25.242.721,16 
na mesma data. Isso demonstra que o Banco Réu aplicou encargos moratórios muito menores do que os previstos no contrato, inexistindo, consequentemente, 
o suposto excesso indicado pelo Requerente na peça exordial.  Processo com a perícia juntada foi devolvido ao Tribunal para o Julgamento do Recurso de 
Apelação. Recurso de apelação interposto pela Aquaport provido em parte, no sentido de reconhecer a invalidade de cláusula que previa TAC ou CAC, 
expurgando do saldo devedor montante a ela referente, bem como todos os acessórios a ela referentes. Conhecido em parte o Recurso da Aquaport. BANESTES 
protocolou Embargos de Declaração, entretanto conhecido o recurso do BANESTES, mas não provido. BANESTES opôs novos Embargos Declaratórios, onde 
ficou assentado que que, não sendo possível determinar, de modo definitivo, o montante devido, é permitido ao Magistrado proferir decisão ilíquida e 
encaminhar o processo para a fase de liquidação. Com o trânsito em julgado os autos desceram para o Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória. Situação atual: 
Autos na contadoria para cálculos nos termos da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça. Obs.: Existe ação de recuperação de Crédito.  
 

Chance de perda Provável (está cadastrado como possível apesar de até o momento o Banco ser credor por se tratar de revisional e do alto valor dado à causa) 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Até o presente momento não tem expectativa de perda no presente processo. BANESTES CREDOR 

Valor provisionado 0,00 
  
Ação Cível 
Juízo 3ª Vara Cível 
Nº Processo 024120140462 - Pasta Interna nº 54246 – Escritório Terceirizado Adriano Rabelo Advogados - Advogado interno Amilton Poubel.  
Instância 1ª  
Data de instauração 17.04.2012 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Instituto Capixaba de Educação 
Polo Passivo: BANESTES S.A. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 22.960.651,92 – Valor pedido corrigido 

Principais fatos 

Trata-se de Ação Revisional na qual se alegam que os contratos celebrados com o Banco Réu conteriam abusividade/ilegalidades. Todos os encargos previstos 
foram livremente pactuados entre as partes. Último andamento Processual 22/10/2015- Proferida Decisão Saneadora - Vistos em inspeção extraordinária. 
Por economia processual, dê-se vista ao BANESTES dos honorários estimados pelo perito, para dizer se tem interesse em arcar com os mesmos, caso em 
deverá efetuar o depósito judicial do valor em 05 dias. 

Chance de perda Remota 
Analise do impacto em caso de 
perda 

O Banco teria que devolver ao exequente os valores apurados como excesso de juros e correções cobradas no contrato. 

Valor provisionado Não tem valor provisionado. 
  
Ação Cível 
Juízo 5ª Vara Cível 
Nº Processo 00120925120148080024 - Pasta interna nº 60811 Escritório Terceirizado Adriano Rabelo Advogados - Advogado interno Amilton Poubel.  
Instância 1ª 
Data de instauração 17.03.2014 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia 
Polo Passivo: BANESTES S.A. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 28.259.528,77 – Valor pedido corrigido. 
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Principais fatos 

Insurge o requerente sobre a validade do procedimento de alienação fiduciária de imóveis instaurados sobre um dos imóveis* que garantia o contrato nº 
07.000.000097-1, ante ao vício de nulidade da Intimação feita por parte do BANESTES S.A. E que em razão do leilão irregular do imóvel, o Instituto Capixaba 
de Educação e Tecnologia suportou prejuízos de ordem material e moral. O banco nada mais fez do que exercer regularmente seu direito de postular a 
consolidação da propriedade fiduciária do bem, diante do inadimplemento contratual por parte do autor, bem como rebatendo todas as alegações da parte 
autora. 

Chance de perda Remota 

Analise do impacto em caso de 
perda 

01)  indenização à título de dano material no valor de R$ 7.648.902,00 (sendo R$ 6.072.102,00 correspondente à diferença entre o real valor do imóvel 
alienado) + R$ 1.576.800,00 (pagamento à FAESA de taxa de ocupação do imóvel no período de 26/11/2012 a 15/07/2015);  02) lucro cessante no valor de 
R$ 1.566.762,60 (mensalidades perdidas devido a evasão de mais de 170 alunos ao fim do ano de 2012 e início de 2013);  03) valores sobejantes de R$ 
3.303.065,59 (saldo remanescente havido entre o valor da dívida e o valor pelo qual foi alienado o imóvel); 04) dano moral em valor a ser fixado pelo Juízo 
(abalo de crédito); e, 05) honorários de sucumbência no percentual de 20% do valor da condenação. 

Valor provisionado 0,00 
 
 

 

Ação Cível 
Juízo 1ª Vara Cível 
Nº Processo 00017999520148080032 - PASTA INTERNA Nº 61.547 Escritório Terceirizado Modesto e Ciciliotti - Advogado Interno Danuza Dutra Neitzel. 
Instância 1ª 
Data de instauração 13.10.2014 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Exportadora de Café Astolpho S.A. 
Polo Passivo: BANESTES S.A. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 10.311.207,53 – Valor pedido corrigido. 

Principais fatos 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Garantia e Revisão contratual que tem como base o contrato de câmbio nº 104267813. Há antecipação de 
tutela deferida nestes autos suspendendo os atos de consolidação de propriedade em favor do BANESTES dos imóveis das matrículas: matrícula 958; matrícula 
960; matrícula 2062; matrícula 4.422; matrícula 5.766; matrícula 5.821; e matrícula 8.355. No mérito desta ação, os autores pretendem a revisão do 
contrato de câmbio firmado por considera-lo abusivo, postulando a redução dos juros remuneratórios e moratórios e afastamento da capitalização, bem como 
a declaração de nulidade da garantia de alienação fiduciária. Defesa do BANESTES foi apresentada, estando o processo devidamente instruído com as provas 
para ser julgado pelo Juiz. Processo suspenso para tratativas de acordo envolvendo este processo e as demais ações de recuperação de crédito, tais como 
execuções e monitórias em face da pessoa jurídica e seus avalistas. Por sua vez, as partes transigiram nestes autos de forma parcial, onde recebeu a quantia 
de R$ 427.000,00, pagos por terceiros adquirentes da área imóvel denominada Santa Cecília, Estivado e Novo Brasil, situado no distrito de Conceição de 
Muqui, município de Mimoso do Sul, com área de 48 hectares, 67 ares e 09 centiares, equivalentes a 10 alqueires, 02 litros e 289 m², confrontando-se por 
seus diversos lados com terrenos de Nilo Corrente, Donato Albiani Mangiafesti, Abel Venial, João Radael, Joaquim Cabral de Oliveira e Mário Silva, registrado 
no RGI de Mimoso do Sul – 1º Ofício, livro 2-AA, matrícula 5.821. Tal valor foi amortizado do saldo devedor. Ato seguinte o Magistrado proferiu sentença em 
11/07/2019 para extinguir a ação revisional, sem resolver o mérito, na forma do artigo 485, inciso I do CPC, ao reconhecer a inépcia da inicial. Da sentença 
prolatada pelo Juízo, os autores interpuseram Apelação. O BANESTES já apresentou contrarrazões ao apelo. Os autos foram remetidos ao TJES em 
17/12/2020. Considerando disposto no código de processo civil, o recurso interposto foi recebido em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo), motivo pelo 
qual a tutela antecipatória deferida permanece em vigor, afastando a possibilidade de prosseguimento das medidas de expropriação administrativa dos bens 
imóveis alienados fiduciariamente. As partes retornaram a negociar o débito no início de 2021. 

Chance de perda Remota 
Analise do impacto em caso de 
perda 

Perda das garantias de alienação fiduciária, impossibilitando consolidação e redução do valor a ser cobrado da Exportadora. 

Valor provisionado 0,00 
  
Ação Cível 
Juízo 6ª Vara Cível de Juiz de Fora - MG 
Nº Processo 00024458220158130145 - Pasta Interna nº 62618 - Escritório Terceirizado Olivieri Carvalho Advogados Associados - Advogada interna Juliana C. Racanelli. 
Instância 1ª 
Data de instauração 08.01.2015 
Partes do Processo Polo Ativo: CJF de Vigilância LTDA 
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Polo Passivo: BANESTES S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 11.950.065,27. Valor pedido corrigido (cadastrado para o processo em questão o valor do contrato de renegociação ativo, visto que o mesmo foi gerado 
por vários contratos da empresa CJF e de seu sócio Gibson de Souza Leite. 

Principais fatos 

Trata de Ação Revisional na qual o Autor alega que em todos os contratos já pagos pelos Embargantes o Banco Réu, cobrou dos mesmos juros de forma 
capitalizada que como é sabido é vedado pela Súmula 121 do STF; que ocorreu anatocismo; cobrança de taxas acima da legal; abusividade e nulidade de 
cláusulas; tarifa de Abertura de Crédito TAC; Comissão de Permanência; nulidade de correção pelo CDI TAXA CETIP; Aplicação do Código do Consumidor; 
inversão do ônus da Prova; Correção Monetária e dos Juros. Apesar de o Autor informar apenas dois contratos e a conta bancária está requerendo revisão e 
apresentação de todos os contratos firmados com o BANESTES. Contratos 13-006443-21 (12.11.13), 12-131501-00 (009/11/12), 14-139927-00, 05 (cinco) 
contratos que originaram a dívida (09-000247-17, 10-000458-13, 13-159892-00, 11-005565-07, 09-000246-16); 11-005784-09, 12-000739-19, 12-
001166-12, 12-001847, 13-003126-21. Proposta de abertura de conta corrente n.º 6.133.359, 11.025.178, 21.126.701, enfim. Apresentada contestação; 
invertido o ônus da prova, deferida prova pericial. BANESTES indicou assistente de perito, bem como apresentou quesitos. Autor foi intimado para pagar 
honorários periciais, mantendo-se inerte. 

Chance de perda 
POSSÍVEL (por se tratar de revisional englobando todos os contatos do cliente e por precaução está cadastrado como possível. Após a conclusão da perícia 
judicial será analisada a necessidade de modificar o tipo de perda, bem como a necessidade de provisionamento). 

Analise do impacto em caso de 
perda 

Processo com contestação protocolada. Foi determinado o procedimento de perícia. Ainda não temos como analisar algum valor a título de impacto. Com o 
decorrer da perícia deverá ser efetivada nova avaliação quanto ao tipo de perda e valores para provisionamento 

Valor provisionado R$0,00 – Aguardando deslinde da perícia para reanalisar a necessidade de alteração de perda e provisionamento 

 
Ação Cível 
Juízo 07 Vara Cível 
Nº Processo 00075724320178080024 – Pasta Interna nº 71541 - Escritório Terceirizado Vargas e Fraga (advogada interna Tamiris Vieira de Souza)  
Instância 7ª Vara cível de Vitória –ES  
Data de instauração 27/03/2017 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Agropastoril São Pedro LTDA 
Polo Passivo: BANESTES S.A. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 17.484.066,47 (valor pedido corrigido).  

Principais fatos 

A empresa requerente AGRO PASTORIL SÃO PEDRO LTDA ajuíza ação revisional cumulada com consignação em pagamento ao arbítrio de ver revista cláusula 
contratual inserta em Termo de Acordo Judicial Homologado (título executivo judicial) já coberto pelo manto da Coisa Julgada Material, mormente, no que 
concerne a forma de amortização pactuada, almejando a substituição da metodologia ajustada para fins de reduzir o valor da prestação, além de impor 
dilação no prazo para quitação. 
  
Em apertada síntese, sustenta a demandante inexistir controvérsia acerca do débito para com o demandado, todavia, almeja a procedência de seu pedido 
quanto à alteração do pactuado no item 2.1. b do Instrumento de Transação Judicial homologado (fls 44/59), vindo, assim, modificar a forma de amortização 
pactuada para fins de viabilizar o pagamento do débito incontroverso em parcelas mensais ao tempo de 96 (noventa e seis) meses, como lhe assegura a 
Teoria da Imprevisão. 
  
Encontra óbice o pleito revisional postulado ante a coisa julgada material firmada, desta forma, toda a celeuma envolvendo a discussão acerca dos contratos 
bancários celebrados e abrangidos pelo acordo judicial encontram-se pacificados, inclusive, a questão de amortização (item 2.1.b) objeto do pedido revisional 
vindo, por conseguinte, suscitar afronta a coisa julgada protestando pelo conhecimento de ofício e, consequentemente, a prolação de sentença com esteio 
no Art. 485, V do CPC. 

Chance de perda Possível 

Analise do impacto em caso de 
perda 

Carece a ação revisional com pedido de consignação como meio processual hábil a viabilizar a desconstituição/rescisão de parte de cláusula processual 
abarcada pela coisa julgada material, muito menos, atribuir fungibilidade a demanda para fazer às vezes da ação rescisória, pois ausente os requisitos de 
demonstração do enquadramento do caso concreto as hipóteses elencadas nos incisos I ao VIII do Art. 966 do CPC, bem como desprovida do comprovante 
do recolhimento do percentual de 05% sobre o valor da causa, como determina o inciso II e § 3º do Art. 968 do CPC. Finalmente, não prospera a aplicação 
da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, pois inocorrente fato imprevisível ou abrupto oneração do contrato à parte devedora, devendo, 
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ser rechaçada a pretensão de substituição da redação contida no Item 2.1.b do Instrumento de acordo, mantendo-se incólume a metodologia de amortização 
ajustada, assim inviável a revisão do acordo judicial celebrado, ante a não utilização da via processual adequada, bem como por ausência de fato imprevisível 
a justificar sua invocação. 

Valor provisionado Não provisionado  

 
Ação Cível 
Juízo 1 Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica 
Nº Processo 00325170920128080012 – Pasta Interna nº 56609 - Escritório Vargas e Fraga (advogada interna Juliana C. Racanelli. 
Instância TJES em grau de Recurso 
Data de instauração 21/12/2012 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Distribuidora Capineira 
Polo Passivo: BANESTES S.A. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 8.785.461,64 

Principais fatos 

Os requerentes movem ação ordinária em face do BANESTES S/A. É sabido a existência do contrato em prejuízo, que os demantes possuem com a requerida 
cujo número e 0904397300 - modalidade capital de giro.  Ressaltam que desde 2009 a empresa que gerem passa por seria dificuldades financeira, ao passo 
que os requerentes têm o fim de comprovar a boa-fé contratual. E que o motivo da mora junto ao banco se deve a motivos alheios a vontade do consumidor. 
Ainda cita na demanda que as taxas de juros são abusivas e excessivas, porém, o requerido matem a cobrança do valor devido com todos os acréscimos.  Isto 
posto requer: suspensão leilão extrajudicial/ alienação fiduciária; abstenção de inclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito; cancelamento da garantia 
dada em alienação fiduciária; revisão contratual do empréstimo concedido no valor de r$ 2.923.894,54; anulação das cláusulas contratuais. A única 
controvérsia pendente é a caracterização de bem de família no imóvel alienado fiduciariamente, quanto aos demais assuntos da revisional não houve 
insurgência no RESp. 

Chance de perda Perda possível 

Analise do impacto em caso de 
perda 

Prolatada Sentença favorável ao BANESTES, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais. A parte Autora apresentou embargos de Declaração, não 
obtendo êxito. Embargos não recebidos. Autores protocolaram Recurso de Apelação. BANESTES apresentou contrarrazões ao Recurso e Recorreu 
Adesivamente. Recurso de Apelação Julgado junto ao TJES. Ao Recurso Apelação dos Autores foi negado provimento à unanimidade e ao Recurso Adesivo do 
BANESTES foi dado provimento. Face ao Acórdão prolatado no Recurso de Apelação a parte autora entrou com Embargos de Declaração, que aguarda 
julgamento. 

Valor provisionado 0,00 
  

 
Ação Cível 
Juízo 21ª Vara Cível de Belo Horizonte 
Nº Processo 00075724320178080024 – Pasta Interna nº 30083 - Escritório Terceirizado Campos e Campos (advogada interna Tamiris Vieira de Souza) 
Instância 21ª Vara Cível de Belo Horizonte 
Data de instauração 10/12/2003 

Partes do Processo 
Polo Ativo: Sodima 
Polo Passivo: BANESTES S.A. 
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Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Parte autora executou o valor de R$16.399.155,54 (cálculos perito judicial). Cálculo anulado. Determinada nova perícia. 
Nova perícia realizada e concluiu que seria devido pelo BANESTES em favor de Sodima o valor de R$1.468.628,82 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e 
oito mil seiscentos e vinte e oito reais oitenta e dois centavos), sendo R$ 243.715,97 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e quinze reais e noventa e 
sete centavos) a título de honorários advocatícios e R$ 1.218.579,86 (hum milhão, duzentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta seis 
centavos) a título de condenação. Além disso, o laudo apurou saldo devedor da Exequente em favor do Executado no valor de R$ 17.631.362,49 (dezessete 
milhões, seiscentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) proveniente de Termo de Confissão de Dívida firmado 
pelas as partes em 05/11/1.996, tendo por objeto contratos de câmbio nºs 94/000314 e 94/000315 (objeto da Ação Monitória nº 002407542234-5. 
Manifestamos concordância com os cálculos. Foi também requerido encontro de contas entre os débitos/créditos apurados nos moldes dos artigos 368 e 369 
do Código Civil, para que ao final fosse declarada a extinção do valor devido pelo Banco. Encontro de Contas Banco-Sodima deferido pelo Juiz. Crédito do 
advogado (honorários de sucumbência) não entraria nessa compensação -  R$ 243.715,97 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e quinze reais e 
noventa e sete centavos). Decisão provisória, sujeita a recurso pela parte contrária.  

Principais fatos 

Ação Revisional c/c compensação de crédito, repetição de indébito e indenização por Danos Morais e Materiais e Exibição de Documentos. Transitado Em 
jugado. Executada a Sentença no valor mencionado.  Acórdão Agravo de Instrumento 1.0024.03.180857-9 cancelou o cálculo de execução de sentença 
determinando a baixa dos autos para a 1ª Instância com a finalidade de nomeação de perito judicial e confecção de novo laudo pericial de acordo com os 
parâmetros definidos nos acórdãos. Nomeado Perito Judicial. Perícia realizada e homologada, com deferimento de encontro de contas entre Banco e Credor. 
Decisão sujeita a recurso.  

Chance de perda Provável 

Analise do impacto em caso de 
perda 

Perda do novo valor que será apurado nos novos cálculos efetivados pelo perito judicial nomeado ou valor de um possível acordo entre as partes 

Valor provisionado Valor Provisionamento = R$ 35.000,00 (com depósito judicial) + 2.360.225,74 (sem depósito judicial) Total = R$ 2.395.225,74.                                 
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA 
 
 

Ação Trabalhista 
Juízo 4ª Vara do Trabalho de Vitória 
Nº Processo RR - 107000-34.2012.5.17.0004 
Instância 3ª Instância - TST 
Data de instauração 14/08/2012 

Partes do Processo Polo Ativo: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Polo Passivo: BANESTES S.A. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos O Acórdão que julgou procedente o pedido do sindicato não liquidou a decisão, não tendo sido apurado nenhum valor até o presente momento. A Companhia, 

contudo, entende que o processo tem caráter relevante. 

Principais fatos 

Processo ajuizado pelo Sindicato dos Bancários no Estado do Espírito Santo, perante a 4ª Vara do Trabalho de Vitória, requerendo a aplicação da Curva de 
Maturidade da Estrutura de Cargos e Remuneração de 1998. O Banco contestou alegando, em síntese, que ocorreu a prescrição da pretensão tendo em vista 
que a suspensão ocorreu em 1998, bem como que a aplicação da Curva de Maturidade depende de prévia dotação orçamentária, fato este que não ocorreu 
desde 1998, bem como por ser sua aplicação decorrente do seu Poder Diretivo. Em primeira instância, o juízo julgou improcedente. Após o Recurso Ordinário 
do Sindicato dos Bancários, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento ao recurso e determinou o restabelecimento da 
Curva de Maturidade, recalculando os salários e demais parcelas da contratualidade desde a suspensão, com o respectivo pagamento das diferenças salariais 
conforme requerido pelo Sindicato. O BANESTES interpôs Recurso de Revista, que está atualmente pendente de julgamento no TST. O processo está 
classificado como perda remota, tendo em vista a expectativa de reversão da decisão no TST, considerando a jurisprudência adotada por este Tribunal. 

Chance de perda Remota 

Analise do impacto em caso de 
perda Será efetuada a aplicação da curva de maturidade para os contratos em curso, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, após a devida 

liquidação do processo, mediante execução do título judicial. 
Valor provisionado  0,00                            
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam

Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

 

 
 

Não existem processos (ativos ou extintos) com estas características. 
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes  

 
 
Não existem processos com estas características. 
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

 

 

a. valores envolvidos: 

 

Processos Cíveis: R$ 59.147.662,88 (valor dos pedidos corrigidos, de 972 processos cíveis de 

Planos Econômicos, classificados com probabilidades de perdas remota, possível e provável).  

 

Processos Trabalhistas: R$ 155.163.995,97 (é o valor referente a todos os pedidos 

envolvidos nos 587 processos trabalhistas classificados com probabilidades de riscos de perdas 

remota, possível e provável). 

 

Processos Tributários mais relevantes, classificados com probabilidades de riscos de perdas 

remota, possível e provável: 

a) Os processos que representam possibilidade de redução do Ativo da Empresa representam o 

montante de R$ 86.585.132,07;  

b) Os processos que visam recuperar os tributos pagos regularmente totalizam 

R$ 857.620.068,12. 

 

b. prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência: 

 

Em conexão com a legislação aplicável, o Banestes realiza a provisão de 100% dos processos 

com probabilidade de perda provável.  

 

No caso dos processos cíveis, independente da classificação da probabilidade de perda, o valor 

de provisão gerencial calculada pelo sistema SIJUR é contabilizado de acordo com o status e a 

dinâmica processual, e que em muitos casos esta contabilização ocorre de forma escalonada. 

 

Não há outros processos administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos. 

 

 

4.6.1 - Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 

4.6 

 

Processos Cíveis: R$ 13.859.680,15 (valor da provisão gerencial corrigida, um total de 336 

processos, referente a Planos Econômicos, com o risco de perda classificado PROVÁVEL). 

 

Processos Trabalhistas: R$ 59.321.618,56 (corresponde a todos os valores envolvidos nos 

pedidos dos 160 processos trabalhistas classificados com probabilidade de risco de perda 

provável). 

PÁGINA: 50 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

 

 

Processos Tributários: Há provisão referente aos tributos discutidos nos processos tributários 

mais relevantes no montante de R$ 50.442.580,65, bem como estão provisionados os 

honorários de êxito, que somados com os valores provisionados dos demais processos que não 

estão contemplados no Item 4.6, devidamente atualizados de acordo com as respectivas 

normas legais, totalizam a quantia de R$ 15.945.548,72. 
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4.7 - Outras Contingências Relevantes
 

Não há outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores. 
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4.8 - Regras do País de Origem e  do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados 

Em virtude do BANESTES ser um banco regional brasileiro e não possuir valores mobiliários 

negociados em praças internacionais, não está sujeito às restrições acima elencadas. 
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos  

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, 

destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, 

em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política. 

 

O BANESTES possui políticas de gerenciamento de riscos formalizadas, que são conjuntos de 

diretrizes que têm o objetivo de estabelecerem limites e procedimentos destinados a manter as 

exposições a risco em níveis considerados aceitáveis pela Instituição e ainda subsidiar a alta 

administração na tomada de decisões.  

Todas as políticas são aprovadas pelo Colegiado da Diretoria e homologadas pelo Conselho de 

Administração. Estão relacionadas abaixo as políticas de gerenciamento de riscos existentes e as 

respectivas datas de aprovação: 

• Política de Gerenciamento Integrado de Riscos, aprovada em 17 de fevereiro de 2020; 

• Política de gerenciamento de risco de mercado e IRBB, aprovada em 25 de maio de 2020; 

• Política de gerenciamento de risco de liquidez, aprovada em 26 de fevereiro 2018; 

• Política de gerenciamento de risco de crédito, aprovada em 26 de fevereiro 2018; 

• Política de gerenciamento de risco operacional, aprovada em 17 de fevereiro de 2020; 

• Política de responsabilidade socioambiental, aprovada em 26 de fevereiro 2018, que inclui a 

gestão do risco socioambiental; 

• Política de gerenciamento de risco de liquidez para recursos de terceiros, de 29 de outubro de 

2018; 

• Política de Gerenciamento de Capital, aprovada em 26 de fevereiro de 2018. 

 

Para mais informações, consulte a Política de Gerenciamento de Riscos no site de Relações com 

Investidores do Banestes em: 

https://banestes.com.br/ri/arquivos/governanca/Politica_Riscos_CVM-27-05-19.pdf 

 

b. Os objetivos estratégicos da política de gerenciamento de riscos, quando houver, 

incluindo: 

i. os riscos para os quais se busca proteção. 

Na gestão dos riscos, a alta administração e demais unidades do BANESTES têm 

responsabilidades definidas. 

GERIS: O monitoramento e mitigação dos riscos de crédito, mercado e liquidez são de 

responsabilidade da Gerência de Análise de Riscos Integrados - GERIS, segregada das áreas de 

negócios. A GERIS é responsável por gerenciar os riscos de forma integrada e o capital, bem 

como prover o BANESTES com análises e informações referentes aos riscos de crédito, de 

mercado e IRRBB (risco de taxas de juros da carteira bancária), de liquidez, de liquidez para 

recursos de terceiros e socioambiental, bem como elaborar cenários de estresse e sensibilidade 

e simular resultados para o conglomerado e monitorar a observância dos limites estabelecidos. 
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos  

Além disso, analisa a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos 

valores de mercado de posições detidas pela Instituição, que inclui o risco das operações 

sujeitas à variação cambial, o risco das taxas de juros, o risco dos preços de ações, o risco dos 

índices de preços e o risco dos preços de mercadorias (commodities). Também analisa a 

possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações 

esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de 

garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e a 

possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido 

ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de 

alguma descontinuidade no mercado. 

GEMOR: O desenvolvimento e aprimoramento dos modelos para monitoramento e mitigação 

do risco de crédito, mercado e liquidez são de responsabilidade da Gerência de Modelos de 

Risco - GEMOR, segregada da área de negócios. A GEMOR é responsável por gerenciar as 

atividades referentes ao risco de crédito, mercado, liquidez e Basileia, visando assegurar ao 

Banco os modelos adequados de risco para o correto envio das informações. 

GECIC: O monitoramento para mitigação dos riscos operacionais é de responsabilidade da 

Gerência de Controles Internos e Compliance – GECIC. A GECIC apoia os gestores na análise 

da possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Inclui-se nessa definição, o 

risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela Instituição, bem 

como as sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por 

danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.  

 

ii. os instrumentos utilizados para a proteção. 

GERIS: Em relação ao risco de mercado, a política de investimentos prevê a utilização de 

instrumentos financeiros derivativos, única e exclusivamente, para proteção patrimonial 

(hedge), que devem ser apreciados e deliberados pelo Comitê de Mercado e pelo Colegiado da 

Diretoria. Entretanto, devido ao grau de conservadorismo da instituição e ao trabalho 

permanente para manter o casamento entre as posições ativas e passivas, bem como de 

prazos e taxas, o BANESTES entende não ser necessário no momento a utilização de 

instrumentos financeiros dessa natureza para proteção patrimonial.  

Para o controle do risco de crédito utiliza-se de instrumentos de gestão que proporcionam uma 

efetiva mitigação do risco de crédito associado à operação, tais como: 

• avaliação do risco cliente por modelos estatísticos de credit e behavior scoring; 

• decisões de crédito submetidas a comitês de acordo com valores de risco do cliente/grupo 

econômico e/ou exceções aos limites estabelecidos para realização de operações sujeitas 

ao risco de crédito; 
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos  

• revisão semestral do nível de risco do cliente/grupo econômico e de suas operações, cujo 

montante do saldo contábil de suas operações seja maior ou igual a 0,5% do Patrimônio 

de Referência - PR do BANESTES; 

• estabelecimento de limites máximos de exposição por cliente/grupo econômico; 

• análise do risco da operação, classificando-a e constituindo provisão de acordo com seu 

nível de risco; 

• análise do risco socioambiental pelos comitês competentes; 

• análise da qualidade da carteira: maiores créditos, concentração de clientes adimplentes e 

inadimplentes, evolução da provisão, segmentação, concentração de crédito por 

cliente/grupo econômico; 

• avaliação periódica do grau de suficiência de garantias; 

• análise da inadimplência da carteira, identificando previamente clientes com potencial de 

impactar significativamente o percentual de inadimplência; 

• análise e monitoramento das exposições classificadas como ativos problemáticos; 

• gerenciamento e alocação de capital para cobertura do risco de crédito através da 

aplicação de Fatores de Ponderação de Riscos - FPR; 

• emissão de relatórios gerenciais periódicos para a alta administração, acerca do 

desempenho do gerenciamento do risco de crédito do Banco em decorrência das políticas e 

estratégias adotadas; 

• divulgação ao mercado das informações sobre números e práticas de gestão de risco – 

transparência ao mercado; 

• realização de teste de estresse para verificar possíveis impactos que poderiam ocorrer 

decorrentes de condições extremas. 

A política de gerenciamento de risco operacional prevê que a gestão desse risco está 

diretamente relacionada ao conhecimento dos processos existentes na Instituição. Para tanto, 

o BANESTES possui metodologia própria composta pelas etapas: 

• Comunicação e Consulta: permeia todas as fases do processo de gestão e análise de 

riscos. É estratégica e deve assegurar que todos os envolvidos sejam devidamente 

informados e compreendam os fundamentos. Inclui ainda a disseminação da cultura de 

gestão de risco operacional e os reportes. 

• Contexto Estratégico: estabelece a definição dos processos/infraestruturas a terem os 

riscos mapeados, utilizando-se como critérios de seleção, (i) a metodologia BIA (Business 

Impact Analysis - Análise de Impacto no Negócio) que identifica os processos considerados 

críticos perante eventuais interrupções, e (ii) os processos para atendimento às demandas 

legais e estratégicas.  

• Identificação dos riscos: tem como principal objetivo analisar os processos da 

Instituição, viabilizando que se conheça os riscos aos quais está exposta. Esta etapa é 
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos  

composta por seis fases: (i) Análise Situacional do Processo; (ii) Fluxograma do Processo; 

(iii) Listagem e Definição dos Riscos; (iv) Classificação dos Riscos (Operacional, 

Estratégico e Legal); (v) Identificação dos Fatores de Riscos, classificando-os no Diagrama 

de Causa e Efeito e (vi) Relevância dos Fatores de Risco por meio da Matriz SWOT. 

• Análise e Avaliação de Riscos: consiste na avaliação do risco de forma qualitativa 

(subjetiva) e é realizada de duas formas:  inerente, não considera os controles existentes 

e a residual, considera os controles existentes. Nas duas avaliações, são utilizados os 

parâmetros de Probabilidade e Impacto, definindo sua criticidade e nível de risco, 

resultando na matriz de risco inerente e residual e no nível de risco do processo.  

• Avaliação de risco residual: é elaborado o Walkthough dos controles identificados para 

avaliar se são eficazes. 

• Resposta ao Risco: após a identificação, avaliação e mensuração dos riscos é definido 

qual o tratamento que será dado aos riscos. A priorização deve estar embasada na Matriz 

de Risco. Os riscos localizados nos quadrantes vermelho e laranja devem receber 

prioridade no tratamento. 

• Monitoramento das Matrizes de Riscos Operacionais: é realizada periodicamente, por 

meio de entrevistas com o gestor proprietário do risco, visando rever os riscos existentes, 

detectar mudanças no contexto interno/externo as quais podem requerer revisão do 

tratamento dos riscos e suas prioridades, verificar se os planos de ação foram 

implementados e se os controles são adequados, bem como identificar novos riscos. 

 

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos. 

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos do BANESTES apresenta-se 

com a seguinte distribuição: 
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos  

Cada uma dessas áreas apresentadas na estrutura organizacional têm os seguintes objetivos: 

 

DIRIC: Garantir o suporte adequado às áreas de negócios para assegurar o compliance da 

Instituição, aprimorar os controles internos, a segurança da informação e gerenciar os riscos 

operacionais, de crédito, mercado, liquidez, socioambiental e de clientes. 

 

GECIC: Avaliar a eficiência e confiabilidade dos controles internos, risco operacional e 

compliance, acompanhar a conformidade com normas internas e externas, bem como o 

monitoramento dos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao 

financiamento do terrorismo, combate a corrupção, de acordo com as ações estratégicas 

definidas pela alta administração, através do mapeamento e otimização dos processos. 

 

GERIS: Gerenciar os riscos de forma integrada e o capital, bem como prover o BANESTES com 

análises e informações referentes aos riscos de crédito, de mercado e IRRBB (risco de taxas de 

juros da carteira bancária), de liquidez, de liquidez para recursos de terceiros e 

socioambiental. 

 

GESIN: Gerenciar os processos de Segurança da Informação e Continuidade de Negócios e 

Monitoramento e Resposta à fraudes, juntamente com os gestores das unidades do Banco. 

 

GEMOR: Gerenciar as atividades referentes ao risco de crédito, mercado, liquidez e Basileia, 

visando assegurar ao Banco os modelos adequados de riscos para monitoramento e mitigação 

dos mesmos. 

 

GEARI: Viabilizar a minimização dos riscos e a maximização dos resultados do Banco, através 

de adequada avaliação dos riscos econômicos e financeiros dos clientes e das operações. 

 

GEINP: Gerenciar as Bases de Informações Corporativas e de Proteção de Dados Pessoais. 

 

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para a verificação da 

efetividade da política adotada. 

O BANESTES possui a Diretoria de Riscos e Controle – DIRIC, que está estruturada por áreas 

de gerenciamento de riscos, controles internos, compliance, segurança da informação, 

devidamente segregadas das unidades de negócios, com objetivo de garantir o suporte 

adequado à Instituição.   Essa estrutura representa a Segunda Linha de Defesa no processo de 

governança do sistema de controles internos.  
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos  

As metodologias de gestão de riscos e controles estão descritas em resoluções internas e, de 

acordo com as necessidades, são atualizadas e submetidas à aprovação do Colegiado da 

Diretoria e homologadas pelo Conselho de Administração.  

Para a efetiva gestão de riscos e controles internos, o Banestes adota a estratégia de três 

linhas de defesa, onde cada uma das linhas de defesa desempenha um papel distinto na 

estrutura de governança da organização, atuando de forma interdependente. 

1. Primeira Linha de Defesa: 

É representada pelas unidades de negócios (Gerências, Coordenadorias da Direção Geral e 

Agências) responsáveis pelos produtos e serviços e demais atividades da Instituição.  Os 

gestores de negócio, de suporte e operacionais tem a responsabilidade primária por identificar, 

avaliar, controlar e mitigar os riscos de suas áreas, a partir da implementação dos controles. A 

primeira linha refere-se ao dono do processo, dos riscos e de seus controles. 

2. Segunda Linha de Defesa: 

Estão contempladas nesta linha as atividades que tem o propósito específico de dar suporte à 

gestão e ao processo de Governança Corporativa, para observação dos aspectos legais, 

regulatórios e operacionais por parte dos gestores na condução de seus processos e tomada de 

decisões. Esta linha tem por objetivo apoiar os gestores para que identifiquem e tratem os 

riscos aplicáveis ao negócio. 

A GECIC elabora relatórios de controles, compliance e risco operacional, submetendo para 

conhecimento e apreciação da Alta Administração as principais fragilidades de controles 

identificadas e planos de ação que visam solucionar esses pontos. 

3. Terceira Linha de Defesa: 

É representada pela Gerência de Auditoria Interna - GEAUD como parte integrante do Sistema 

de Controles Internos, subordinada ao Conselho de Administração, realiza atividade de 

avaliação independente e de assessoramento da Administração, voltada para o exame da 

integridade, da adequação, eficiência e eficácia do sistema de controles internos. 

A Auditoria Externa emite relatório circunstanciado sobre os aspectos relevantes dos controles 

internos, em atendimento a Circular nº 3.467/2009 do Bacen. 

Dessa forma, a administração desta instituição considera que a estrutura operacional e de 

controles internos é adequada para verificação e acompanhamento dos riscos aos quais está 

exposta, e para verificação da efetividade da política adotada. 
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a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de 

mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua 

aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma 

política. 

 

O BANESTES possui uma Política de Gerenciamento de Risco de Mercado e IRRBB, emitida em 

25 de maio de 2020, aprovada pelo Colegiado da Diretoria e homologada pelo Conselho de 

Administração. Essa política é um conjunto de diretrizes que têm como objetivos estabelecer 

procedimentos destinados a manter a exposição ao Risco de Mercado e ao Risco de Taxas de 

Juros da Carteira Bancária em conformidade com os limites e níveis fixados na Declaração de 

Apetite por Riscos - RAS e subsidiar a alta administração nas decisões estratégicas da 

Instituição.   

 

As operações financeiras são segregadas contabilmente em Títulos para Negociação, Títulos 

Mantidos até o vencimento e Títulos Disponíveis para a venda. 

 

Na gestão do risco de mercado do BANESTES, as principais diretrizes consistem em avaliar 

diariamente a exposição ao risco de mercado do conglomerado e de suas empresas 

subsidiárias; monitorar os limites operacionais máximos de exposição ao risco de mercado 

aceitável pela Instituição, tanto para a carteira de negociação (Trading Book) e regulatória 

quanto para a carteira bancária (Banking Book); realizar backtesting para verificar a precisão 

do modelo de apuração de risco de mercado e realizar testes de estresse através da análise de 

sensibilidade, metodologia de teste de estresse que permite avaliar o impacto decorrente de 

variações em um parâmetro relevante específico no capital da instituição, em sua liquidez ou 

no valor de um portfólio. 

 

Se os limites de exposição ao risco de mercado definidos pelo BANESTES forem ultrapassados, 

a Gerência de Análise de Riscos Integrados - GERIS informará à Diretoria de Riscos e Controle 

– DIRIC, para submeter ao Colegiado de Diretoria - COLED e ao Conselho de Administração - 

CONSE, a fim de reavaliar novos limites de risco ou recompor os negócios que impactaram no 

referido risco. 

 

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, 

quando houver, incluindo: 

 

i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção 
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Na gestão dos riscos de mercado a alta administração e demais unidades do BANESTES têm 

responsabilidades definidas e o monitoramento e mitigação de tais riscos é de responsabilidade 

da Gerência de Análise de Riscos Integrados - GERIS, segregada da área de negócios.  

 

A GERIS analisa a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores 

de mercado de posições detidas pela Instituição, que inclui o risco das operações sujeitas à 

variação cambial, o risco das taxas de juros, o risco dos preços de ações, o risco dos índices de 

preços e o risco dos preços de mercadorias (commodities). 

 

ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge) 

 

O gerenciamento de risco de mercado busca identificar e controlar os riscos de descasamentos 

entre as posições ativas e passivas, bem como de prazos e taxas, visando o equilíbrio das 

exposições. 

 

A GERIS monitora as posições de descasamento entre ativos e passivos (gap) e as exposições 

de risco de mercado e liquidez do BANESTES e informa trimestralmente à Gerência Financeira 

e de Mercado, através de relatório específico. 

 

O gap tem a finalidade de avaliar os descasamentos por grupo de risco (taxas de juros e 

indexadores) e o quanto a Instituição está exposta ao risco de taxas de juros. A estrutura de 

ativos e passivos da Instituição apresenta três (03) gaps relevantes:  

 

• O gap ativo indexado a Selic/CDI é formado basicamente por parte da carteira comercial 

pós fixada e a maior parte de ativos em títulos públicos e privados. Uma alta nas taxas 

Selic/CDI traria impactos positivos para a Instituição. 

• O gap ativo prefixado, formado pela maior parte das operações da carteira comercial, não 

teria impacto, no curto prazo, quando das variações na taxa Selic. 

• O gap passivo indexado a TR mais juros pré, formados por parte da captação em poupança 

e depósito judicial, teria uma impacto negativo quando do aumento da taxa referencial 

(TR). 

 

Além disso, o BANESTES possui uma política de investimento que tem como objetivo 

estruturar a aplicação dos recursos disponíveis da Instituição, bem como estabelece limites e 

controles internos de negociação. A alocação de recursos é realizada em títulos públicos 

federais, títulos privados e cotas de fundos de investimento, obedecendo aos níveis de apetite 

e limites estabelecidos na Declaração de Apetite por Riscos - RAS e política tanto em relação a 

volume quanto a indexadores. Esses limites são estabelecidos, em geral, como percentuais do 

Patrimônio de Referência – PR. 
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O BANESTES também possui uma política de operações com moedas estrangeiras que 

estabelece critérios a serem observados nos processos relativos à captação, aplicação e gestão 

de recursos denominados em moeda estrangeira, incluindo a compra e venda de moeda 

estrangeira nos mercados primários e secundários de câmbio. Possui também como limite 

máximo de tolerância ao risco cambial (exposição/descasamento em ouro, em moeda 

estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial) o percentual de 2% do Patrimônio de 

Referência – PR. A GERIS monitora diariamente esse descasamento, informando a Gerência de 

Crédito Comercial Pessoa Jurídica - GCREJ em caso de variações significativas nos 

descasamentos. 

 

iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) 

 

A política de investimentos prevê a utilização de instrumentos financeiros derivativos, única e 

exclusivamente, para proteção patrimonial (hedge), que devem ser apreciados e deliberados 

pelo Comitê de Mercado e pelo Colegiado da Diretoria. 

 

Entretanto, devido ao grau de conservadorismo da instituição e ao trabalho permanente para 

manter o casamento entre as posições ativas e passivas, bem como de prazos e taxas, o 

BANESTES entende não ser necessário no momento a utilização de instrumentos financeiros 

para proteção patrimonial.  

 

iv. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos  

 

A avaliação da exposição ao risco de mercado da carteira de negociação (Trading Book) e 

regulatória (posições da carteira de negociação mais as exposições em moedas estrangeiras e 

commodities da carteira bancária) do BANESTES é realizada pela metodologia VaR (Value at 

Risk - Valor em Risco), utilizando-se o intervalo de confiança de 99% e o horizonte de tempo 

de 10 dias, sendo que as volatilidades são apuradas por meio de um modelo de alisamento 

exponencial - EWMA (Médias Móveis Exponencialmente Ponderadas), e pelas metodologias 

definidas pelo Bacen para os riscos das posições sujeitas à variação nas taxas de juros,  às 

exposições em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial, commodities e 

ações, que inclui o risco apurado pela metodologia VaR paramétrico para as operações 

prefixadas em reais, considerando um nível escolhido de 99% de intervalo de confiança e um 

horizonte de tempo de 10 dias. As volatilidades e correlações utilizadas para a apuração da 

parcela de risco referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas da 

carteira de negociação são extraídas do sítio eletrônico do Bacen. No gerenciamento do risco 

de mercado também são realizados testes de estresse através da análise de sensibilidade, 

metodologia de teste de estresse que permite avaliar o impacto decorrente de variações em 

um parâmetro relevante específico no capital da instituição, em sua liquidez ou no valor de um 

portfólio. 
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O risco de taxas de juros da carteira bancária (Banking Book) é apurado pela abordagem de 

valor econômico (Economic Value of Equity - EVE), que consiste em avaliações do impacto de 

alterações nas taxas de juros sobre o valor presente dos fluxos de caixa dos instrumentos 

classificados nesta carteira, e pela abordagem de resultado de intermediação financeira (Net 

Interest Income – NII), que consiste em avaliações do impacto de alterações nas taxas de 

juros sobre o resultado de intermediação financeira desta carteira, ambas sob cenários de 

choque nas taxas de juros definidos pela Instituição. 

Vários são os critérios, indicadores e limites que são monitorados visando verificar o 

enquadramento da exposição ao risco de mercado pelo BANESTES, onde destacamos: 

 

• Alocação de valores nas diversas parcelas de risco de mercado, conforme normativas 

BACEN; 

• Limite de exposição: O BANESTES possui como limite máximo de tolerância ao risco de 

taxas de juros da carteira bancária (IRRBB) o percentual de 18% sobre o Patrimônio de 

Referência – PR, calculada pela abordagem de valor econômico (Economic Value of Equity - 

EVE), que consiste em avaliações do impacto de alterações nas taxas de juros sobre o valor 

presente dos fluxos de caixa dos instrumentos classificados nesta carteira, sob cenários de 

choque nas taxas de juros definidos pela Instituição. Para a abordagem de resultado de 

intermediação financeira (Net Interest Income – NII), que consiste em avaliações do 

impacto de alterações nas taxas de juros sobre o resultado de intermediação financeira da 

carteira bancária, o limite máximo de tolerância ao risco de taxas de juros é de 10% do 

Patrimônio de Referência – PR. Possui ainda como limite máximo de tolerância ao risco de 

mercado o percentual de 15% sobre o Patrimônio de Referência – PR para o montante da 

parcela relativa às exposições ao risco de mercado sujeitas ao cálculo do requerimento de 

capital mediante abordagem padronizada – RWAMPAD, para a carteira regulatória (posições 

da carteira de negociação mais as exposições em moedas estrangeiras e commodities da 

carteira bancária). Esses percentuais dos limites foram definidos na Declaração de Apetite 

por Riscos – RAS, com base em análise histórica do comportamento desses riscos, levando 

ainda em consideração expectativas de mudanças nos cálculos já sinalizadas pelo órgão 

regulador e possíveis impactos que poderiam ocasionar para o Índice de Basileia – IB. 

 

 

• Testes de Estresse sobre as Curvas de Taxas de Juros: as curvas são estressadas 

considerando a aplicação de um percentual de aumento/queda sobre as taxas das 

respectivas curvas (Formato de Stress Porcentagem) ou considerando a aplicação de 

um aumento/queda em pontos percentuais sobre as taxas relacionadas a cada curva 

(Formato de Stress Soma). 

 

• Testes de Estresse – Circular 3.365/2007 do BACEN: para estimar a variação do valor de 

mercado das operações não classificadas na carteira de negociação em relação ao PR, com 
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utilização de choque compatível com o 1º e o 99º percentis de uma distribuição histórica de 

variações nas taxas de juros, considerando o período de manutenção (holding period) de 

um ano e o período de observação de cinco anos. Os testes foram realizados 

individualmente para cada fator de risco que contribua com no mínimo 5% (cinco por cento) 

do total das exposições referentes às operações não classificadas na carteira de negociação 

e, de forma agregada, para as operações remanescentes. 

 

• Análise de Sensibilidade por Fator de Risco: análises de sensibilidade às variações nas taxas 

de juros para as posições classificadas na carteira de negociação (Trading Book) e bancária 

(Banking Book), adotando-se a metodologia de marcação a mercado e diversos cenários de 

deterioração nas variáveis de risco de mercado. 

 

• Gerenciamento do gap por grupo de risco: para avaliação de impactos na carteira da 

Instituição relacionados à variação nas taxas de juros e nos indexadores realizamos, além 

dos testes de estresse, o gerenciamento de ativos e passivos (gap). 

 

v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos 

 

A política de investimentos do BANESTES restringe o uso de instrumentos financeiros, podendo 

ser utilizados somente com o objetivo de proteção patrimonial (hedge). Entretanto, cabe 

ressaltar que, mesmo sendo feito com este objetivo, é necessária ainda a aprovação do Comitê 

de Mercado e do Colegiado da Diretoria. 

 

vi. estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado 

 

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado do BANESTES 

apresenta-se com a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

Diretoria de Riscos e Controle 
DIRIC

Gerência de Análise de Riscos 
Integrados 

GERIS

Coordenadoria de Riscos 
Integrados 

CORIT

Coordenadoria de Análise de 
Riscos e Monitoramento 

CORIM
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O BANESTES possui uma Diretoria de Riscos e Controle – DIRIC que tem como objetivo 

garantir o suporte adequado às áreas de negócios para assegurar o compliance da Instituição, 

aprimorar os controles internos, a segurança da informação e gerenciar os riscos operacionais, 

de crédito, mercado, liquidez, socioambiental e de clientes.  

 

O gerenciamento de risco de mercado é realizado pela Coordenadoria de Análise de Riscos e 

Monitoramento - CORIM, subordinada à Gerência de Análise de Riscos Integrados – GERIS. 

 

A GERIS, subordinada à DIRIC, é responsável por gerenciar os riscos de forma integrada e o 

capital, bem como prover o BANESTES com análises e informações referentes aos riscos de 

crédito, de mercado e IRRBB (risco de taxas de juros da carteira bancária), de liquidez, de 

liquidez para recursos de terceiros e socioambiental, bem como realizar o gerenciamento de 

capital e o processo da Basileia. 

 

 

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada 

 

O BANESTES possui a DIRIC que é responsável pela estrutura operacional de Controles 

Internos, por meio da Gerência de Controles Internos e Compliance – GECIC. O principal 

objetivo desta estrutura é o gerenciamento dos riscos operacionais, controles internos e 

compliance, visando o suporte adequado às áreas de negócios para aprimorar os controles 

internos e, consequentemente, mitigando os riscos. 

 

As metodologias de gestão de riscos e controles estão descritas em Resoluções Internas e, de 

acordo com as necessidades, são atualizadas e submetidas à aprovação do Colegiado da 

Diretoria e homologadas pelo Conselho de Administração.  

 

A Gerência de Controles Internos – GECIC elabora relatórios de controles e risco operacional 

submetendo para conhecimento e apreciação da Alta Administração as principais fragilidades 

de controles identificadas e planos de ações que visem solucionar estes pontos. 

 

Como parte integrante do Sistema de Controles Internos, o BANESTES possui a Auditoria 

Interna, subordinada ao Conselho de Administração, realizando atividade de avaliação 

independente e de assessoramento da Administração, voltada para o exame da integridade, da 

adequação, eficiência e eficácia do sistema de controles internos. 

 

Dessa forma, a administração desta instituição considera que a estrutura operacional e de 

controles internos é adequada para verificação e acompanhamento dos riscos aos quais está 

exposta, e para verificação da efetividade da política adotada.  
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a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando 

eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las. 

 

As Demonstrações Financeiras do BANESTES são geradas por Sistema de Contabilidade desenvolvido pelos 

profissionais da empresa em plataforma alta (mainframe), auditado pela empresa de auditoria independente 

(atualmente PricewaterhouseCoopers), conforme estabelecido no item “b” do objeto do contrato de prestação 

de serviços: avaliação do sistema contábil e de controles internos das sociedades empresárias, aplicáveis 

para efeito de auditoria, com emissão de relatório circunstanciado. 

 

Ressaltamos, ainda, que o Comitê de Auditoria, órgão estatutário em atendimento à Resolução nº 3.198/2004 

do Conselho Monetário Nacional, analisa as demonstrações contábeis, notas explicativas, relatórios da 

administração, efetividade dos sistemas de controles internos, dentre outras atividades. 

 

Os quadros demonstrativos provenientes do sistema de contabilidade são concebidos com critérios de 

segurança e emissão de críticas de inconsistências, garantindo a confiabilidade necessária aos resultados 

apresentados. 

 

A contabilidade do Banco é descentralizada, e cada gestor é responsável pelas informações enviadas para o 

sistema de contabilidade que é feito de duas formas: automática, por meio dos sistemas operacionais e pelos 

lançamentos manuais realizados no sistema por meio de aplicativo de lançamentos contábeis.   

 

Para garantir a integridade dessas informações, o sistema de contabilidade conta com o aplicativo 

“Conferência Saldo por Dependência e Data Movimento”, que disponibiliza mensalmente os saldos e 

movimentação de todas as contas contábeis do plano de contas do Banco, para serem conferidos e validados 

com a documentação comprobatória/suporte pelos responsáveis de cada área geradora de informações para 

a contabilidade. 

 

O BANESTES está em constante aprimoramento na condução das suas ações de controle interno, em 

conformidade com regulamentações vigentes e alinhadas com as melhores práticas de mercado, por meio 

de qualificação de suas equipes, o alcance dos objetivos estratégicos. 

 

Na avaliação da Administração, os controles internos adotados são eficientes e eficazes, assegurando a 

elaboração de Demonstrações Financeiras confiáveis, não identificando deficiências que possam 

comprometer as informações apresentadas.  

 

b) As estruturas organizacionais envolvidas  
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A contabilidade do Banco é descentralizada e cada gestor do sistema operacional é responsável pelas 

informações enviadas para o sistema de contabilidade, sendo a Gerência de Contabilidade responsável por 

centralizar e organizar as informações financeiras e contábeis elaboradas pelas demais gerências e empresas 

controladas, na preparação em tempo hábil para atendimento aos órgãos reguladores. 

 

Esse processo é eficiente e confiável pois está definido em normativos internos e consolidado nos sistemas 

envolvidos. Em vista disso, o gerenciamento de identidade de usuários, inclusive de gestores, é feito através 

de integração com o sistema de Recursos Humanos, de modo a limitar os acessos ao sistema de contabilidade 

de acordo com a lotação e cargo do usuário. Além disso, os acessos são gerenciados através de perfis de 

usuários com níveis compatíveis com as atribuições de cada cargo e são revisados constantemente pela 

Gerência de Segurança da Informação e Fraudes do Banco em conjunto com a Gerência de Contabilidade. 

 

c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, 

indicando, o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento 

 

A administração do BANESTES avalia e autoriza mensalmente os números contábeis apresentados pela 

Gerência de Contabilidade. 

 

As Demonstrações Financeiras são encaminhadas mensalmente para a análise e acompanhamento do 

Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.  

 

A auditoria externa examina as demonstrações, seleciona e executa procedimentos de auditoria identificando 

deficiências de controles internos, que são encaminhados para os diversos gestores do banco para que estes 

busquem a solução.  

 

Com base nos relatórios produzidos pela auditoria independente, a auditoria interna elabora o PAINT - 

Planejamento Anual de Auditoria – onde, associado à materialidade e aos recursos disponíveis, identifica as 

áreas críticas para execução de seus trabalhos anuais. Nos trabalhos regulares de auditoria interna para as 

áreas selecionadas no planejamento, são avaliadas as conciliações contábeis. 

 

 

 

d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório 

circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da 

regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria 

independente 
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Não foram reportadas deficiências significativas de controle interno. 

 

e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado 

preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas 

 

Não foram reportadas deficiências significativas de controle interno. 

 

PÁGINA: 68 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



5.4 - Programa de Integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a 

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a 

administração pública, identificando, em caso positivo: 

 

O BANESTES possui Política de Prevenção e Combate à Corrupção que foi aprovada pelo 

Colegiado de Diretoria e pelo Conselho de Administração da Instituição. 

 

i) os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação 

ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos 

são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas 

 

A Política de Prevenção e Combate à Corrupção contempla o Programa de Integridade que possui 

um conjunto de ações, procedimentos e controles de prevenção à corrupção para o combate à 

prática de atos ilícitos e/ou de ações de improbidade, na condução dos processos e negócios no 

âmbito de atuação do BANESTES.  

 

A identificação/avalição do risco de corrupção é realizada para os processos que o Banestes 

possui relacionamento com terceiros e entes públicos, tanto como agente passivo como ativo, 

vinculado ao processo de risco operacional. 

 

ii) as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da 

eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas 

atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se 

reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se 

existentes 

 

As estruturas e atribuições das áreas envolvidas na implementação e monitoramento da Política 

de Prevenção e Combate à Corrupção do BANESTES foram aprovadas pelo Colegiado de Diretoria 

e pelo Conselho de Administração da Instituição. Na referida Política foi estabelecido que a 

Diretoria de Riscos e Controle - DIRIC é responsável pelo processo e definição de procedimentos 

para prevenção e combate à prática de corrupção, bem como pelo Programa de Integridade. 

 

A Gerência de Controle Interno e Compliance - GECIC que está subordinada à DIRIC, tem 

atribuição de auxiliar e orientar as demais unidades do BANESTES na implementação dos 

procedimentos e controles de integridade para mitigação de eventos indesejáveis, como 

também, promover ações de divulgação, de forma que os administradores e empregados tenham 
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conhecimento dos canais de denúncia e da Política de Prevenção e Combate à Corrupção e do 

Programa de Integridade. 

 

iii) Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, 

indicando: 

O Sistema Financeiro Banestes (SFB) possui um guia de Guia de Conduta Ética, o qual foi 

formalmente aprovado em 04/10/2004, passando por atualizações em 2016 e 2020. 

 

• Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 

administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, 

prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. 

 

De acordo com o item 2.1 do Guia de Conduta Ética, ele é aplicável a todos os Administradores, 

membros dos Conselhos e Comitês, Empregados, Estagiários e Prestadores de Serviços do SFB. 

 

• Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 

administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de 

conduta e às demais normas relacionadas ao tema 

 

Não há uma rotina fixa de palestras e treinamentos para profissionais que devem seguir as 

orientações dispostas no Guia de Conduta Ética. Em 2020, com a ocorrência da pandemia do 

novo coronavírus, as atividades do Conselho buscaram se adaptar às novas condições, da 

mesma forma que todas as demais áreas da organização. Assim sendo, houve a participação do 

Conselho em duas edições do Seminário de Compliance, realizadas pela manhã e a tarde de 

24/08/2020, com abordagens em cada uma delas, sobre o Novo Guia de Conduta Ética. 

 

Da mesma forma, o Conselho participou do processo de Onboarding de novos 46 analistas de 

tecnologia da informação, 21 contratados em março e outros 25 contratados em 

dezembro/2020, com 45 minutos de abordagem sobre a Conduta Ética nas Relações de Trabalho. 

 

• As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas 

relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas 

 

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto 

estão previstas no Manual Interno de Recursos Humanos (MIREH), referência esta que também 

fazem os itens 8.1.1 e 8.7.3 do Guia de Conduta Ética. 
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• Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o 

código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode 

ser consultado 

 

O Guia de Conduta Ética foi aprovado em 04/10/2004 e sua revisão foi aprovada na Reunião do 

Conselho de Administração (RCA) do SFB em 10/02/2020. O Guia de Conduta Ética do SFB está 

disponível no site: http://www.banestes.com.br/institucional/pdf/guia_de_conduta_etica.pdf 

 

b. Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo: 

O BANESTES possui canal que recebe denúncias de atos ilícitos (para atendimento à Lei 

12.846/2013), fraudes (para atendimento à Resolução nº 4.567/2017 do Banco Central do 

Brasil) práticas contrárias ao seu Guia de Conduta Ética e que envolvam as empresas que 

compõe o Sistema Financeiro BANESTES. 

 

O acesso ao formulário de denúncia pode ser realizado através dos sítios do emissor e de suas 

controladas e está disponível tanto para empregados do Sistema, como também para terceiros 

e, caso o denunciante opte, poderá permanecer no anonimato. 

 

O canal é interno, sua existência tem previsão estatutária e as denúncias são apuradas de acordo 

com o assunto. As relacionadas a atos ilícitos e fraudes, são tratadas pelo Comitê de Auditoria 

que, dentre suas atribuições, estão a de estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e 

tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos 

aplicáveis ao emissor ou às empresas controladas, além de regulamentos e códigos internos, 

inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da 

confidencialidade da informação, conforme previsão em regimento interno.  

 

Quanto à comunicação com o Conselho de Conduta Ética e o envio de denúncias referentes às 

práticas contrárias ao Guia de Conduta Ética, existem os seguintes canais: i) via e-mail, por 

meio do correio eletrônico etica@banestes.com.br; ii) por escrito, encaminhando a 

correspondência para um dos membros do Conselho; iii) por meio do canal "Fale com o 

Conselho", disponível na intranet, garantido nesta comunicação o anonimato; iv) por meio do 

canal de denúncias disponível no site do Banestes, no link: 

https://wwws.banestes.com.br/netib/FaleComite; ou v) pessoalmente, agendando reunião com 

os membros do Conselho. 
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c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e 

reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de 

práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas 

 

O BANESTES não realizou processos de fusão e aquisição nos últimos cinco exercícios sociais. 

 

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas 

para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a 

administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou 

controles nesse sentido 

 

O BANESTES possui regras, políticas, procedimentos e práticas voltadas para a prevenção, 

detecção e remediações de fraudes e ilícitos praticados. 
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5.5 - Alterações significativas  

 

Diante da característica do BANESTES ser um banco com uma postura conservadora, não 

ocorreram alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto. 

 

Considerando as exigências associadas à estrutura de gerenciamento de riscos normatizadas 

na Resolução CMN 4.557/2017, foi instituído o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e de 

Capital e a Gerencia de Análise de Riscos Integrados, assim como a indicação do CRO (Diretor 

para gerenciamento de risco).  

 

As políticas internas de gerenciamento de riscos são reavaliados periodicamente, ou sob 

demandas da companhia ou exigências regulatórias. 
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos 

 

Todas as informações que o BANESTES julgou relevante foram incluídas nas respostas dos 

itens anteriores. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

20/07/1977

15/10/1937

Escritura Pública lavrada no Cartório do 4º Ofício de Notas, Livro nº 38, Folhas 
4 a 18.

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve Histórico
 

Em 9 de agosto de 1935 foi publicado o Decreto nº 6.639, criando o INSTITUTO DE CRÉDITO 

AGRÍCOLA DO ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de realizar operações de depósitos e operar 

sobre descontos de efeitos comerciais, efetuar cobranças e outras operações de caráter 

paralelo. Logo em seguida, através do Decreto nº 6.627, de 10 de agosto do mesmo ano, foi 

aberto crédito especial destinado ao Instituto. 

 

Pela Lei nº 68, de 17.06.36, ficou estabelecido em seu artigo 1º que a importância das dotações 

constantes do artigo 5º do Decreto nº 6.639 e artigo 1º, Letra G, do Decreto 6.627 já referidos, 

5.000:000$000 (cinco mil contos de réis), destinada à fundação ou ao capital inicial do Instituto 

de Crédito Agrícola do Espírito Santo, seria, de preferência, aplicada à formação do Capital de 

uma sociedade ou banco que, fundado no Estado, mantivesse uma carteira agrícola a juros 

razoáveis, destinada a promover o fomento e o desenvolvimento das culturas e a auxiliar o 

custeio das safras e a proporcionar convenientes recursos à produção. 

 

Mais tarde, pelo Decreto nº 8.452, de 30.04.37, veio o Estado do Espírito Santo a aprovar os 

estatutos do Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, que por este era criado. 

 

Na mesma data de 30 de abril de 1937, por escritura pública lavrada no Cartório do 4º Ofício 

de Notas, Lv. nº 38, Fls. 4/18 ficou então realmente fundado o Banco de Crédito Agrícola do 

Espírito Santo, como sociedade anônima, com sede em Vitória (ES). A mesma escritura, 

transcreveu os primeiros Estatutos do Banco, já aprovados pelo Governo do Estado, 

relacionando os acionistas, liderados pelo Governo do Estado do Espírito Santo, com 49.249 

ações. 

 

A nova Instituição foi autorizada a funcionar pela Carta-Patente nº 1.565, de 23 de julho de 

1937, expedida pela Diretoria das Rendas Internas do Ministério da Fazenda e iniciou suas 

operações no dia 15 de outubro de 1937, em sua sede na Rua do Comércio nº 22, nesta capital.  

 

No ano de 1989, com a incorporação da Banestes Crédito Imobiliário S.A. e da Banestes Crédito 

Financiamento e Investimentos S.A., ocorre a mudança para Banco Múltiplo, passando a 

denominar-se BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo. 

 

Atualmente, com a razão social de Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo é um dos 

mais importantes agentes de políticas públicas do Estado do Espírito Santo, e contribui, 

decisivamente, para o desenvolvimento socioeconômico regional. É a única instituição bancária 

com agências instaladas em todos os 78 municípios do Espírito Santo, sendo que em 19 deles 

somente o Banestes possui unidade bancária. Em dezembro de 2020, a Sociedade encerrou o 

exercício social com 859 pontos de atendimento, dos quais 107 são Agências Bancárias. 
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial 

Não houve pedido de falência. 
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6.6 - Outras Informações Relevantes
 
 
Todas as informações julgadas relevantes estão descritas nas questões anteriores. 
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas 

 

O BANESTES é uma sociedade anônima de capital aberto e de economia mista. Organizado sob 

a forma de banco múltiplo, opera através de suas carteiras de crédito comercial, rural, 

industrial, imobiliário, câmbio, arrendamento mercantil, administração de cartão de crédito e 

também na administração de fundos de investimentos.  

 

Por meio de suas controladas, BANESTES Seguros S.A., BANESTES Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários S.A. e BANESTES Administradora e Corretora de Seguros, Previdência e 

Capitalização Ltda., atua ainda nos segmentos financeiros de seguros e distribuição, 

intermediação e administração de recursos de terceiros. 

 

As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de companhias associadas, 

integrantes do conglomerado BANESTES. Os benefícios dos serviços prestados entre as 

companhias e os custos da estrutura operacional e administrativa, são absorvidos segundo a 

praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente. 

 

A BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A atua na intermediação e 

distribuição de títulos, valores mobiliários e cotas de fundos de investimento, além de gestão 

de ativos nos mercados de renda fixa e variável. 

 

A BANESTES Seguros S/A atua na exploração das operações de seguros de danos e pessoas, 

com foco nos ramos de automóveis, residencial, prestamista, vida, acidentes pessoais e seguro 

de vida gerador de benefícios livres (VGBL) nas seguintes unidades federativas do ES, MG, BA 

e RJ. 

 

A BANESTES Administradora, corretora de Seguros, previdência e Capitalização Ltda é uma 

sociedade que tem por objetivo social a prestação de serviços de administração e corretagem 

de seguros, títulos de capitalização, planos de previdência privada, planos de saúde e planos 

odontológicos e a comercialização de cotas de consórcio, bem como outras atividades que 

vierem a ser de interesse da sociedade, permitidas pela SUSEP - Superintendência de Seguros 

Privados. A Sociedade comercializa, primordialmente, os produtos da Banestes Seguros S.A. 

Na falta de algum produto, comercializa com outras seguradoras do mercado. A intermediação 

dos serviços ligados à previdência e capitalização é feita em parceria com o Banestes S.A. e o 

grupo Icatu, cujos custos operacionais são rastreados em conformidade com contratos 

firmados entre as partes. 
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
 

 

a. interesse público que justificou sua criação  

Nos moldes da Lei Estadual nº 68, de 17 de junho de 1936, o interesse público que justificou a 

criação do Banestes foi a manutenção, no Estado do Espírito Santo, de uma carteira de credito 

agrícola a juros razoáveis, destinado a promover o fomento e o desenvolvimento das culturas 

e auxiliar o custeio das safras e a proporcionar convenientes recursos à produção. 

 

 

b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de 

universalização, indicando:  

• Os programas governamentais executados no exercício social anterior, os 

definidos para o exercício social em curso, e os previstos para os próximos exercícios 

sociais, critérios adotados pelo emissor para classificar essa atuação como sendo 

desenvolvida para atender ao interesse público indicado na letra “a” 

O BANESTES tem por função social a geração de valor por meio de atividades bancárias, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado do Espírito Santo, 

colaborando com a democratização do crédito e a inclusão financeira local. Dessa forma o foco 

em atividades de interesse público se expandiu, além do crédito rural, também atua no 

financiamento para investimentos e microcrédito.  

 

Crédito Rural: Por meio da sua carteira de crédito rural, O BANESTES mantém com o 

produtor uma relação de parceria integrada, facilitando o acesso às melhores linhas de crédito 

para o financiamento de sua produção, oportunizando o fortalecimento da economia rural do 

Estado do Espírito Santo. Em consonância com a Lei que autorizou sua criação, bem como o 

objeto social previsto em seu Estatuto, reforça-se seu compromisso com o desenvolvimento e 

com seu papel na melhoria da produtividade e competitividade do agronegócio no Estado.  

 

Nesta modalidade de crédito, destaca-se a destinação de recursos no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), a qual beneficia as unidades familiares de 

produção rural, e no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP), 

direcionado a produtores rurais que possuem renda bruta anual de até R$ 2,0 milhões, 

cafeicultores e cooperativas de produção agropecuária, bem como empresas de torrefação de 

café, contam com linhas de financiamento para o custeio da safra de café e a modalidade 

capital de giro para a indústria, com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 

(FUNCAFE), repassados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os 

programas PRONAF e PRONAMP foram executados no exercício social anterior e no exercício 

em curso, financiando atividades relacionadas às despesas nos ciclos de produção agrícolas e 

pecuárias, com previsão de continuidade para os próximos exercícios. As contratações com 

recursos do FUNCAFE também foram executadas nos exercícios anteriores e no exercício atual, 
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porém dependem do repasse pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para os 

exercícios futuros. 

 

Crédito para Investimento e Desenvolvimento: Atua com o propósito de apoiar as 

atividades empresariais e suas necessidades de investimentos através de suas linhas de 

repasses com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

financiando em longo prazo a realização de iniciativas em diversos segmentos da economia, de 

âmbito social, regional e ambiental, contribuindo para a melhoria da competitividade da 

economia capixaba e a elevação da qualidade de vida de sua população. 

 

Microcrédito: o BANESTES atua como agente financeiro exclusivo do Programa de 

Microcrédito do Governo do Estado do Espírito Santo, denominado Nossocrédito, promovendo 

inclusão social, geração de emprego, renda e desenvolvimento local por meio de suas linhas de 

microcrédito, operadas em consonância com o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e 

Orientado (PNMPO). O PNMPO foi criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com 

objetivo de apoiar e financiar atividades produtivas de empreendedores, principalmente por 

meio da disponibilização de recursos para o microcrédito produtivo orientado. O Banco está 

operando no exercício em curso, com previsão de continuidade e manutenção da carteira ativa 

de Microcrédito para os próximos exercícios sociais. 

 

• quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos 

incorridos e a origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de 

verba pública e financiamento, incluindo as fontes de captação e condições 

 

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 160 mil 

operações que totalizaram R$ 825 milhões em crédito aprovado em todo o Estado do Espírito 

Santo. Em dezembro de 2020, a carteira de Microcrédito BANESTES atingiu a marca de 16,5 

mil contratos ativos, resultando em saldo de R$ 108,4 milhões – aumento de 55,4% em 

relação ao ano passado. Foram liberados cerca de R$ 103 milhões em recursos para mais de 

11.538 microempreendedores locais, volume 58,9% maior que o realizado em 2019. As 

operações são originadas por meio de recursos dos depósitos à vista e por recursos de 

repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

 

Quanto à participação geral do BANESTES como agente financeiro credenciado de repasses de 

recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 2020, o 

saldo de recursos aplicados atingiu R$ 36,1 milhões, destinados prioritariamente a 
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financiamentos de projetos de investimento, aquisições de máquinas e equipamentos, capital 

de giro e cartões BNDES.  

 

As aplicações previstas na carteira de Crédito Rural têm como “funding” os recursos dos 

depósitos à vista com Exigibilidade para aplicação na carteira, recursos de repasses através do 

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), através do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 

(FUNCAFÉ ) na qual a origem de recurso desse fundo depende do quanto é consignado no 

Orçamento Geral da União (OGU), para cada Modalidade de café; e recursos próprios do 

Banco. Em relação à atuação em programas agropecuários do governo da União, direcionam-

se os recursos obrigatórios ao PRONAF e PRONAMP. A carteira de financiamento rural na safra 

2020/2021 encerrou o exercício de 2020 com saldo R$ 140,18 milhões. Para o plano de crédito 

rural do ano agrícola 2020/2021, a expectativa do estoque de recursos aplicados gira em torno 

de R$ 232,30 milhões, em que será destinado o montante de R$ 134,00 milhões para novas 

aplicações, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e cumprindo um importante 

papel na melhoria da produtividade e competitividade do agronegócio de Estado. 

 

 

• estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho 

financeiro do emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro 

das políticas públicas acima referidas 

 

Não foi realizada análise de impacto financeiro das políticas públicas, uma vez que para 

subsidiar suas atividades de fomento, o BANESTES conta, principalmente, com repasses 

governamentais e aplicações de recursos obrigatórios, agindo como intermediador e facilitando 

o acesso a tais linhas de crédito. 

 

c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas  

 

A administração dos preços é atribuída aos respectivos gestores dos produtos/serviços. Com 

base em análise de mercado, controle de inadimplência, custo operacional, despesas 

financeiras, tais gestores submetem a proposta para apreciação do COMPRO/Comitê de 

Produtos e Serviços, que dentre suas principais funções tem a responsabilidade de analisar a 

precificação de produtos/serviços. O referido Comitê é multidisciplinar, compostos por 

representantes das áreas de Produtos/Serviços, Política e Risco de Crédito, Financeira, dentre 

outros membros. Após análise do Comitê, a proposta é encaminhada para aprovação do 

Colegiado.  
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais 

 

a. Produtos e serviços comercializados 

 

As principais operações do BANESTES são segmentadas de duas formas:  

 

Segmento Financeiro: engloba os negócios das carteiras do Banco Múltiplo (carteira de crédito 

comercial, rural, industrial, imobiliários, câmbio, arrendamento mercantil, administração de 

cartão de crédito e também na administração de fundos de investimentos), da Gestão de 

Ativos que opera com as atividades de gestão de fundos do SFB e das atividades de 

administração e intermediação de títulos e valores mobiliários. 

 

Segmento de Seguros: envolve as transações de seguros nos diversos ramos e previdência 

privada realizados com terceiros, pessoas físicas e jurídicas, além das atividades de 

administração e intermediação de seguros, previdência e capitalização.  

 

b. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor 

 

As informações por segmento de negócios correspondentes aos exercícios findos em 31 de 

dezembro, expressas em R$ mil, são as seguintes: 

 

 2020 

 Financeiro % Seguros % Total 

Receitas Financeiras       1.466.768  99,44 8.211 0,56 1.474.979 

Despesas Financeiras (675.513) 99,90 (668) 0,10 (676.181) 

Margem Financeira 791.255 100 7.543 100 798.798 

 

 

 2019 

 Financeiro % Seguros % Total 

Receitas Financeiras       2.052.477  99,20 16.442 0,79 2.068.919 

Despesas Financeiras (1.239.415) 99,99  (89) 0,007 (1.239.504) 

Margem Financeira 813.062 100 16.353 100 829.415 

 

 2018 

 Financeiro % Seguros % Total 

Receitas Financeiras       2.109.316  99,02          20.952  0,98 2.130.268  

Despesas Financeiras (1.323.084) 99,99              (119) 0,009 (1.323.203) 

Margem Financeira   786.232  100         28.833  100 807.065  
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c. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do 

emissor.  

(Informações em R$ mil) 

 

 
Segmento 
Financeiro  

Segmento 
Seguros  Eliminações  Total  

Margem Financeira (2) 783.366       
783.366  

8.620 6.812 798.798 

Resultado de Prestação de Serviços (1) 281.800 (11.609) (14.147) 256.044 

Resultado de Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por 

Meio de Outros Resultados Abrangentes 
70.111 - - 70.111 

Resultado de Instrum. Financ. a Vlr. Justo p/Resultado (1.622) 1.058 (1.072) (1.636) 

Resultado de Seguros e Previdência (1) (669) 77.586 (408) 76.509 

Resultado de Oper. Câmbio e Var. Cambial 4.096 - - 4.096 

Resultado de Perdas com Impairment de Ativos Financeiros (63.881) - - (63.881) 

Despesas de Pessoal (1) (392.932) (25.283) 10 (418.205) 

Resultado de Alienação de Ativos Não Corr. Mant. p/Venda, Propr. 

p/Invest. e Imobilizado 
83 6.291 - 6.374 

Resultado de Equivalência Patrimonial (2) 37.810 0 (37.810) 0 

Provisões  (46.947) (200) - (47.147) 

Despesas Tributárias (76.029) (7.162) - (83.191) 

Outras Despesas Administrativas (2) (226.187) (14.028) 1.532 (238.683) 

Outras Receitas/(Despesas) Operacionais(2) (30.188) 1.915 899 (27.374) 

Resultado Antes dos Impostos 388.811 37.188 (44.184) 331.815 

Impostos Correntes e Diferidos (95.590) (14.571) - (110.161) 

Resultado Líquido do Exercício 243.221 22.617 (44.184) 221.654 

Resultado do Exercício Atribuível aos:     

Acionistas Controladores 243.221 22.617 (44.184) 221.654 

Total do Ativo 30.511.7
72 

313.040 (293.890) 30.530.9
22 Passivo 28.772.2

70 
137.660 (64.031) 28.845.8

99 Eliminações entre o Banestes e as empresas controladas referem-se: 

(1) Convênio de cooperação técnica cobrados de acordo com contratos mantidos entre as partes e pela utilização de 

estrutura física e de pessoal para as operações de corretagem, capitalização e seguros; 

(2) Lucro das controladas, Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos recebidos pelas empresas, taxas de 

administração do Fundo VGBL e resultado com imóveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020 
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Segmento 
Financeiro  

Segmento 
Seguros  Eliminações  Total  

Margem Financeira (2) 810.924 18.443 48 829.415 
Resultado de Prestação de Serviços (1) 284.399 (12.347) (4.390) 267.662 
Resultado de Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de 
Outros Resultados Abrangentes 30.076 818 - 30.894 
Resultado de Instrum. Financ. a Vlr. Justo p/Resultado (394) 3.426 (2.282) 750 
Resultado de Seguros e Previdência (1) (542) 71.781 (486) 70.753 
Resultado de Oper. Câmbio e Var. Cambial 5.097 - - 5.097 
Resultado de Perdas com Impairment de Ativos Financeiros (109.185) (40) - (109.225) 
Despesas de Pessoal (1) (391.671) (23.809) 10 (415.470) 
Resultado de Alienação de Ativos Não Corr. Mant. p/Venda, Propr. p/Invest. 
e Imobilizado 407 6.655 - 7.062 
Resultado de Equivalência Patrimonial (2) 35.599 - (35.599) - 
Provisões  (80.404) (459) - (80.863) 
Despesas Tributárias (77.200) (7.261) - (84.461) 
Outras Despesas Administrativas (2) (235.407) (19.675) 5.352 (249.730) 
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais(2) (19.091) (121) (486) (19.698) 
Resultado Antes dos Impostos  252.608 37.411 (37.833) 252.186 
Impostos Correntes e Diferidos (23.610) (13.390) - (37.000) 
Resultado Líquido do Exercício  228.998 24.021 (37.833) 215.186 
Resultado do Exercício Atribuível aos:      
Acionistas Controladores 228.998 24.021 (37.833) 215.186 
Total do Ativo 23.658.543 383.891 (253.654) 23.788.780 
Passivo 22.035.430 213.598 (49.878) 22.199.150 
Eliminações entre o Banestes e as empresas controladas referem-se: 

(1) Convênio de cooperação técnica cobrados de acordo com contratos mantidos entre as partes e pela utilização de 

estrutura física e de pessoal para as operações de corretagem, capitalização e seguros; 

(2) Lucro das controladas, Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos recebidos pelas empresas, taxas de 

administração do Fundo VGBL e resultado com imóveis.  

 

  2019 
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Eliminações entre o Banestes e as empresas controladas referem-se: 

(1) Convênio de cooperação técnica cobrados de acordo com contratos mantidos entre as partes e pela utilização de 

estrutura física e de pessoal para as operações de corretagem, capitalização e seguros; 

(2) Lucro das controladas, Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos recebidos pelas empresas, taxas de 

administração do Fundo VGBL e resultado com imóveis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 

 Financeiro Seguros Eliminações Total 

Margem Financeira (2)            784.095  24.866     (1.896)          807.065  

Resultado de Prestação de Serviços (1)            266.020  (11.337)   (1.778)          252.905  

Resultado de Ativos Financeiros Mensurados ao Valor 

Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes 
             33.471       918                     -              34.389  

Resultado de Instrumentos Financeiros a Valor Justo 

por Meio do Resultado 
               (405)        632                -                  227  

Resultado de Seguros e Previdência (1)             (195) 68.435  (470)            67.770  

Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial                9.504     -                  -               9.504  

Resultado de Perdas com Impairment de Ativos 
Financeiros 

    (160.593)           (221)                     -          (160.814) 

Despesa de Pessoal (1) (385.952) (21.691)         11         (407.632) 

Resultado da Alienação de Ativos Não Correntes 
Mantidos para Venda, Propriedades para Investimento 
e Imobilizado 

               4.625  6.674               -              11.299  

Resultado de Equivalência Patrimonial (2)              37.271     -   (37.271)                  -   

Provisões (51.446) (726)          -            (52.172) 

Despesas Tributárias (73.924) (8.036)          -            (81.960) 

Outras Despesas Administrativas (2) (214.142) (15.728)    2.706         (227.164) 

Outras Receitas/(Despesas) Operacionais (2) (24.483) 1.249       773           (22.461) 

Resultado Antes dos Impostos 
          223.846  45.035  (37.925)        230.956  

Impostos Correntes e Diferidos       (59.151) (18.072) -            (77.223) 

Resultado Líquido do Exercício           164.695  26.963  (37.925)        153.733  

Resultado do Exercício Atribuível aos:     

Acionistas Controladores           164.695  26.963  (37.925)        153.733  

Acionistas Não Controladores - - - - 

Total do Ativo      27.841.016  392.306  (258.002)   27.975.320  
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a) características do processo de produção  

 

As principais operações do Sistema Financeiro Banestes são segmentadas de duas formas: (i) 

segmento financeiro (BANESTES S.A. e BANESTES DTVM): engloba os negócios das carteiras 

de banco múltiplo, da gestão de ativos que opera com as atividades de gestão de fundos e das 

atividades de administração e intermediação de títulos e valores mobiliários e (ii) segmento de 

seguros (BANESTES SEGUROS e BANESTES CORRETORA): envolve as atividades de 

administração e intermediação de seguros e previdência, além da comercialização de títulos de 

capitalização e planos odontológicos. 

 

Segmento Financeiro 

 

As atividades do BANESTES encontram-se voltadas às operações de crédito às pessoas físicas, 

às pessoas jurídicas (pequenas, médias e grandes empresas) e na administração pública 

(direta e indireta). 

 

Os clientes pessoas físicas têm acesso a um amplo portfólio de produtos, incluindo: 

 

• crédito pessoal; 

• cheque especial; 

• crédito com consignação em folha de pagamento; 

• cartão de crédito e débito (Banescard - bandeira própria) e Visa; 

• CDC (veículos e lojistas); 

• financiamento de bens e equipamentos; 

• financiamento imobiliário; 

• seguros (vida, residencial, automóveis e acidentes pessoais); 

• depósitos (poupança, a prazo e à vista);  

• investimentos (fundos de ações, LCIs, CRIs e outros). 

 

Os clientes corporativos contam com produtos adequados às suas necessidades do dia a dia, 

como: 

 

• operações de repasse de recursos do BNDES;  

• financiamento de automóveis; 

• linhas de crédito para investimento; 

• linhas de crédito para agricultura e pecuária; 

• arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos (leasing);  

PÁGINA: 87 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais 

• linhas de crédito empresarial, em especial capital de giro, cheque especial, conta 

garantida e folha de pagamento;  

• linhas de crédito para exportação e importação (câmbio); 

• cartão de crédito, débito e alimentação/ refeição; 

• desconto de títulos e antecipação de recebíveis;  

• prestação de serviço de administração de recursos de terceiros e cobrança de títulos 

(cash management); 

• microcrédito; 

• depósitos (poupança, a prazo, à vista); 

• fundos de investimento; 

• seguros (vida, automóveis e acidentes pessoais) e outros. 

 

Para a administração pública (direta e indireta) esta disponível as mais soluções financeiras, 

como: 

 

• convênios de impostos - débito automático; 

• arrecadação - online e via cobrança; 

• impressão de carnês: ISS, IPTU e taxas; 

• folha de pagamentos para servidores; 

• cobrança de dívida ativa; 

• pagamento de fornecedores e de tributos; 

• ordem bancária municipal; 

• CDB e poupança; 

• cartão de débito e alimentação; 

• seguros; e 

• investimentos (fundos de ações, LCIs, CRIs e outros). 

 

Segmento Seguros: 

 

O BANESTES opera suas atividades tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica, com 

foco nos mais variados ramos, como: 

• seguro de automóveis; 

• seguro residencial; 

• seguro prestamista; 

• seguro de vida; 

• seguro de acidentes pessoais; 

• planos de previdência privada (VGBL e PGBL); 

• planos de capitalização; 
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• seguro habitacional; 

• seguro agrícola; 

• seguro de máquinas e equipamentos; e 

• planos odontológicos. 

 

b) características do processo de distribuição  

 

O BANESTES atua fortemente no varejo, assim, possui extensa rede de atendimento, 

distribuído em todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Ao todo, são 859 pontos de 

atendimento, compostos por 153 unidades de atendimento (entre agências e postos), 332 

postos de atendimento eletrônico e 374 correspondentes. Além da rede física, nossos 

atendimentos são feitos pelos canais digitais, principalmente por internet banking, 

BANESTES.Corp, aplicativos BANESTES, BANESTES cartões, Abre contas BANESTES. Para 

atendimento remoto conta com contact center, realizado por empresa especializada neste 

setor.  O BANESTES vem investindo maciçamente e de forma focal na sua transformação 

digital, principalmente na diversificação dos meios de pagamentos (PIX) e na ampliação de 

prestação de serviços e soluções financeiras pelos canais digitais. 

 

A comunicação interna (colaboradores) e externa (usuários e clientes) é feita por canais de 

atendimento alternativo, como: o Bconecta, portal de comunicação integrada interna de 

recursos humanos, especialmente com notícias, informações e treinamentos; a intranet 

BANESTES que veicula as principais notícias, acontecimentos e informações corporativas; os 

grupos corporativos de Watsapp; o SAC que busca resolver demandas sobre informações, 

dúvidas e reclamações; o Fale Conosco (0800 727 0474) que dá tratamento formal e 

adequado às dúvidas, reclamações e sugestões referentes aos produtos e serviços ofertados; o 

Atendimento On-line (Chat) e por telefone (0800 282 3030) preferencial para surdos, 

portadores de deficiência auditiva ou de fala e a Ouvidoria Geral (0800 727 0030). 

 

No segmento de seguros, está presente nas seguintes unidades federativas: ES, MG, BA e RJ. 

Possui lojas de atendimento físico nas cidades de Vitória, Linhares e Cachoeiro do Itapemirim e 

utiliza o balcão de vendas de toda a rede de agências do BANESTES. Além disso distribui todos 

os produtos no mercado local por meio de parceria com os corretores de seguros do Estado.  

Alinhado com as inovações do mercado de seguros, disponibiliza aos segurados um aplicativo 

“App BANESTES e-Segurado” ao qual pode-se acessar todas as informações relativas as 

operações de seguros, buscando oferecer comodidade, agilidade e transparência a operação. 

 

 

c) características dos mercados de atuação, em especial –  
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i. participação em cada um dos mercados 

 

O BANESTES é um banco múltiplo de carteira comercial, que possui forte participação no 

varejo: pessoa física e PMEs (middle market), além de atuar no ambiente corporativo com 

grandes empresas regionais e locais. Do total de saldo da carteira de créditos a clientes, 

62,4% (R$ 3,2 bilhões) são operações com pessoas físicas e 37,6% são operações com 

pessoas jurídicas (R$ 1,9 bilhão). Das operações destinadas a pessoas jurídicas, 85,2% são 

concessões à micro, pequenas e médias empresas. Desse modo, tem relevante participação 

(share) no segmento de crédito, em especial nas modalidades de empréstimos e títulos 

descontados (33,8%), de financiamentos (9,1%), de financiamentos imobiliários (5,5%), de 

financiamentos rurais (3,4%), de depósito a prazo (48,5%), de depósitos à vista - setor 

privado (31,6%) e depósitos em poupança (21,1%) conforme dados de setembro de 2020 

disponíveis no Banco Central do Brasil. No mercado de seguros, mantém relevante 

participação local, com 13,6% do segmento automóveis e 19,0% do segmento pessoas, 

conforme dados da SUSEP – Superintendência de seguros Privados. 

 

ii. condições de competição nos mercados  

 

O mercado bancário do Espírito Santo é marcado pela forte presença dos bancos oficiais 

federais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), estadual (BANESTES – Banco do Estado 

do Espírito Santo) e os bancos de varejo privado (Bradesco, Itaú, Santander e outros). Além 

disso, divide o setor bancário e financeiro com a participação crescente das cooperativas de 

crédito especialmente nas regiões do interior do Estado. Como condição preponderante para 

atuação e competição nos mercados em que atua, o BANESTES elenca suas vantagens 

competitivas: 

•      Solidez financeira e crescimento sustentável: nos últimos três anos, a instituição 

vem mantendo um índice de liquidez (Basiléia) adequado e sustentável, carteira de 

créditos a clientes crescente e com nível de classificação de risco adequada e 

captação em expansão com estrutura de funding diversificada e a baixo custo; 

•      Capilaridade da rede de atendimento, diversificação dos meios de pagamento e 

amplo portfólio de produtos, soluções e serviços: possui a maior rede de 

atendimento bancário do Estado e emprega virtuosos investimentos em TI (R$ 157 

milhões nos últimos 3 anos) e em infraestrutura física (R$ 25 milhões nos últimos 3 

anos) buscando a modernidade, a segurança, a acessibilidade, a abrangência e a 

especialização profissional, atributos essenciais para a melhor experiência do 

cliente e avanço da nossa transformação digital; e 
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•      Principal agente financeiro do Estado do Espírito Santo: celebra convênio de 

prestação de serviços, como de processamento de folha de pagamentos de 

fornecedores, servidores e empregados públicos da administração direta e indireta 

e de recolhimento de tributos estaduais e municipais e seus respectivos repasses 

ao estado e aos municípios. Através do decreto nº 3.397, é o agente bancário 

exclusivo para pagamento dos fornecedores do Governo do Estado, bem como, 

diante parcerias administra o caixa das prefeituras e do próprio governo estadual. 

Com tais ações, a Instituição aproveita todas as oportunidades advindas do 

crescimento e desenvolvimento do Estado, potencializando a sua capacidade de 

gerar crédito, de expandir sua base de clientes, bem como, adaptar e aperfeiçoar 

seus produtos e serviços e soluções financeiras às necessidades do mercado. 

 

iii. eventual sazonalidade  

 

Como instituição financeira, o BANESTES está sujeito às variações do mercado financeiro e da 

economia no que tange as leis, regulamentações, cenário econômico, flutuações de preços, 

condições do mercado (inadimplência e variação de juros), alteração da legislação tributária e 

crises globais (sanitárias, ambientais, energéticas, etc.). No geral, nossos negócios de crédito 

ao consumo (empréstimos, financiamentos de bens e em especial cartões de crédito) 

apresentam sazonalidade, no início e final dos exercícios, com variação (positiva ou negativa) 

dos níveis de transações e operações, face, a período de datas comemorativas, antecipação do 

13º salário e a período de quitação de impostos e outras contribuições fiscais exigidas pelas 

entidades e órgãos públicos. 

 

(d) principais insumos e matérias primas, informando - i.descrição das relações 

mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação 

governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável; ii. 

eventual dependência de poucos fornecedores; iii. eventual volatilidade em seus 

preços: 

 

Não se aplica por não ser indústria. 
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7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total 

 

Não há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total da instituição.  

PÁGINA: 92 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades 

 

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e 

histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações; 

 

O BANESTES iniciou suas atividades por meio da aprovação do Decreto nº 8452, de 30 de abril 

de 1937, subscrito pelo Exº. Sr. Governador do Estado, João Punaro Bley e pelo Secretário da 

Fazenda, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, materializando a autorização da Lei Estadual Nº 

68, de 17 de junho de 1936, aprovado pela Assembleia Geral, por meio da Escritura Pública de 

Constituição da “Sociedade Anonyma Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo”, lavrada às 

folhas quatro (4) a dezoito (18) do Livro de Notas de nº 38 (trinta e oito) e registrada no Cartório 

dos Feitos da Fazenda Estadual, aos 30 de abril de 1936, hoje, Cartório do 4º Ofício de Notas de 

Vitória, Comarca da Capital, arquivado na Junta Comercial sob número 2.030, hoje, NIRE Nº 

32300000703, consoante certidão de arquivamento de 8 de maio de 1937, publicada em 9 de 

maio de 1937 no Diário da Manhã. 

 

Se tornou uma instituição financeira de economia mista cuja estrutura institucional foi 

estabelecida em 1964 pela Lei nº 4.595/64 que criou o CMN – Conselho Monetário Nacional. 

 

Na condição de Instituição Bancária inserida numa sociedade de economia mista, a Companhia 

possui duas formas principais de regulação: a primeira proveniente de sua condição de 

instituição financeira e a segunda oriunda da sua formação societária. 

 

Quanto à primeira característica, importante indicar os principais órgãos e dispositivos que 

regulamentam a sua atividade-fim, os quais seguem abaixo transcritos:  

 

- CMN – Conselho Monetário Nacional; 

- CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados; 

- CNPC – Conselho Nacional de Previdência Complementar. 

 

Órgãos supervisores: 

- Bacen - Banco Central do Brasil; 

- CVM – Comissão de Valores Mobiliários; 

- Susep – Superintendência de Seguros Privados; 

- PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 

 

O CMN, o Bacen e a CVM regulam e supervisionam os mercados bancário e de capitais do País. 

O CNSP e a SUSEP regulam e supervisionam o mercado de seguros, capitalização e previdência 
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complementar aberta. O CNPC e a PREVIC regulam e supervisionam os fundos de pensão, que 

são entidades fechadas de previdência complementar. 

 

O Conselho Monetário Nacional é responsável pela supervisão geral das políticas monetária, 

creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública no Brasil. Tendo com principais funções: 

 

- Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do País, tendo em 

vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira; 

 

- Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, 

tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do País, condições favoráveis ao 

desenvolvimento harmônico da economia nacional; 

 

- Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior 

eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos; 

 

- Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras; 

 

- Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna 

e externa. 

 

O Banco Central do Brasil é o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional 

e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional.  

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), responsável pela execução das políticas do CMN para 

o mercado de valores mobiliários, com competência para regulamentar, desenvolver, controlar 

e fiscalizar esse mercado, em conformidade com a Lei do Mercado de Capitais e a Lei das S.A.  

 

A CVM é responsável por regulamentar os mercados de valores mobiliários brasileiros, de acordo 

com as políticas de mercado de capitais e valores mobiliários determinados pelo CMN.  

 

Quanto à segunda característica, para operar com o produto consignação em folha de 

pagamento, o BANESTES precisa manter convênio com a empresa interessada (privada ou 

pública), de modo a contratar operações com os funcionários a ela vinculados.  

 

O Governo do Estado do Espírito Santo definiu através do Decreto 3522-R de 03/02/2014, que 

as únicas Instituições Financeiras que poderiam operar com os servidores públicos estaduais, 

seriam o BANESTES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Desta forma, desde dezembro 
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de 2009 (através do Decreto 2415-R) foi disponibilizado um código possibilitando ao BANESTES 

operar com estes servidores públicos estaduais.  

 

Em março de 2012, iniciaram-se as operações com o Governo Federal através de Convênio com 

o Ministério do Planejamento, onde os requisitos foram definidos por meio da Portaria Normativa 

SRH/MP n.º 1 de 25/02/2010. Em 28/09/2017, através da Portaria 309 de 28/09/2017, O 

Ministério do Planejamento definiu teto máximo para as taxas em 2,05%. 

 

Em dezembro de 2015 o Governo do Estado publicou o Decreto 3907-R onde ampliou o prazo 

máximo das operações de crédito consignado junto aos servidores para 72 meses e terão suas 

taxas máximas fixadas e revisadas sempre nos mesmos limites definidos pelo CNPS – Conselho 

Nacional de Previdência Social. 

 
As Prefeituras têm autonomia para ditar as regras para os servidores públicos municipais, tais 

como, qual é a forma de operacionalização (sistema específico de reserva de margem digital), 

definição de percentual de margem consignável e Módulo de Compra de Dívida (uma Instituição 

pode comprar a dívida da outra, a pedido do servidor público). 

 

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) também mantém Convênio com o BANESTES, 

ditando as regras como percentual de margem, taxa máxima aplicada, forma de troca de 

informações, entre outros. Em 08/11/2017, através da Portaria 1.959, o INSS definiu o teto 

máximo de 2,08% e 3,00%, respectivamente para os empréstimos com desconto em folha e 

operações com cartão de crédito. No final de 2018, através da Instrução Normativa nº 100, o 

INSS define que fica vedada às Instituições Financeiras a celebração de contratos de empréstimo 

pessoal e cartão de crédito, com pagamento mediante consignação em benefício, antes do 

decurso de 180 dias contados a partir da respectiva DDB (data de despacho do Benefício).  

 

Com relação aos depósitos judiciais, a Lei Estadual n.º 4.569/1991, que alterou a Lei Estadual 

n.º 4.138/1988, dispõe que os depósitos judiciais decorrentes de processos de competência da 

Justiça Estadual - serão feitos, obrigatoriamente, no BANESTES S.A, assegurada remuneração 

idêntica à determinada pelo órgão competente do Governo Federal para os depósitos de 

poupança livre, mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo, deduzidos os tributos cabíveis.  

 

A Lei Estadual n.º 8.386/2006, na qual foi instituído o Sistema de Gerenciamento de Depósitos 

Judiciais à disposição da justiça, no Poder Judiciário do Espírito Santo, reafirma em seu parágrafo 

8º o estabelecido na Lei Estadual n.º 4.569/1991:  

 

"Os depósitos judiciais à disposição da justiça, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, deverão 
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ser obrigatoriamente efetuados no BANESTES S.A., conforme disposto na Lei n.º 4.569, de 

14.10.1991." 

 

b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação 

ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões 

internacionais de proteção ambiental. 

 

Atendendo à Resolução nº 4.327/2014 do Conselho Monetário Nacional, o BANESTES possui 

uma Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA, aprovada pelo Conselho de 

Administração, contendo princípios e diretrizes que norteiem as ações de natureza 

socioambiental nos negócios, na relação com as partes interessadas, na identificação e controle 

do risco socioambiental presente nas atividades e nas operações da Instituição, definindo papéis 

e responsabilidades e assegurando a adequada integração com as demais políticas da 

Instituição, disponível publicamente em 

https://www.banestes.com.br/institucional/responsabilidade.html. 

 

Reforçando o princípios e diretrizes da PRSA, o Banestes possui em sua Política de Garantias, 

que é um conjunto de procedimentos, pautados nas leis vigentes e práticas de mercado, para 

constituição de garantias vinculadas nos contratos de crédito do banco, com objetivo de garantir 

o recebimento da dívida em caso de descumprimento da obrigação por parte do devedor, 

critérios de aceitação de garantias de bens imóveis, não sendo permitidas a utilização de 

determinadas garantias que representem risco socioambiental. 

 

As atividades financiadas pelo BANESTES, principalmente no setor agrícola, estão sujeitas a uma 

extensa legislação ambiental nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Esta legislação 

estabelece obrigações envolvendo medidas preventivas e corretivas relacionadas com impactos 

ao meio ambiente, incluindo o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras 

e a manutenção de áreas especialmente protegidas em propriedades rurais. Esta legislação 

também prevê a aplicação de sanções penais e administrativas às pessoas físicas e jurídicas que 

descumprirem as obrigações nela estabelecidas. Adicionalmente, a Lei Federal n.º 11.105, de 

24 de março de 2005 (a nova "Lei de Biossegurança"), que disciplina especificamente as 

atividades envolvendo os transgênicos, estabelece expressamente a corresponsabilidade das 

instituições financeiras no que diz respeito ao eventual descumprimento, por parte dos 

financiados, de obrigações previstas nesta lei.  

 

Estão também sujeitas à legislação ambiental, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, as 

atividades financiadas pelo BANESTES no setor industrial, no âmbito dos programas do BNDES. 
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Considerando o risco reputacional e de responsabilidade jurídica a que estamos sujeitos caso 

venhamos a financiar empreendimentos ou atividades poluidoras ou que, de alguma forma, 

violem o disposto na legislação ambiental, adotamos procedimentos internos que nos auxiliam 

na verificação de conformidade legal ambiental dos empreendimentos e atividades que 

financiamos, incluindo a exigência de apresentação das licenças ambientais pertinentes. 

 

c.  dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de 

royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades(i) Patentes, marcas e 

licenças  

 

O BANESTES e suas empresas controladas detêm diversas marcas registradas no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial - INPI. A principal marca da Instituição é “BANESTES”, que 

se encontra registrada no INPI desde 25/04/1978. 

 

Detém também, registro de outras marcas como “Banescard”, “Banestes Leasing”, “Banescap 

Capitalização” e “Banestes Corretora de Seguros”. Ao todo, a Instituição e suas empresas 

controladas detêm 44 marcas devidamente registradas no INPI. Não possuímos patentes 

concedidas.  

 

Nomes de Domínio  

 

O BANESTES possui registro de 21 (vinte e um) nomes de domínios registrados perante o Núcleo 

de Informação e Coordenação do Ponto Br - “NIC.BR”, órgão responsável pelo registro de nomes 

de domínio no Brasil. Além do nome de domínio www.banestes.com.br, utilizado como principal 

portal na internet, a Instituição detém o registro de diversos outros nomes de domínio, utilizados 

para serviços específicos, tais como:  

• banescaixa.com.br 

• banescard.com.br 

• banesfacil.com.br 

• banestes.b.br 

• banestes.com.br 

• banestes.net.br 

• banestesconsorcio.com.br 

• banestescorretora.com.br  

• banestesdtvm.com.br 

• banestesfinanceira.com.br 

• banestesinvestimentos.com.br 

• banestesleasing.com.br 
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• banestesodonto.com.br 

• banestesseguros.com.br 

• banestik.com.br 

• bconecta.com.br 

• financeirabanestes.com.br 

• odontobanestes.com.br 

 

Além dos nomes de domínios registrados no Brasil, temos ainda 8 (oito) registros de domínios 

internacionais, junto à empresa Godaddy (www.godaddy.com), a saber: 

 

• banescaixa.com 

• banescard.com 

• banestes.com 

• banestescorretora.com 

• banestesdtvm.com 

• banestesleasing.com 

• banestesseguros.com 

• banestik.com 

 

Programas de Computador  

Os programas de computador são parte fundamental das nossas atividades e, nesse sentido, 

buscamos manter controle estrito do licenciamento dos programas que utilizamos. Os principais 

sistemas utilizados são: Ábacus, ACL, Adobe Acrobat, Adobe Creative Cloud, AHD, Antivírus, 

ASE, Assembly, AutoCad, C++, CAL, Capacity on Demand, CA SOI, CA Spectrum, CA eHealth, 

CA Service Desk Manager, CA Harvest Software Change Manager, CA ITCM, COBOL, Connect 

Direct, Corel Draw, Delphi, Dr Lock, Dreamweaver, Economática, EMC, Firewall, FireWorks, 

GHOST, HIS, JBoss EAP, Local Carrier, Lotus Notes, Microsoft Windows Desktop, Microsoft 

Windows Server, MQSeries, MS CAL, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Team, MS Windows, 

Networker, NV30PX, Opcon XPS, Page Maker, PC/TCP, PCLTOOL SKD, PCP-L-API, Photoshop, 

PLENUS, PowerBuilder, PowerDesigner, Project, Rational Rose, Reflection X, Riversoft STCP, SCO 

Open Server, SecuritQ, SISReg, SmartSuite, Visio, Visor, Visual Studio, Suse Linux Enterprise, 

Symantec Endpoint Protection, Tape Manager, Vmware, WatchGuard, WBRC SLOT, XRemote, 

XVision, @EDI, Data Bridge, Red Hat Open Shift, RH-SSO, Data Grid. 

Relatório de Marcas  

 CNPJ: 27053230/0001-75 - BANESTES SEGUROS S/A 

 
Número Prioridade   Marca   Situação Titular Classe 

81581568912/10/1990 
 

BANESTES SEGUROS Registro BANESTES SEGUROS S/A 36 : 30 

81838433624/02/1995 
 

BANESTES SEGUROS Registro BANESTES SEGUROS S/A 36 : 30 
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CNPJ: 28165132/0001-92 - FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL – BANESES 

Foram encontrados 1 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.
Número Prioridade   Marca   Situação Titular Classe

828110590 09/12/2005 BANESES FUNDAÇÃO BANESTES 
DE SEGURIDADE SOCIAL 

Pedido de registro de 
marca indeferido 

FUNDAÇÃO BANESTES DE 
SEGURIDADE SOCIAL - BANESES 

NCL(8) 
36 

  
 

CNPJ : 27054261/0001-40 – BANESCARD BANESTES ADM. DE CARTÕES DE CRÉD E SERV LTDA 

Foram encontrados 4 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.
Número Prioridade   Marca   Situação Titular Classe 

82118914028/10/1998 
 

BANESTIK Registro BANESCARD BANESTES ADM. DE CARTÕES DE CRÉD 
E SERV LTDA 40 : 15 

82118915828/10/1998 
 

BANESTIK Registro BANESCARD BANESTES ADM. DE CARTÕES DE CRÉD 
E SERV LTDA 40 : 15 

 
CNPJ:28127603/0001-78 – BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo 

 
Número Prioridade   Marca   Situação Titular Classe 

00667215914/12/1976 
 

BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 10 

81581561112/10/1990 
 

DISQUE BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 10 

81581560312/10/1990 
 

BANESTRATO Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 10 

81581567012/10/1990 
 

BANESTES S A Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 10 

81733757124/06/1993 
 

DATAMONEY Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 10 

81832144002/02/1995 
 

BANESCARD Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 60 

81834303617/02/1995 
 

BANESTES D.T.V.M. Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 10 

81834305217/02/1995 
 

BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 10 

81834306017/02/1995 
 

BANESTES CORRETORA DE 
SEGUROS 

Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 30 

81834304417/02/1995 
 

BANESTES LEASING Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 10 

81834301017/02/1995 
 

BANESCAIXA CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA 

Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 50 

81897538508/12/1995 
 

BANESFÁCIL Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 10 

81966697116/10/1996 
 

CREDMONEY Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

36 : 70 

82194137203/08/1999 
 

BANESTES GIRO FIX - 
BONIFICADO 

Aguardando prazo 
extraordinario de prorrogação 

BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 
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82194138003/08/1999 
 

BANESTES INVEST MONEY Aguardando prazo 
extraordinario de prorrogação 

BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82194139903/08/1999 
 

BANESTES INSTITUCIONAL 
Aguardando prazo 
extraordinario de prorrogação 

BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82194140203/08/1999 
 

BANESTES INVESTIDOR 
Aguardando prazo 
extraordinario de prorrogação 

BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82194141003/08/1999 
 

BANESTES VIP DI Aguardando prazo 
extraordinario de prorrogação 

BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82238973807/01/2000 
 

CONTA JOVEM BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(7) 
36 

82238975407/01/2000 
 

CONTA UNIVERSITÁRIA 
BANESTES 

Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(7) 
36 

82238974607/01/2000 
 

CONTA MANIA BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(7) 
36 

82266200012/04/2000 
 

BENEFICIO ELETRONICO 
BANESTES Registro 

BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(7) 
36 

Número Prioridade   Marca   Situação Titular Classe 

82304093306/07/2000 
 

CREDCOMPRAS BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(7) 
36 

82322911411/09/2000 
 

BANESCAP CAPITALIZAÇÃO Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(7) 
36 

82334550520/10/2000 
 

CREDIBENEFICIO BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(7) 
36 

82535149919/02/2003 
 

BANESCARD Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82535148019/02/2003 
 

BANESCARD Registro de marca em vigor 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
35 

82572439212/06/2003 
 

BANESTES MAIS FÁCIL Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82721470721/02/2005 
 

PROGRAMA DE VANTAGENS 
BANESTES Registro 

BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82812545715/12/2005 
 

BANESTES FINANCEIRA Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82812544915/12/2005 
 

POUPANÇA PREMIADA 
BANESTES 

Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82835393020/12/2005 
 

MULTIVANTAGENS BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82862552224/07/2006 
 

BANESCARD Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

82862554924/07/2006 
 

CRÉDITO AUTOMÁTICO 
BANESTES 

Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 

90007975410/11/2006 
 

BANESCARD Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(8) 
36 
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90090061009/05/2008 
 

BANESTES ESSENCIAL CARD Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 3 

90100080923/06/2008 
 

BANESTES EMPRESARIAL Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 
36 

90101638130/06/2008 
 

BANESTES EMPRESARIAL 
EXECUTIVO 

Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 
36 

90128227831/10/2008 
 

BANESTES JÚNIOR Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 
36 

90129332606/11/2008 
 

COMPRA PREMIADA 
BANESCARD Registro 

BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 
35 

90129348206/11/2008 
 

COMPRA PREMIADA 
BANESCARD 

Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 
36 

90149532804/03/2009 
 

CONTA MAIS FÁCIL BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 
36 

90158098817/04/2009 
 

BANES AUTO BANESTES Registro 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 
36 

90298904927/09/2010 
 

BANESCANTO Registro de marca em vigor 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 
36 

90408795623/09/2011 
 

BANESCOR Registro de marca em vigor 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(9) 
36 

90476685303/05/2012 
 

BANESTES Oposição 
BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 

90647093505/07/2013 
 

BANESTES VALORES 
Aguardando pagamento da 
concessão (em prazo 
ordinário) 

BANESTES S/A BANCO DO 
ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 

90651043016/07/2013 
 

BANESFÁCIL 
Aguardando pagamento da 
concessão (em prazo 
ordinário) 

BANESTES S/A- BANCO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 

90772599622/05/2014 
 

BANESTES O BANCO OFICIAL 
DO FUTEBOL CAPIXABA Aguardando exame de mérito 

BANESTES S/A- BANCO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 

90827552812/09/2014 
 

DISQUE BANESTES CORRETORA Aguardando exame de mérito 
BANESTES S/A- BANCO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 

90886664015/01/2015 
 

BANESTES INTERNET BANKING Aguardando exame de mérito 
BANESTES S/A- BANCO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 

90886670415/01/2015 
 

BANESTES OFFICE BANKING Aguardando exame de mérito 
BANESTES S/A- BANCO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 

90886755715/01/2015 
 

BANESTES AUTOATENDIMENTO Aguardando exame de mérito 
BANESTES S/A- BANCO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 

90886773515/01/2015 
 

BANESTES SMS Aguardando exame de mérito 
BANESTES S/A- BANCO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 

Número Prioridade   Marca   Situação Titular Classe 

90886783215/01/2015 
 

BANESTES CELULAR Aguardando exame de mérito 
BANESTES S/A- BANCO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

NCL(10) 
36 
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades 

Desenho Industrial 

 

Processo Situação  Título 

DI6101977-1  

Concessão de 

Registro em 

15/04/2003  

Prazo de validade: 10 (dez) anos 

contados a partir de 16/08/2001. 

O INPI ainda não publicou a Extinção. 

CONFIGURAÇÃO APLICADA A 

MOBILIÁRIO ERGONÔMICO DE MESA DE 

ATENDIMENTO  

DI6101978-0  

Concessão de 

Registro em 

15/04/2003 

Prazo de validade: 10 (dez) anos 

contados a partir de 16/08/2001. 

O INPI ainda não publicou a Extinção. 

CONFIGURAÇÃO APLICADA A ARMÁRIO 

PARA FICHAS/TALONÁRIOS DE CHEQUE  
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior 

 

O BANESTES não obtém receitas relevantes provenientes do exterior. 
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades 

Apesar de não estar sujeito diretamente à regulação de países estrangeiros, o Banestes está 

indiretamente sujeito à regulação de países estrangeiros no que concerne à adoção de 

medidas e implementação de controles que objetivam mitigar a lavagem de dinheiro (AML), o 

financiamento ao terrorismo (CFT), a evasão de sanções e a evasão fiscal.  

 

A adoção de medidas para garantir compliance a essas regulações estrangeiras é indispensável 

para o estabelecimento e manutenção de Correspondent Banking Relationships, os quais 

possibilitam a troca de mensagens transacionais e não-transacionais entre o Banestes e 

Instituições Financeiras Estrangeiras via rede SWIFT e, consequentemente, a contratação e 

liquidação de operações de câmbio e comércio exterior para clientes que possuem atividade 

econômica relacionada a esse segmento de mercado.  

 

Nesse contexto, destaca-se: 

1. A adesão do Banestes ao Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) a partir da obtenção 

do Global Intermediary Identification Number (GIIN) 5KGZK6.00000.LE.076 e de sua 

classificação como Reporting Model 1 FFI; e 

2. A existência de um processo automatizado de sanctions screening no Banestes que 

objetiva restringir o curso de operações de câmbio e transferências internacionais de 

fundos relacionadas ou que envolvam entidades, indivíduos, países e territórios (i) citados 

na Seção 311 do USA PATRIOT Act, (ii) listados em listas de sanções mantidas por 

reguladores internacionais, como o Office of Foreign Assets Control - OFAC, Bank of 

England - BoE, European Union – EU e United Nations Security Council – Consolitaded List 

of Terrorists e (iii) que atuam em segmentos considerados de alto risco de mercado pelas 

Instituições Financeiras Estrangeiras, quais sejam: Shell Banks, Arms Dealers, Money 

Service Businesses, Charities Organizations, Gambling Businesses, Dowstream 

Correspondent Banking e Red Light Businesses. 
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7.8 - Políticas Socioambientais

a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais:  

Anualmente, o Banestes divulga informações sociais e ambientais em seu Relatório Integrado, 

disponibilizado na página de Relações com Investidores, em um capítulo específico sobre 

Sustentabilidade, no qual são detalhadas as ações e investimentos voltados à promoção do 

desenvolvimento sustentável, do bem-estar social e da valorização da cultura, do ambiente e 

dos valores capixabas. 

 

O BANESTES historicamente tem incrementado ações que embasam a política de 

responsabilidade socioambiental, alinhando, inclusive, com a política de qualidade do Governo 

do Estado do Espírito Santo, que visa investimentos na recuperação, preservação e melhora das 

condições ambientais nas terras capixabas. 

 

Adicionalmente a isso, tem-se a Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), instituída 

no ano de 2018, com princípios e diretrizes que norteiam as ações de natureza socioambiental 

nos negócios, na relação com partes interessadas, na identificação e controle do risco 

socioambiental presente nas atividades e operações da Instituição, definindo papéis e 

responsabilidades e assegurando a adequada integração com as demais políticas do Banestes. 

Em conformidade com a Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) e à Resolução nº 

4.557/2017, do Conselho Monetário Nacional, o Banestes contempla em seu Relatório de 

Gerenciamento de Riscos, divulgado trimestralmente, seção específica sobre o Risco 

Socioambiental. 

 

b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações:  

As informações sociais e ambientais apresentadas no Relatório Integrado são elaboradas a partir 

do levantamento de informações junto às áreas responsáveis a respeito das ações, patrocínios 

e parcerias realizados no intuito de promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar social 

e a valorização da cultura, do ambiente e dos valores capixabas, assim como dos demais 

aspectos da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA). 

 

c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente:  

O Relatório Integrado, onde constam as informações sociais e ambientais, não é auditado por 

entidade independente. Do mesmo modo, o Relatório de Gerenciamento de Riscos, onde 

constam informações referentes ao risco socioambiental da Instituição, também não é auditado 

ou revisado por entidade independente. 

Entretanto, há no Banestes a Gerência de Auditoria Interna, que examina as operações, revisa 

os procedimentos operacionais da empresa e avalia o sistema de controle interno mais 

adequado, assim como o grau de observância das políticas estabelecidas pela Alta Administração 

do Sistema Financeiro Banestes. 
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7.8 - Políticas Socioambientais

d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas 

informações:  

As informações sobre as ações sociais e ambientais consolidadas são divulgadas anualmente, 

por meio do Relatório Integrado, sendo esse disponibilizado no site da Instituição, no endereço 

eletrônico: https://www.banestes.com.br/ri/ri_infoFinanceira_cartaAnual.html. Contudo, ações 

institucionais específicas são divulgadas de acordo com o momento em que acontecem ou com 

a demanda nas redes sociais e outros canais de comunicação.  

O Relatório de Gerenciamento de Riscos, que contempla informações sobre o Risco 

Socioambiental é divulgado no site da Instituição no endereço: 

https://www.banestes.com.br/ri/ri_gov_riscos.html 

A Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) está disponível publicamente no endereço 

eletrônico https://www.banestes.com.br/institucional/responsabilidade.html. 
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7.9 - Outras Informações Relevantes  

Todas as informações julgadas relevantes foram demonstradas nos itens anteriores. 
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8.1 - Negócios Extraordinários

 

 

Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como 

operação normal nos negócios do emissor nos últimos três anos. 
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

 

 

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor nos últimos 

três anos. 
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

 

 

Em relação a este item, utilizamos como critério de relevância operações com valor superior a 

0,5% do patrimônio de referência. Não há contratos em vigor, com essas características.  

 

 

 

 

PÁGINA: 110 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

 

 

Não existem outras informações relevantes além daquelas já mencionadas nas questões 

anteriores. 
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

Todos os bens do ativo não-circulante classificados como relevantes para o desenvolvimento das 

atividades do Banestes foram relacionados nos itens posteriores (9.1a e 9.1c). 
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5º ANDAR DO ED RURALBANK Brasil ES Vitória Própria

19º ANDAR DO ED RURALBANK Brasil ES Vitória Própria

4º ANDAR DO ED RURALBANK Brasil ES Vitória Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA ANCHIETA Brasil ES Anchieta Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA PANCAS Brasil ES Pancas Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA MUNIZ FREIRE Brasil ES Muniz Freire Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA NOVA VENECIA Brasil ES Nova Venécia Própria

7º ANDAR DO ED PALAS CENTER BLOCO B Brasil ES Vitória Própria

5º ANDAR DO ED PALAS CENTER BLOCO B Brasil ES Vitória Própria

6º ANDAR DO ED PALAS CENTER BLOCO B Brasil ES Vitória Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA BOM JESUS DO NORTE Brasil ES Bom Jesus do Norte Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA CENTRAL Brasil ES Vitória Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA MANTENÓPOLIS Brasil ES Mantenópolis Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA BOA ESPERANÇA Brasil ES Boa Esperança Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA CONCEICAO DA BARRA Brasil ES Conceição da Barra Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA JARDIM CAMBURI Brasil ES Vitória Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA IBATIBA Brasil ES Ibatiba Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA IÚNA Brasil ES Iúna Própria

IMÓVEL DA AGÊNCIA JARDIM AMÉRICA Brasil ES Cariacica Própria

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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O BANESTES não possui marcas e patentes registradas no Ativo não circulante.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Banestes Seguros S.A 27.053.230/0001-75 - Controlada Brasil ES Vitória A BANESTES Seguros S.A está 
autorizada pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) a operar em 
seguros de danos e pessoas, com foco 
em automóveis, residencial, prestamistas, 
vida, acidentes pessoais e seguro de vida 
gerador de benefícios livres (VGBL) nas 
seguintes unidades federativas: ES, MG e 
RJ.

100,000000

Valor mercado

Banestes Distribuidora 
de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A.

28.156.057/0001-01 - Controlada Brasil ES Vitória A BANESTES Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S/A atua na 
intermediação e distribuição de títulos, 
valores mobiliários e cotas de fundos de 
investimento, além de gestão de ativos 
nos mercados de renda fixa e variável. E, 
possui a BANESTES Administradora e 
Corretora de Seguros, Previdência e 
Capitalização Ltda. tem por objetivo social 
a prestação de serviços de administração 
e corretagem de seguros, títulos de 
capitalização, planos de previdência 
privada, planos de saúde e planos 
odontológicos e a comercialização de 
cotas de consórcio, embora esteja apta a 
atuar em todos os ramos existentes, 
permitidos pela SUSEP - 
Superintendência de Seguros Privados. A 
intermediação de serviços ligados à 
Previdência e Capitalização e Planos 
Odontológicos é feita em parceria com o 
Banestes S/A e a empresa Icatu e 
Banestes S/A e a empresa Prodent, 
respectivamente, que é Controlada 
Indireta do Banestes S/A.

100,000000

O Banco não detém participação relevante em outras companhias. As participações apresentadas dizem respeito as empresas que foram constituídas pelo próprio Banco e que compõem o Sistema Financeiro BANESTES, propiciando assim, o 
oferecimento de um portfólio completo de soluções Bancárias aos seus clientes.

31/12/2020 33,745019 0,000000 3.463.618,27 Valor contábil 31/12/2020 44.810.967,12

Valor mercado

31/12/2019 -10,624660 0,000000 11.095.637,82

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2018 -10,517480 0,000000 15.367.228,10

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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31/12/2019 0,635922 0,000000 14.941.377,45

31/12/2018 -31,644857 0,000000 21.041.906,25

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

O Banco não detém participação relevante em outras companhias. As participações apresentadas dizem respeito às empresas que foram constituídas pelo próprio Banco e que compõem o Sistema Financeiro BANESTES as quais, mantém sua 
participação em função da oferta complementar de produtos e serviços que destinam aos usuários e clientes como seguros, corretagens, planos de previdência, fundos e outros.

31/12/2020 2,412544 0,000000 12.632.943,83 Valor contábil 31/12/2020 110.018.507,83

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

PÁGINA: 116 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



9.2 - Outras Informações Relevantes

 

Não há outras informações relevantes a serem mencionadas.  
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

a. condições financeiras e patrimoniais gerais: 

 

Os diretores do BANESTES entendem que a instituição possui todas as condições financeiras e 

patrimoniais suficientes a assegurar o cumprimento de suas obrigações e a expansão dos 

negócios a curto, médio e longo prazo. Esta análise está fundamentada de acordo com as 

informações das três últimas demonstrações contábeis de encerramento do exercício social: 

 

2020 

 

O ano de 2020 entrou para a história da humanidade como um enorme ponto de mutação em 

várias dimensões conjunturais. Em proporções diferentes, impactou tanto a economia, quanto a 

sociedade e a política. A pandemia da COVID-19 ampliou os desafios do país e afetou 

profundamente a trajetória esperada para a economia brasileira. Os infortúnios gerados pela 

pandemia impossibilitaram o foco em importantes discussões acerca das reformas estruturais 

(tributária, administrativa,...) necessárias ao avanço do país, em que se pese, a necessidade 

premente e urgente dos debates sobre as medidas de combate aos impactos sociais e 

econômicos gerados pela pandemia, principalmente para ações direcionadas às camadas mais 

pobres da população e aos segmentos empresariais mais expostos aos efeitos e resultantes 

causados pelas políticas de distanciamento social.  

 

Medidas temporárias foram imprescindíveis para amenizar o impacto da crise, porém esbarram 

no controle das despesas públicas e equilíbrio fiscal. Sob esse contexto, a diretoria do BANESTES 

entende que estamos vivenciando um grande desafio no que tange a sustentabilidade 

empresarial e à impactos sob todas as formas nos negócios da Instituição. Diversas medidas 

foram e estão sendo adotadas, dentre elas a elaboração de planos de contingência em diversos 

setores para manter a continuidade da operação aos clientes, a oferta de soluções financeiras, 

serviços e crédito em condições diferenciadas e sustentáveis, a restruturação de crédito via 

alongamento de prazos, repactuações e carências, medidas de adequação a política  e processos 

de concessão de crédito, a massificação das nossas iniciativas de projetos na digitalização dos 

processos e na distribuição via canais digitais,  entre outras.  Mantendo o cliente no centro da 

nossa estratégia, nos reinventamos de forma rápida e extraordinária sem descuidarmos de nossa 

equipe. Chegamos ao final de 2020, mais forte enquanto instituição e mais certo do nosso papel 

perante a sociedade capixaba. Ao longo dos anos, o BANESTES vem cumprindo sua função 

econômica e social e continuará sempre apoiando os clientes e a sociedade como um todo. Afinal, 

o BANESTES é o banco dos capixabas. Por isso, “Crescemos Juntos” com “Saúde para Todos”. 

 

Em 2020, os ativos somaram R$ 30,5 bilhões, crescente 15,0% contra 2019. Houve aumento 

da movimentação de recursos em créditos a instituições financeiras (+43,5%) diante as 
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

condições de mercado. Nossa posição em instrumentos de dívidas e ativos financeiros 

mensurados a valor justo expandiram 23,2%. Os recursos em empréstimos e recebíveis 

avançaram consideravelmente (+23,6%), influenciado pelas concessões de crédito emergencial 

e demanda adicional por efeitos e condições da crise sanitária (Pandemia COVID-19) na 

economia local, principalmente no setor de varejo e de serviços. Importante frisar, que nesse 

período, o BANESTES manteve a máxima atenção e direcionou estratégias e medidas à 

adequação da política e processos de concessão de crédito, buscando a qualificação do crédito 

por meio de garantias reais. 

 

A carteira de crédito a clientes registrou o saldo de R$ 5,1 bilhões avançando 21,3%. O segmento 

pessoa física totalizou R$ 3,2 bilhões crescente19,2%, enquanto, o segmento corporativo somou 

R$ 1,9 bilhão (+24,9%). Da carteira de clientes corporativos, 85,2% são concessões à micro, 

pequenas e médias empresas e apenas 14,8% são concessões a grandes empresas. No conceito 

carteira de crédito a clientes ampliada1, o saldo em 2020 atingiu R$ 7,9 bilhões crescendo 

expressivamente (+16,1%), decorrente da elevação da nossa posição em ativos financeiros 

privados e públicos e da carteira comercial supracitada. O índice de inadimplência (>90 dias) 

encerrou 2019 em 1,9% e no conceito ampliado em 1,2%. As operações com atraso superior a 

90 dias com pessoa física atingiram 1,7% e com pessoa jurídica atingiu 2,2% impactado 

diretamente por ações e medidas massificadas ao longo da crise da COVID-19 no que concerne 

a reestruturação de operações de crédito, como, alongamento de prazos, repactuações, 

carências e novas condições e taxas. 

 

Os depósitos de clientes somaram R$ 15,8 bilhões, crescente 36,2% contra 2019. Os recursos 

de depósitos à vista, de depósitos a prazo e poupança elevaram-se respectivamente 58,7%, 

37,4% e 27,5%. Os títulos de dívidas emitidos recuaram 60,7%. Os recursos de instituições 

financeiras elevaram-se 30,0% atingindo a posição financeira de R$ 11,6 bilhões, decorrentes 

das condições de mercado. 

 

As provisões para contingências passivas e riscos fiscais totalizaram R$ 191 milhões, avanço de 

9,0% contra 2019. As provisões técnicas de seguros e previdência reduziram 43,5%, atingindo 

o saldo de R$ 101 milhões. 

 

O patrimônio líquido registrado em 2020 foi de R$ 1,7 bilhão, 6,0% superior a 2019. O índice 

de Basileia alcançou 15,4% composto integralmente de capital nível I. A rentabilidade sobre o 

                                                           
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, CRIs – certificado de recebíveis imobiliários, letras de 
crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário) e garantias prestadas (avais e fianças). 
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patrimônio líquido (ROE)2 foi de 13,5% e o retorno sobre o ativo (ROA)3 foi de 0,8%. A reserva 

de lucro cresceu 57,8%, somando R$ 450 milhões e capital social manteve-se em R$ 1,3 bilhão. 

Foi destinado aos acionistas, a título de juros sobre capital próprio o montante de R$ 66 milhões, 

alinhado a Resolução CMN nº 4.820/20; 

 

2019 

 

Em 2019, importantes passos foram dados na agenda de reformas estruturais no Brasil, 

principalmente pela reforma da previdência. Temas como a melhoria do ambiente de negócios, 

a redução da complexidade tributária e a ampliação da infraestrutura estão no radar do governo 

federal. Até fevereiro de 2020, o país encontrava-se em uma posição favorável, onde esperava-

se que o consumo e investimentos fossem as molas propulsoras de um novo ciclo de 

crescimento. Entretanto, a diretoria entende que estamos vivenciando uma crise mundial 

causada pelo COVID-19 e está atenta aos possíveis impactos em seus negócios. Diversas 

medidas estão sendo adotadas, dentre elas a elaboração de planos de contingência em diversos 

setores para manter a continuidade dos serviços aos clientes. Continuamente, estão sendo 

analisados os possíveis efeitos em nossos instrumentos financeiros e, até o presente momento, 

não foram identificados potenciais riscos. Esta pandemia poderá desacelerar os nossos negócios, 

mas o atendimento e os serviços aos nossos clientes serão mantidos, em sua totalidade, por 

meio dos canais digitais. Ressaltamos que até o presente momento não é possível mensurar, 

com confiabilidade, todos os impactos e perdas que possam surgir nesse período. 

 

Em 2019, os ativos somaram R$ 23,8 bilhões, recuando 15,0% contra 2018, motivado pela 

redução da movimentação de recursos em créditos a instituições financeiras (-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 à abertura de taxa dos papéis. Nossa 

posição em instrumentos de dívidas e ativos financeiros mensurados a valor justo expandiram 

9,1%, aliados, a um crescimento dos recursos em empréstimos e recebíveis (+2,9%), cujo, o 

foco foi a diversificação da oferta de crédito a condições comerciais competitivas e sustentáveis, 

direcionados prioritariamente à carteiras com menor risco e com garantias reais. 

 

A carteira de crédito atingiu o saldo de R$ 4,2 bilhões (+3,2%), demonstrando uma ligeira 

recuperação na demanda de crédito local. As operações com pessoa física somaram R$ 2,7 

bilhões (63,5%) crescentes 8,5%, enquanto, as operações com pessoa jurídica totalizaram R$ 

                                                           
2 Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e a média dos patrimônios líquidos de dezembro do ano vigente e 
de dezembro do ano anterior. 

3 Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e a média dos ativos totais de dezembro do ano vigente e de 
dezembro do ano anterior. 

PÁGINA: 120 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

1,5 bilhão (36,5%) com queda de 4,8%. Da carteira de clientes corporativos, 82,0% são 

concessões à micro, pequenas e médias empresas e apenas 18,0% são concessões a grandes 

empresas. No conceito carteira de crédito ampliada, o saldo registrado em 2019 atingiu R$ 6,8 

bilhões com expressivo crescimento de 15,8%, decorrente da elevação da nossa posição em 

ativos financeiros privados. O índice de inadimplência (>90 dias) encerrou 2019 em 2,7% e no 

conceito ampliado em 1,7%. As operações com atraso superior a 90 dias com pessoa física 

atingiram 2,5% e com pessoa jurídica atingiu 2,9%. 

 

Os depósitos de clientes atingiram R$ 11,6 bilhões, com crescimento de 10,0% sobre 2018; 

puxados pelos avanços dos recursos em depósitos a prazo (+12,5%) e dos recursos em 

poupança (+5,9%). Os títulos de dívida emitidos retraíram 29,8%, enquanto, os recursos de 

instituições financeiras apresentaram expressiva redução (-37,0%) atingindo a posição 

financeira de R$ 8,9 bilhões, decorrentes das condições de mercado e da posição de liquidez da 

instituição. 

 

As provisões para contingências passivas e riscos fiscais totalizaram R$ 175 milhões, avanço de 

29,3% contra 2018. As provisões técnicas de seguros e previdência reduziram 9,1%, atingindo 

o saldo de R$ 179 milhões. 

 

O patrimônio líquido somou R$ 1,6 bilhão, 7,9% superior a 2018. O índice de Basileia atingiu o 

patamar de 14,0% composto integralmente de capital nível I. A rentabilidade sobre o patrimônio 

líquido (ROE) foi de 14,1% e o retorno sobre o ativo (ROA) foi de 0,8%. Houve um movimento 

de migração entre as posições da reserva de lucro que recuou 37,1% e capital social que cresceu 

27,6% somando R$ 1,3 bilhão. Foi destinado aos acionistas, sob forma de dividendos e juros 

sobre capital próprio o montante de R$ 108 milhões. 

 

2018 

 

Em que se pese a manutenção da expansão branda da economia brasileira, fundamentada pelo 

crescimento do PIB em 1,1% em 2018. Espera-se para 2019 um ambiente econômico mais 

favorável, considerando que a inflação deve permanecer controlada (encerrou 2018 em 3,75%), 

as contas externas equilibradas, os indicadores de confiança dos consumidores e dos 

empresários em melhores níveis (melhores patamares nos últimos meses) e indícios crescentes 

da melhora do mercado de crédito. Por todos esses fatores, a expectativa do juro é manter-se 

a patamar baixo (6,50%). Sob esta perspectiva soma-se a necessidade das reformas anunciadas 

pelo governo, em especial, as fiscais que tendem a proporcionar a estabilização da dívida pública, 

bem como manter uma política econômica sustentável fundamental ao desenvolvimento 

econômico e social de longo prazo. 
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Em 2018, os ativos somaram R$ 27,9 bilhões, elevação de 22,4% contra 2017, influenciados 

pelo maior volume de recursos transitado em operações executadas junto a instituições 

financeiras, dado a posição de dealer do Bacen. Houve também expansão dos instrumentos de 

dívidas e das operações de empréstimos e recebíveis (+4,5%), pautada na estratégia de 

diversificação da oferta de crédito a condições comerciais competitivas e sustentáveis, com foco 

na aplicação dos recursos prioritariamente em carteiras com menor risco e com garantias reais. 

 

A carteira de crédito atingiu o saldo de R$ 4,1 bilhões (+4,1%), sinalizando uma recuperação 

na demanda de crédito local. O segmento pessoa física totalizou R$ 2,5 bilhões (60,4%), 

enquanto pessoa jurídica somou R$ 1,6 bilhão (39,6%). Da carteira de clientes corporativos, 

87,0% são concessões à micro, pequenas e médias empresas e apenas 13,0% são concessões 

a grandes empresas. As operações com pessoa física cresceram 8,4% e as com pessoa jurídica 

declinaram 1,7% no período. No conceito carteira de crédito ampliada, o saldo registrado em 

2018 avançou apenas 2,7%, decorrente da relativa manutenção da posição em instrumentos de 

dívidas e ativos financeiros privados. O índice de inadimplência (>90 dias) encerrou o exercício 

em 3,8% e no conceito ampliado em 2,7%. As operações com atraso superior a 90 dias no 

segmento de pessoa física atingiram 2,5%, enquanto no segmento corporativo atingiu 5,9%. 

 

Os depósitos de clientes somaram R$ 10,5 bilhões, crescente 7,1%, contra 2017. Os recursos 

de depósitos a prazo e poupança elevaram-se respectivamente 7,8% e 9,8%. Os títulos de dívida 

emitidos recuaram 13,5%. Os recursos de instituições financeiras expandiram 44,2% atingindo 

a posição financeira de    R$ 14,2 bilhões, também decorrentes das atividades desenvolvidas 

como dealer do Bacen. 

 

No exercício, as provisões para contingências passivas e riscos fiscais totalizaram R$ 135 

milhões, avanço de 10,2% contra 2017. As provisões técnicas de seguros e previdência 

elevaram-se 4,1%, atingindo o saldo de R$ 197 milhões. 

 

O patrimônio líquido de 2018 foi R$ 1,5 bilhão, 6,1% superior a 2017. O índice de Basileia 

alcançou 17,1% composto integralmente de capital nível I. A rentabilidade sobre o patrimônio 

líquido (ROE) foi de 10,8% e o retorno sobre o ativo (ROA) foi de 0,6%. A reserva de lucro 

cresceu 27,9%, somando R$ 454 milhões. Foi destinado aos acionistas, sob forma de dividendos 

e juros sobre capital próprio o montante de R$ 88 milhões. 

 

b. estrutura de capital  
 
Informações em IFRS – Em reais 
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 2020 2019 2018 

Capital de Terceiros     28.845.898.053,48        22.199.149.643,04      26.502.217.391,66 

Passivo Circulante 20.877.858.305,73 16.682.116.480,54 20.986.551.219,55 

Passivo Exigível 7.968.039.418,22 5.517.032.893,78 5.515.665.869,82 

Minoritários 329,53 268,72                         302,29  

Capital Próprio        1.685.024.344,17     1.589.630.365,72  1.473.103.046,97 

PL        1.685.024.344,17     1.589.630.365,72  1.473.103.046,97  

Total     30.530.922.397,65    23.788.780.008,76     27.975.320.438,63  

% Capital de Terceiros 94,48 93,32 94,73 

% Capital Próprio 5,52 6,68 5,27 

Total 100,00 100,00 100,00 

 
O Capital Social do BANESTES é composto 231.355.460 (duzentos e trinta e um milhões, 

trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentas e sessenta) ações ordinárias e 84.557.400 

(oitenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil e quatrocentas) ações preferenciais, 

todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Não há possibilidade de resgate prevista no 

Estatuto Social do BANESTES. 

 

Capital Regulamentar – Índice de Basileia 

 

Ao longo de 2013 foi divulgado um conjunto de normas para implantação das diretrizes de 

Basileia III no Brasil, conforme recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, 

as quais passaram a vigorar a partir de 01/10/2013. Conforme Resolução nº. 4.192/13, a partir 

da data base janeiro/2015 o Patrimônio de Referência deve ser apurado com base no 

Conglomerado Prudencial. Os principais indicadores do BANESTES referente ao exercício findo 

em 31 de dezembro de 2020, calculado em conformidade com o Novo Acordo de Basileia: 

 
  
 2020  2019 
Capital Principal 1.713.900  1.608.362 
(-) Redução Ajustes Prudenciais 131.167  65.385 
Ativos Intangíveis 131.167  65.385 
Patrimônio de Referência (PR)(Nível I + Nível II)  1.582.733  1.542.977 
Exposições ao Risco:    
   Parcela exigida para cobertura do Risco de Crédito (RWAcpad) 8.291.028  7.319.215 
   Parcela exigida para cobertura do Risco Operacional (RWAopad) 1.567.140  1.717.898 
   Parcela exigida para cobertura do Risco de Mercado (RWAmpad) 404.665  1.945.545 
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 10.262.833  10.982.658 
Margem em relação ao Patrimônio de Referência Exigido [PR-(RWA*F)-RBAN] 217.692  265.659 
Índice de Basileia [(PR/RWA)*100] 15,42%  14,05% 
Montante do PR apurado para Cobertura do Risco de Taxa de Juros das 
Operações não Classificadas na Carteira de Negociação (RBAN) 415.728 

 
124.140 
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c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 
 
A área de tesouraria além de administrar a operacionalização de negócios no mercado financeiro, 

que envolve operações interbancárias, mercado de capitais e investimentos é também 

responsável em administrar a liquidez do Sistema Financeiro BANESTES, tendo como parâmetro 

a política de captação/aplicação de recursos a partir do acompanhamento do fluxo de caixa. 

 

O BANESTES tem capacidade de honrar todos os compromissos financeiros assumidos, pois 

gerencia continuamente sua política de administração de ativos e obrigações, garantindo liquidez 

suficiente para honrar saques, depósitos, amortizar outras obrigações no vencimento, conceder 

empréstimos ou outras formas de crédito aos seus clientes e atender às necessidades próprias 

de capital de giro e capital para investimento. 

 
2020 
 
Em milhares de reais 

Ativo 
Sem 

vencimento 
Até 90 
Dias 

De 91 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias Total 

Disponibilidades e Reservas no Banco 
Central - 1.035.117 - - 1.35.117 
VJR- Ativos Financeiros Mensurados ao 
Valor Justo por Meio no Resultado - 26.101 38.939 590.170 655.210 
Ativos Financeiros Mensurados ao Valor 
Justo por Meio de Outros Resultados 
Abrangentes 25.930 105.265 259.134 6.295.666 6.685.995 
Ativos Financeiros Mensurados ao Custo 
Amortizado - 10.666.796 1.405.945 8.953.462 21.026.203 
Créditos a Clientes ao Custo Amortizado - - - - - 
Ativos por Impostos Diferidos - - 132.350 143.640 275.990 
Outros Ativos - - 182.509 260.807 443.316 
Operações de Seguros - - 23.729 - 23.729 
Ativos Não Correntes Mantidos para 
Venda - - 88.947 - 88.947 
Propriedades para Investimento 411 - - - 411 
Ativos Imobilizados 162.864 - - - 162.864 
Ativos Intangíveis 133.140 - - - 133.140 

Total do Ativo 
          

322.345  
  

11.833.279  
   

2.131.553  
      

16.243.745  
   

30.530.922  
 
Passivo      
Recursos de Instituições Financeiras              711   11.587.085          39.120         16.483    11.643.399  
Depósitos de Clientes    7.659.174    266.944  815.872   7.056.131   15.798.121  
Títulos de Dívida Emitidos               -               605        173.186               30        173.821  
Passivos de Impostos Correntes         -        -         1.659            -   1.659  
Provisões                 -   -            8.630        182.233         190.863  
Passivos de Operações de Seguros                  -                   -            6.304                  -              6.304  
Outros Passivos                  -                   -        845.053          85.613          930.666  
Provisões Técnicas de Seguros e 
Previdência                  -                   -         101.066                 -          101.066  
Patrimônio Líquido    1.685.023                 -                   -                 -        1.685.023  
Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido 

       
9.344.908  

  
11.854.634  

   
1.990.890  

        
7.340.490  

   
30.530.922  

 
 
2019 
 
Em milhares de reais 
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Ativo 
Sem 

vencimento 
Até 90 
Dias 

De 91 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias Total 

Disponibilidades e Reservas no Banco 
Central 

                      
-   939.798 

                  
-   

                        
-   

           
939.798  

VJR- Ativos Financeiros Mensurados ao 
Valor Justo por Meio no Resultado 80.226 

            
33.416  

           
67.218  

              
383.732  

           
564.592  

Ativos Financeiros Mensurados ao Valor 
Justo por Meio de Outros Resultados 
Abrangentes 19.143 - 1.370.267 4.743.429 6.132.839 
Ativos Financeiros Mensurados ao Custo 
Amortizado - 852.907 1.519.785 12.728.520 15.101.212 
Créditos a Clientes ao Custo Amortizado      
Ativos por Impostos Diferidos       128.763  89.216 217.979 
Outros Ativos    176.634  254.918 431.552 
Operações de Seguros         18.124  - 18.124 
Ativos Não Correntes Mantidos para 
Venda         83.747  - 83.747 
Propriedades para Investimento             440  - - - 440 
Ativos Imobilizados      231.013  - - - 231.013 
Ativos Intangíveis        67.484  - - - 67.484 
Total do Ativo     398.306  1.826.121 3.364.538 18.199.815 23.788.780 
 
Passivo 

 
     

Recursos de Instituições Financeiras              773     8.825.587        95.755         36.922    8.959.037  
Depósitos de Clientes 6.070.067     35.790  267.451    5.221.989  11.595.297  
Títulos de Dívida Emitidos               -   135.717    305.096       1.015       441.828  
Passivos de Impostos Correntes           2.477          2.477 
Provisões - - 8.740 166.297 175.037 
Passivos de Operações de Seguros - - 3.402 - 3.402 
Outros Passivos - - 752.317 90.810 843.127 
Provisões Técnicas de Seguros e 
Previdência - - 178.945 - 178.945 
Patrimônio Líquido 1.589.630 - - - 1.589.630 
Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido 7.660.470 8.997.094 1.614.183 5.517.033 23.788.780 

 
 
2018 
Em milhares de reais 

Ativo 
Sem 

vencimento 
Até 90 
Dias 

De 91 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias Total 

Disponibilidades e Reservas no Banco 
Central 

                     
-   872.486 

                     
-   

                        
-   872.486 

Ativos Financeiros Mensurados ao Valor 
Justo por Meio do Resultado 93.939 

  
       31.079             -  293.041 

           
418.059  

Ativos Financeiros Mensurados ao Valor 
Justo por Meio de Outros Resultados 
Abrangentes 

16.234 
 

878.670 261.132 
 

3.034.361 
 

4.190.397 
 

Ativos Financeiros Mensurados ao Custo 
Amortizado                  -   14.633.661 1.079.769 5.844.246 21.557.676 
Ativos por Impostos Diferidos           -              -       85.997  91.409 177.406 
Outros Ativos -                -   254.766      252.151  506.917  
Operações de Seguros -   -   18.237               -       18.237  
Ativos Não Correntes Mantidos para Venda       -   70.207         -          70.207  
Propriedades para Investimento   469           -                 -                469  
Ativos Imobilizados 99.515    -   -           -         99.515  
Ativos Intangíveis    57.265              -                  -              -   57.265  
Total do Ativo 267.422  16.415.896  1.770.108 9.515.208 27.968.634 

 

Passivo 
Sem 

vencimento 
Até 90 
Dias 

De 91 a 
360 dias 

Acima de 
360 dias Total 

Recursos de Instituições Financeiras 430  13.913.290  250.634    66.515  14.230.869  
Depósitos de Clientes 5.520.478  44.992  147.753  4.830.989  10.544.212  
Títulos de Dívida Emitidos         -   579  109.178  519.358  629.115  
Passivos de Impostos Correntes          -        - 3.195  -       3.195 
Provisões -   -   12.695  122.707  135.402  
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Passivos de Operações de Seguros -           -   2.977           -    2.977  
Outros Passivos -            -   752.290  7.278  759.568  
Provisões Técnicas de Seguros e 
Previdência -   

                    
-   196.879     -   196.879  

Patrimônio Líquido 1.466.417  -   -     -   1.466.417 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 6.972.876   13.958.861  1.475.601  5.546.847   27.968.634 

 
 
 
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos 

não-circulantes utilizadas 

 

Atualmente as principais fontes de captação de recursos do BANESTES são efetuadas via rede 

de Agências, conforme podemos observar no quadro demonstrativo a seguir: 

 

Principais Fontes de Captação  

 

Em milhares de reais 
Descrição 2020 2019 2018 

Depósitos 15.925.945 11.661.697 10.716.673 

À vista 1.289.680 812.688 791.460 

Poupança 3.893.366 3.054.604 2.884.899 

Interfinanceiros 127.113 65.627 172.031 

A Prazo / Judiciais 10.615.786 7.726.570 6.866.075 

Outros - 2.208 2.208 

Captações no Mercado Aberto 11.427.322 8.741.628 13.796.282 

Rec. Aceites Camb. Let. Imob. e Hipot. Cred., 
Debêntures e Similares 173.821 441.828 629.115 

Recursos Letras de Créd. Imob. 67.504 335.649 430.933 

Recursos Letras de Créd. Agronegócio 106.317 106.179 198.182 

Recursos de Letras Financeiras 
                         

-   
                          

-   - 

Empréstimos no Exterior 21.903 49.321 116.620 

Repasses do País 66.350 101.688 145.506 

Total 27.615.341 20.996.162 25.404.196 

 
 
 
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:  

 

O BANESTES é um Banco múltiplo com suas fontes de financiamentos concentradas em recursos 

captados, principalmente em sua rede de Agências que é distribuída por todo o Estado do Espírito 

Santo e São Paulo.  
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A instituição tem a prática de manter um montante representativo de títulos públicos de alta 

liquidez em seu caixa, preservando um nível adequado de segurança e liquidez frente aos seus 

compromissos. O BANESTES poderá utilizar os seguintes recursos para cobertura de deficiências 

de liquidez:  

(i) captação de depósitos no mercado local;  

(ii) operações no mercado interbancário;  

(iii) captações externas;  

(iv) vendas ou cessões de produtos da carteira de crédito. 

 

Poderá utilizar-se ainda de outros mecanismos para elevar o volume de recursos, tais como 

aumento de taxas para captação de depósitos a prazo, captações de curto-prazo no mercado 

aberto, para reequilíbrio das disponibilidades, garantindo, assim, a continuidade de seus 

negócios. 

  

O BANESTES possui uma Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez onde é estabelecido o 

limite mínimo de liquidez (caixa mínimo). Esse limite é acompanhado diariamente por meio do 

cálculo do saldo de caixa projetado para os próximos noventa dias, contados a partir da data-

base de cálculo, e, caso o valor do caixa esteja abaixo desse limite, a instituição avalia a 

necessidade de acionamento do Plano de Contingência para cobertura da deficiência de liquidez. 

 
 
f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:  
 
i - contratos de empréstimo e financiamento relevantes   
 
O BANESTES possui contratos que representam recursos captados junto a instituições oficiais, 

os quais são repassados a clientes, fomentando o desenvolvimento econômico do Estado do 

Espírito Santo. São eles: 

                
2020 

               
2019 

  
 2018             

Instituição  Linha  Recursos Captados 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social ......  Automático/FINAME  24.455  47.799  79.211 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social ......  Microcrédito  5.619  16.450  31.113 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social ......  BNDES  10.688  13.096  13.477 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento..........  FUNCAFÉ  25.588  24.343  21.705 
Total...........................................................................    66.350 101.688  145.506
     
 
ii - outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 
Os DIs emitidos pelo BANESTES são da modalidade microcrédito e foram solicitados pela 

Gerência de Crédito Rural e para Investimentos do BANESTES em virtude da alta demanda dos 

créditos concedidos nesta modalidade de aplicação. As contraparte, bem como valores e seus 

vencimentos estão detalhados a seguir: Banco Safra: R$ 5 milhões - 12/01/2021; Caixa 

Econômica Federal:  R$ 50 milhões - 18/01/2021 e R$ 50 milhões - 08/03/2021; Banco ABC: 
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R$ 1,7 milhão - 25/01/2021, R$ 2,5 milhões - 01/02/2021 e R$ 600 mil - 24/05/2021; Banco 

Votorantim: R$ 2 milhões - 02/02/2021; Banco Regional de Brasília: R$ 11,4 milhões - 

22/02/2021; Bradesco: R$ 3 milhões - 26/02/2021. 

 

iii - Grau de subordinação entre as dívidas  
 

No BANESTES não há grau de subordinação entre as dívidas. Porém, conforme determina a Lei 

n.º 11.101, art. 83, a ordem de precedência em um eventual concurso universal de credores, 

consideraria a subordinação entre as obrigações registradas no passivo exigível, como: 

 
 
Obrigações de Acordo com a Precedência 
 
Em milhares de reais 
Itens 2020 2019 2018 

Obrigações Trabalhistas 91.181 93.667 90.799 

Obrigações Fiscais e Previdenciárias 44.477 76.357 56.348 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 4.783 1.782 2.641 

Demais Obrigações 28.298.141 21.353.944 
     

25.715.475  

Outras Obrigações 358.886 612.567 575.019 

Sociais e Estatutárias 48.431 60.833 61.935 

Total do Passivo Exigível 28.845.899 22.199.150 26.502.217 
iv Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação à limite de 

endividamento e contratação de novas dívidas; à distribuição de dividendos; à 

alienação de ativos; à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 

societário. 

 

O BANESTES não realizou a emissão de quaisquer instrumentos financeiros ou dívidas que 

imponham restrições ao emissor. As captações são realizadas por meio de instrumentos 

financeiros convencionais, tais como CDBs, Depósitos Interfinanceiros, Letras de Crédito 

Imobiliário, Letra de Crédito do Agronegócio, Letras Financeiras (não subordinadas) e Operações 

Compromissadas, as quais não contam com cláusulas restritivas (covenants). 

 

Em relação à captação do Funcafé – Fundo de Defesa da Economia Cafeeira–, o limite de recursos 

contratados nos exercícios de 2019 e 2020, respectivamente, foi de R$ 47 milhões e R$ 49 

milhões em que, ao final do exercício de 2020, o saldo de Obrigação encerrou-se em R$ 25,6 

milhões. 

 

Demais obrigações por empréstimos e repasses contratados são oriundas dos limites 

estabelecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, que são baseados no 

patrimônio de referência e em análise de rating realizada.  No ano de 2020, o saldo de recursos 
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aplicados atingiu R$ 36 milhões, destinados prioritariamente a financiamentos de projetos de 

investimento e aquisições de máquinas e equipamentos. 

 

As restrições em relação à alienação do controle societário e à distribuição de dividendos estão 

previstas no Estatuto Social da Instituição, respectivamente, em seu artigo 7º que define que o 

Estado do Espírito Santo deterá sempre, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital 

social com direito a voto do BANESTES e em seu artigo 85 que define como dividendo obrigatório 

25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, não podendo exceder a 60% (sessenta por cento) do 

lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei 6404/76, como dividendo obrigatório.  

 

Assim como toda instituição financeira, está sujeito aos limites operacionais estabelecidos pelo 

CMN e BACEN para funcionamento, conforme disposições da regulamentação em vigor, em 

especial a Lei nº 4.595/64, que instituiu o Sistema Financeiro Nacional, e a Resolução CMN nº 

2.844/01.  

 

As normas também vedam às instituições financeiras à prática de operações, com destaque 

para: i) concessão de empréstimos ou adiantamentos a empresas ligadas, administradores e 

parentes; e  ii) a aquisição de imóveis não destinados a uso próprio. 

 

 

 

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados  

 

Não estamos sujeitos a limites de utilização de financiamentos, nossas operações são somente 

de repasses. 

 

h.  alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

Balanço Consolidado   

      

Em milhares de reais   

 2020 
AV 

(%) 

AH 

(%) 
2019 

AV 

(%) 
AH (%) 2018 

AV 

(%) 
AH (%) 

Ativo          

Disponibilidades e Reservas 

no Banco Central 
1.035.117 3,4 10,1 939.798 4,0 7,7 872.486 3,1 (32,4) 

Aplicações no Mercado Aberto 

e em Depósitos 

Interfinanceiros 

0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 (100,0) 

Ativos Financeiros para 

Negociação 
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 (100,0) 
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Ativos Financeiros 

Mensurados ao Valor Justo 

por Meio do Resultado 

655.210 2,1 16,1 564.592 2,4 35,1 418.059 1,5 100,0 

Ativos Financeiros Disponíveis 

para Venda 
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 (100,0) 

Ativos Financeiros 

Mensurados ao Valor Justo 

por Meio de Outros 

Resultados Abrangentes 

6.685.995 21,9 9,0 6.132.839 25,8 46,4 4.190.397 15,0 100,0 

-- Créditos a Instituições 

Financeiras 
32.033 0,1 (82,0) 177.887 0,7 (56,4) 408.213 1,5 100,0 

-- Instrumentos de Dívidas 6.653.962 21,8 11,7 5.954.952 25,0 57,4 3.782.184 13,5 100,0 

Ativos Financeiros Mantidos 

até o Vencimento 
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 (100,0) 

Créditos a Clientes ao Custo 

Amortizado 
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 (100,0) 

Ativos Financeiros 

Mensurados ao custo 

Amortizado 

21.026.203 68,9 39,2 15.101.212 63,5 (29,9) 21.557.676 77,1 100,0 

-- Créditos a Instituições 

Financeiras 
10.626.940 34,8 46,5 7.251.746 30,5 (41,4) 12.368.047 44,2 100,0 

-- Empréstimos e Recebíveis 4.839.071 15,8 23,6 3.913.805 16,5 2,9 3.804.784 13,6 100,0 

-- Instrumentos de Dívidas 5.570.192 18,2 41,5 3.935.661 16,5 (26,9) 5.384.845 19,3 100,0 

Ativos por Impostos Diferidos 275.990 0,9 26,6 217.979 0,9 18,4 184.092 0,7 6,7 

Outros Ativos 443.316 1,5 2,7 431.552 1,8 (14,9) 506.917 1,8 (2,1) 

Operações de Seguros 23.729 0,1 30,9 18.124 0,1 (0,6) 18.237 0,1 (9,3) 

Ativos Não Correntes 

Mantidos para Venda 
88.947 0,3 4,1 85.406 0,4 19,3 70.207 0,3 56,2 

Propriedades para 

Investimento 
411 0,0 (6,6) 440 0,0 (6,2) 469 0,0 (40,1) 

Ativos Imobilizados 162.864 0,5 (29,0) 229.354 1,0 132,1 99.515 0,4 (22,8) 

Ativos Intangíveis 133.140 0,4 97,3 67.484 0,3 17,8 57.265 0,2 40,7 

Total do Ativo 30.530.922 100,0 28,3 23.788.780 100,0 (15,0) 27.975.320 100,0 22,4 

          

 2020 
AV 

(%) 

AH 

(%) 
2019 

AV 

(%) 
AH (%) 2018 

AV 

(%) 
AH (%) 

Passivo          

Recursos de Instituições 

Financeiras 
11.643.399 38,1 30,0 8.959.037 37,7 (37,0) 14.230.868 50,9 44,2 

Depósitos de Clientes 15.798.121 51,7 36,2 11.595.297 48,7 10,0 10.544.212 37,7 7,1 

Títulos de Dívida Emitidos 173.821 0,6 (60,7) 441.828 1,9 (29,8) 629.115 2,3 (13,5) 

Passivos de Impostos 

Correntes 
1.659 0,0 (33,0) 2.477 0,0 (22,5) 3.195 0,0 103,5 

Provisões para Contingências 190.863 0,6 9,0 175.037 0,7 29,3 135.402 0,5 10,2 

Passivos de Operações de 

Seguros 
6.304 0,0 85,3 3.402 0,0 14,3 2.977 0,0 (8,5) 

Outros Passivos 930.666 3,0 10,4 843.127 3,5 11,0 759.569 2,7 6,6 

Provisões Técnicas de 

Seguros e Previdência 
101.066 0,3 (43,5) 178.945 0,8 (9,1) 196.879 0,7 4,1 

Patrimônio Líquido          
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Capital Social 1.295.000 4,2 0,0 1.295.000 5,4 27,6 1.015.000 3,6 0,0 

Ajustes de Avaliação 

Patrimonial 
-35.284 0,1 (246,6) 24.069 0,1 21,9 19.745 0,1 0,0 

Reservas de Lucros 450.434 1,5 57,8 285.460 1,2 (37,1) 453.688 1,6 27,9 

Lucros/Prejuízos Acumulados -25.127 0,1 68,6 -14.899 0,1 (2,8) (15.330) 0,1 976,5 

Participação dos Acionistas 

Controladores 
1.685.023 5,5 6,0 1.589.630 6,7 7,9 1.473.103 5,3 6,1 

Participação dos Acionistas 

Não Controladores 
0 0,0 0,0 - - - - - - 

Total do Patrimônio 

Líquido 
1.685.023 5,5 6,0 1.589.630 6,7 7,9 1.473.103 5,3 6,1 

Total do Passivo e 

Patrimônio Líquido 
30.530.922 100,0 28,3 23.788.780 100,0 (15,0) 27.975.320 100,0 22,4 

 

As maiores variações (positiva e negativa) de 2020 comparados a 2019, incidiram sobre as 

posições financeiras de: (i) créditos a instituições financeiras (+43,5%); instrumentos de dívidas 

e ativos financeiros em negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento 

(+23,2%) que somado a posição de caixa - disponibilidades e reservas no Banco Central 

(+10,1%) mantêm excelente patamar de liquidez institucional. A posição dos recursos em 

empréstimos e recebíveis apresentou variação positiva de 23,6% por força da oferta de crédito 

em linhas emergenciais e especiais direcionadas a atenuar os efeitos e impactos da crise 

sanitária junto aos diversos setores da economia local, especialmente nas modalidades de 

crédito de consumo (consignado e crédito pessoal), financiamento imobiliário e crédito 

corporativo (microcrédito e capital de giro). Quanto, ao passivo, as maiores variações incidiram 

sobre as posições financeiras de depósitos a clientes (+36,2%), de recursos de instituições 

financeiras (+30,0%); de títulos de dívida emitidos (-60,7%) e de provisões técnicas de seguros 

e previdência (-43,5%) em função da alteração do método de contabilização do fundo DPVAT. 

O patrimônio líquido avançou 6,0% representando 5,5% do total do passivo, onde as reservas 

de lucro expandiram 57,8% e o capital social manteve-se inalterado. 

 

As maiores variações (positiva e negativa) de 2019 comparados a 2018, se deram nas posições 

financeiras de: (i) créditos a instituições financeiras (-41,8%); instrumentos de dívidas e ativos 

financeiros em negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento (+9,1%) que 

somado a posição de caixa - disponibilidades e reservas no Banco Central (+7,7%) mantêm bom 

patamar de liquidez institucional. A posição dos recursos em empréstimos e recebíveis 

apresentou variação positiva de 2,9% puxado principalmente pelas modalidades de crédito de 

consumo (cartão, consignado e crédito pessoal), financiamento imobiliário e microcrédito. 

Quanto, ao passivo, as maiores variações deram-se nas posições financeiras com recursos de 

instituições financeiras (-37,0%) diante condições de mercado; com depósitos de clientes 

(+10,0%) e com títulos de dívida emitidos (-29,8%). O patrimônio líquido avançou 7,9% 
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representando 6,7% do total do passivo, onde as reservas de lucro reduziram 37,1%, em 

contrapartida com o capital social que expandiu 27,6%. 

 

Em 2018, as maiores variações (positiva e negativa) na comparação com o exercício de 2017 

foram nas posições financeiras com: (i) o total de Créditos a Instituições Financeiras, aplicações 

no mercado aberto e depósitos interfinanceiros (+57,5); o total de ativos financeiros (em 

negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento) e instrumentos de dívidas 

(+7,8%) que somado a posição de caixa - disponibilidades e reservas no Banco Central (-32,4%) 

mantêm forte patamar de liquidez institucional. O somatório dos créditos a clientes e 

empréstimos e recebíveis apresentou variação positiva de 4,6% puxado principalmente pelas 

modalidades de crédito de consumo (cartão, consignado e crédito pessoal) e financiamento 

imobiliário. Quanto, ao passivo, as maiores variações deram-se nas posições financeiras com 

recursos de instituições financeiras (+44,2%) em função da elevação dos saldos nas operações 

desempenhadas como dealer do Bacen; com depósitos de clientes (+7,1%); e com emissão de 

títulos de dívida (-13,5%). O patrimônio líquido avançou 6,1% representando 5,3% do total do 

passivo, onde as reservas de lucro elevaram-se 27,9%. 

 

Demonstração do Resultado  

 

Em milhares de reais 

 2020 
AV 

(%) 

AH 

(%) 
2019 

AV 

(%) 

AH 

(%) 
2018 

AV 

(%) 

AH 

(%) 

Receitas Financeiras 1.474.979 100,0 (28,7) 2.068.920 100,0 (2,9) 2.130.268 100,0 (18,5) 

Despesas Financeiras (676.181) 45,8 (45,4) (1.239.505) 59,9 (6,3) (1.323.203) 62,1 (27,9) 

          

Margem Financeira 798.798 54,2 (3,7) 829.415 40,1 2,8 807.065 37,9 3,8 

            

Receitas de Serviços  340.465 23,1 (3,7) 353.543 17,1 7,3 329.358 15,4 12,5 

Despesas de Serviços  (84.421) 5,7 (1,7) (85.881) 4,2 12,3 (76.453) 3,6 1,9 

            

Resultado de Serviços  256.044 17,4 (4,3) 267.662 12,9 5,8 252.905 11,9 16,1 

          

Resultado de Ativos 

Financeiros para Negociação 
0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 (100,0) 

Resultado de Ativos 

Financeiros Mensurados ao 

Valor Justo por Meio do 

Resultado 

(1.636) 0,1 (318,1) 750 0,0 230,4 227 0,0 100,0 

Resultado de Ativos 

Financeiros Disponíveis para 

Venda 

0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 (100,0) 

Resultado de Ativos 

Financeiros Mensurados ao 

Valor Justo por Meio de Outros 

Resultados Abrangentes 

70.111 4,8 126,9 30.894 1,5 (10,2) 34.389 1,6 100,0 
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Resultado de Seguros e 

Previdência 
76.509 5,2 8,1 70.753 3,4 4,4 67.770 3,2 18,9 

Resultado de Operações de 

Câmbio e Variação Cambial 
4.096 0,3 (19,6) 5.097 0,2 (46,4) 9.504 0,4 (33,7) 

Resultado com Perdas com 

Impairment de Ativos 

Financeiros 

(63.881) 4,3 (41,5) (109.225) 5,3 (32,1) (160.814) 7,5 41,9 

Despesa de Pessoal (418.205) 28,4 0,7 (415.470) 20,1 1,9 (407.632) 19,1 (0,7) 

Resultado da Alienação de 

Ativos Não Correntes Mantidos 

para Venda, Propriedades para 

Investimento e Imobilizado 

6.374 0,4 -9,7 7.062 0,3 (37,5) 11.299 0,5 63,4 

Provisões Cíveis, Trabalhistas, 

Fiscais e Outras 
(47.147) 3,2 (41,7) (80.863) 3,9 55,0 (52.172) 2,4 99,0 

Resultado de Equivalência 

Patrimonial 
0 0,0 0,0 - - - - - - 

Despesas Tributárias (83.191) 5,6 (1,5) (84.461) 4,1 3,1 (81.960) 3,8 8,7 

Outras Despesas 

Administrativas 
(238.683) 16,2 (4,4) (249.730) 12,1 9,9 (227.164) 10,7 2,2 

Outras Receitas/ (Despesas) 

Operacionais 
(27.374) 1,9 39,0 (19.698) 1,0 (12,3) (22.461) 1,1 269,9 

          

Resultado Antes dos 

Impostos 
331.815 22,5 31,6 252.186 12,2 9,2 230.956 10,8 (10,7) 

Impostos Correntes e Diferidos (110.161) 7,5 197,7 (37.000) 1,8 (52,1) (77.223) 3,6 (15,3) 

Resultado Líquido do 

Exercício 
221.654 15,0 3,0 215.186 10,4 40,0 153.733 7,2 (8,1) 

          

Resultado do Exercício 

Atribuível aos: 
         

Acionistas Controladores 221.654 15,0 3,0 215.186 10,4 40,0 153.733 7,2 (8,1) 

Quantidade de Ações em 

Circulação (em lote de Mil) 
315.912   - 315.912  - 315.912  - 

          

Resultado por Ação Básico 

e Diluído (em R$) 
           0,70    3,0 0,68  40,0 0,49  (8,1) 

          

Lucro Líquido do Exercício 221.654 15,0 3,0 215.186 10,4 40,0 153.733 7,2 (8,1) 

Ganho (Perda) Não Realizado 

em Ativos Financeiros 

Disponíveis para Venda Líquido 

dos Impostos 

(66.412) 4,5 (683,4) 11.383 0,6 29.855,3 38 0,0 (99,8) 

Ganho (Perda) Transferido ao 

Resultado por Alienação 
7.059 0,5 200,0 (7.059) 0,3 (100,0) - - - 

Total dos Outros 

Resultados Abrangente 

Líquidos dos Impostos 

(59.353) 4,0 (1.472,6) 4.324 0,2 11.278,9 38 0,0 (99,8) 

          

Resultado Abrangente do 

Exercício 
162.301 11,0 (26,1) 219.510 10,6 42,8 153.771 7,2 (16,9) 
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Resultado Abrangente do 

Exercício Atribuível aos  
         

Acionistas Controladores 162.301 11,0 (26,1) 219.510 10,6 42,8 153.771 7,2 (16,9) 

 

Em 2020, as variações (positiva e negativa) significativas na demonstração consolidada de 

resultado quando comparado com o exercício 2019, foram: 

 

(i) redução da margem financeira (-3,7%), resultante da queda das receitas advindas da 

tesouraria (-38,7%) junto especialmente as receitas de caixa e equivalentes(-51,9%) e 

de títulos de investimentos (-34,8%), função direta do patamar da taxa selic. As receitas 

com empréstimos e recebíveis recuaram (-7,3%), contudo em menor nível face à 

expansão do saldo em carteira (+23,6%) e do perfil pré-fixado que representa a maioria 

da posição financeira. Sob mesma função direta da taxa selic, há a retração substancial 

das despesas com instituições financeiras (-50,0%) e com custos dos depósitos de 

clientes (-40,3%); 

(ii) queda do resultado com serviços (-4,3%), diante menores receitas com conta corrente e 

poupança (-3,1%), com cobrança (-10,8%), com gestão e administração de fundos (-

9,2%) e com arrecadações (-3,1%); a contraponto de uma da receita com cartão de 

crédito (+8,9%) aliado a redução de despesa com serviços e comissões (-1,7%) 

especialmente frente aos custos com serviços do sistema financeiro (-3,5%); 

(iii) expansão do resultado com seguros e previdência (+8,1%), face aumento da 

produtividade comercial; 

(iv) menor custo de impairment (-41,5%), função da nossa inadimplência comercial (1,9%) 

diante a melhora da classificação de risco das operações em nível de AA-C (92,6%) e em 

nível H (2,6%) em decorrência de medidas de restruturação das operações de crédito, 

como alongamento de prazos, repactuações, novas condições e carências; 

(v) redução dos custos com provisões cíveis, trabalhistas, fiscais e outras (-41,7%), em 

conformidade com a necessidade jurídica dos processos; e 

(vi) gestão e controle de custos administrativos, onde as despesas Administrativas (pessoal 

e outras administrativas) totais retraíram 1,2%  diante medidas e ações executadas nas 

frentes: programa de desligamento voluntário – PDV, marketing, comunicação – 

transmissão de dados, vigilância e segurança, consumo de água e energia e outras 

despesas administrativas principalmente ligadas a atividade jurídica como comissões e 

taxas/emolumentos cartoriais.  

 

Em 2019, as variações (positiva e negativa) significativas na demonstração consolidada de 

resultado quando comparado com o exercício 2018, foram: 
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(vii) elevação da margem financeira (+2,8%), diante o crescimento das receitas com 

empréstimos e recebíveis (+4,3%) e a manutenção do patamar de receitas com títulos 

de investimentos (-2,6%), os quais sofreram diretamente impactos do comportamento 

de queda da taxa de juros Selic. Importante relatar o mesmo impacto junto às operações 

de tesouraria com a queda de receitas com caixa e equivalentes de caixa (-11,1%) e com 

crédito a instituições financeiras (-14,1%) compensadas pela redução das despesas com 

instituições financeiras (-13,5%) aliado a uma branda elevação dos custos com depósitos 

de clientes(+3,4%); 

(viii) expansão do resultado com serviços (+5,8%), diante o crescimento das receitas com 

conta corrente e poupança (+3,5%), com cartões de crédito (+4,5%), com gestão e 

administração de fundos (+23,4%) e arrecadações (+13,9%); mesmo sob a elevação do 

custo com serviços e comissões (+12,3%) diante aumentos com despesa de serviços de 

cartões (+20,2%) e com despesa de correspondente bancário (+13,6%);   

(ix) maior resultado com seguros e previdência (+4,4%), face aumento da produtividade 

comercial; 

(x) menor custo de impairment (-32,1%), decorrente da expressiva queda (1,0 p.p) da 

inadimplência comercial (2,7%) puxada pela redução da inadimplência com pessoa 

jurídica, pela elevação da qualidade do crédito nas novas concessões e a gradativa 

melhoria dos níveis de risco dos ativos financeiros em carteira;  

(xi) aumento dos custos com provisões cíveis, trabalhistas, fiscais e outras        (+55,0%), 

face constituição pontual de provisão de contingência fiscal no valor de R$ 42 milhões; e 

(xii) controle de custos administrativos, onde as despesas com pessoal elevaram-se 1,9% 

diante implantação de Programa de Desligamento Voluntário - PDV e outras despesas 

administrativas (+9,9%), motivada pela implementação de projetos para expandir a 

inserção comercial como: App transacional – cartões, App Abre Contas, Banestes.corp, 

internet banking e automação bancária. 

 

Em 2018, as variações (positiva e negativa) significativas na demonstração consolidada de 

resultado quando comparado com o exercício 2017, foram: 

 

(i) elevação da margem financeira (+3,8%), diante a branda elevação das receitas com 

crédito a clientes (+2,4%) e a substancial redução de despesas com depósitos de clientes 

(-27,9%), função direta do comportamento de queda da taxa de juros Selic. Importante 

relatar que o efeito Selic (redução) foi presente nas operações de tesouraria; tanto na 

parte de receitas: queda acentuada nas receitas com caixa e equivalentes de caixa (-

32,4%), com aplicações no mercado aberto (-24,0%) e com títulos de investimentos (-

20,5%); como na parte de despesa: retração dos custos com depósitos de instituições 

financeiras   (-27,9%); 
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(ii) Maior resultado com serviços (+16,1%), dado o crescimento das receitas com conta 

corrente e poupança (+24,2%), com cartões de crédito (+14,2%), com fundos (+19,7%) 

e arrecadações (+21,5%); aliado a leve elevação do custo com serviços e comissões 

(+1,9%) impactado pela redução de despesas com comercialização de seguros (-7,7%) 

e despesas com correspondente bancário (-2,2%); 

(iii) crescimento do resultado com seguros e previdência (+18,9%), face reversões pontuais;  

(iv) maior custo de impairment (+41,9%), decorrente da alocação de provisionamento para 

ativos financeiros em concordância com a norma IFRS 9, da adoção do novo modelo de 

escoragem de clientes para avaliação do risco de crédito consoante a realidade da carteira 

da instituição e da menor margem de recuperação de ativos em prejuízo;  

(v) elevação dos custos com provisões cíveis, trabalhistas, fiscais e outras (+99,0%), face 

fatos pontuais como o impacto dos planos econômicos;  

(vi) controle de custos administrativos – com pessoal (-0,7%) e com outras despesas 

administrativas (+2,2%), variação menor que a inflação para o período; e 

(vii) impacto em outras receitas/despesas operacionais: como a redução das receitas geradas 

da atualização monetária sobre depósitos judiciais, menor incorporação de ganhos de 

capital e aumento de custos com a operação bancária no tocante a custos adicionais com 

programa fidelidade, cartões e rede de ATM (rede Saque & Pague). 
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a. resultados das operações do emissor, em especial: i) descrição de quaisquer 

componentes importantes da receita; ii) fatores que afetaram materialmente os 

resultados operacionais. 

 

Abaixo, apresentamos tabela com valores relativos à demonstração dos resultados consolidados 

dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. 

 

Demonstração do Resultado 

 

Em milhares de reais 

Descrição 2020 ∆% 2019 ∆% 2018 ∆% 

Receitas da Intermediação Financeira 1.543.454 (26,5)  2.100.564 (3,0) 2.164.884 (18,4) 

Receita com Juros de Similares 1.474.979 (28,7)  2.068.920 (2,9) 2.130.368 (18,5) 

Resultado de Instrumentos Financeiros 
para Negociação 

0 0,0  0 0,0 0 (100,0) 

Resultado de Instrumentos Financeiros a 
Valor Justo por Meio do Resultado (1.636) (318,1)  750 100,0 227 0,0 

Resultado de Ativos Financeiros 
Disponíveis para Venda 

0 0,0  0 0,0 0 (100,0) 

Resultado de Instrumentos Financeiros a 
Valor Justo por Meio de Outros 
Resultados Abrangentes 

70.111 126,9  30.894 (10,2) 34.389 100,0 

Despesas da Intermediação 
Financeira 

    
(676.181) 

(45,4)  (1.239.505) (6,3) (1.323.203) (27,9) 

Despesas com Juros de Similares     
(676.181) 

(45,4)  (1.239.505) (6,3) (1.323.203) (27,9) 

Resultado Bruto Intermediação 
Financeira 

867.273 0,7  861.059 2,3 841.681 3,1 

Outras Despesas/Receitas 
Operacionais 

    
(535.458) 

(12,1)  (608.873) (0,3) (610.725) 9,5 

Receitas de Prestação de Serviços 340.465 (3,7)  353.543 7,3 329.358 12,5 

Despesas de Pessoal     
(418.205) 

0,7  (415.470) 1,9 (407.632) (0,7) 

Outras Despesas Administrativas 
    

(238.683) (4,4)  (249.730) 9,9 (227.164) 2,2 

Despesas Tributárias       
(83.191) 

(1,5)  (84.461) 3,1 (81.960) 8,7 

Outras Receitas Operacionais 100.236 (1,1)  101.310 (4,1) 105.653 (3,3) 

    - Resultado de Seguros e Previdência 76.509 8,1  70.753 4,4 67.770 18,9 

    - Outras Receitas Operacionais 13.257 (27,9)  18.398 7,7 17.080 (45,0) 

    - Resultado da Alienação de Ativos Não 
Correntes Mantidos para a 
      Venda, Propriedades para 
Investimento e Imobilizado 

6.374 (9,7)  7.062 (37,5) 11.299 63,4 

    - Resultado de Operações de Câmbio e 
Variação Cambial 

4.096 (19,6)  5.097 (46,4) 9.504 (33,7) 

Outras Despesas Operacionais 
    

(236.080) (24,8)  (314.065) (4,5) (328.980) 30,7 

    - Perda Líquida de Impairment em 
Ativos Financeiros 

      
(63.881) 

(41,5)  (109.225) (32,1) (160.821) 41,9 

    - Depreciações e Amortizações - - - - - - 

    - Provisões Cíveis, Trabalhistas, Fiscais 
e Outras 

      
(47.147) 

(41,7)  (80.863) 55,0 (52.172) 99,0 

    - Despesas com Serviços 
      

(84.421) (1,7)  (85.881) 12,3 (76.453) 1,9 
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    - Outras Despesas Operacionais 
      

(40.631) 6,7  (38.096) (3,7) (39.541) 6,5 

Resultado Antes dos Tributos sobre o 
Lucro 

331.815 31,6  252.186 9,3 230.956 (10,7) 

Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre o Lucro 

    
(110.161) 

197,7  (37.000) (52,1) (77.223) (15,3) 

Corrente 
    

(119.520) 52,7  (78.295) (17,6) (94.967) 122,1 

Diferido           
9.359  

(77,3)  41.295 132,7 17.744 (136,6) 

Resultado Líquido das Operações 
Continuadas 

      

Lucro/Prejuízo do Período 221.654 3,0  215.186 40,2 153.733 (8,1) 

Lucro por Ação - (R$ / Ação)       

Lucro Básico por Ação:       

ON 0,70  0,68  0,49  

PN 0,70  0,68  0,49  

 

Em 2020, o lucro líquido atingiu R$ 222 milhões (+3,0%), correspondendo a R$ 0,70 por ação. 

O faturamento1 retraiu 22,3% somando R$ 2,0 bilhões, decorrente da queda das receitas com 

juros, especialmente as operações de tesouraria (-38,7%), como receitas de caixa e 

equivalentes (-51,9%), títulos de investimento (-34,8%) e crédito a instituições financeiras (-

10,5%); em suma, reflexos diretos do comportamento e patamar da taxa Selic. As receitas com 

empréstimos e recebíveis recuaram em menor nível (-7,3%) em função da elevação do saldo da 

carteira (+23,6%) e do perfil dos recursos que na sua maioria são pré-fixados.  

 

Os custos com impairment recuaram 41,5%, face a inadimplência comercial a patamar de 1,9% 

diante a execução de medidas de estruturação das operações de crédito, como alongamentos 

de prazos, repactuações e carências. O contraponto positivo ficou por conta da queda de custos 

das despesas com juros as ligadas a recursos de instituições financeiras (-50,0%) e a depósitos 

de clientes (-40,3%). Outros itens que impactaram o resultado: i) menores receitas com serviços 

(-3,7%), ii) expansão do resultado de seguros e previdência (+8,1%), iii) redução da 

constituição de provisões cíveis, trabalhistas, fiscais e outras (-41,7%), e v) controle e gestão 

dos custos administrativos (pessoal e outras despesas administrativas), que retraíram 1,2% 

diante medidas e ações executadas nas frentes: programa de desligamento voluntário – PDV, 

marketing, comunicação – transmissão de dados, vigilância e segurança, consumo de água e 

energia e outras despesas administrativas principalmente ligadas a atividade jurídica como 

comissões e taxas/emolumentos cartoriais.  

  

Em 2019, o lucro líquido atingiu R$ 215 milhões (+40,2%), correspondendo a R$ 0,68 por ação. 

O faturamento recuou 1,6% somando R$ 2,5 bilhões, em função queda das receitas com juros, 

                                                           
1 Trata-se do total das receitas financeiras, receitas de serviços, resultado de ativos financeiros para negociação, 
resultado de ativos financeiros disponíveis para venda, resultado de ativos financeiros mensurados a valor justo por 
meio do resultado e dos outros resultados abrangentes, resultado de seguros e previdência e resultados de operações 
de câmbio e variação cambial. 
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especialmente as operações de tesouraria, como receitas de caixa e equivalentes (-11,1%), 

títulos de investimento (-2,6%) e créditos a instituições financeiras (-14,1%). As receitas com 

empréstimos e recebíveis expandiram 4,3% puxado pelo crescimento do saldo da carteira de 

crédito. Houve uma redução substancial dos custos com impairment (-32,1%) decorrente de 

uma menor inadimplência comercial (2,7%; -1,0 p.p.); e queda de despesas financeiras, em 

especial, as ligadas aos recursos de instituições financeiras (-13,5%). Outros itens que 

impactaram o resultado: i) maiores receitas com serviços (+7,3%), ii) crescimento do resultado 

de seguros e previdência (+4,4%), iii) constituição de provisões cíveis, trabalhistas, fiscais e 

outras (+55,0%), e v) controle dos custos administrativos (pessoal e outras despesas 

administrativas), que elevaram-se 4,8% dado a implantação de Programa de Desligamento 

Voluntário - PDV e a implementação de projetos para expansão e abrangência da atividade 

comercial como App transacional de cartões, internet banking, App Abre Contas, Banestes.corp, 

entre outros.  

 

Em 2018, o lucro líquido atingiu R$ 154 milhões (-8,1%), correspondendo a R$ 0,49 por ação. 

O faturamento recuou 14,7% somando R$ 2,6 bilhões, motivada pela queda das receitas com 

juros, especialmente as operações de tesouraria atreladas a Selic, como receitas de caixa e 

equivalentes (-32,4%), títulos de investimento (-20,5%) e aplicações no mercado aberto (-

24,0%). As receitas com créditos a clientes cresceram 2,4% dado a maior composição da 

carteira de empréstimos e recebíveis com operações pré-fixadas. Em contrapartida, houve a 

compensação com menores despesas com depósitos a clientes e com depósitos de instituições 

financeiras, ambas reduziram 27,9%. Outros itens que contribuíram para o resultado: i) maiores 

receitas com serviços (+12,5%), ii) maior custo de impairment (+41,9%), iii) crescimento do 

resultado de seguros e previdência (+18,9%), iv) impacto da constituição das provisões cíveis, 

trabalhistas, fiscais e outras, v) controle dos custos administrativos, dado sua elevação a 

patamar menor que o índice de inflação do período e vi) menores receitas com a atualização 

monetária dos depósitos judiciais, somada a menor a incorporação de ganhos de capital e 

aumento dos custos com operação bancária no tocante a programa de relacionamento com 

clientes, cartões e rede de ATM. 

 

Principais contas de resultado que influenciaram os resultados dos 3 últimos 

Exercícios Sociais: 

 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 

 

Em 2020, a receita da intermediação financeira retraiu 26,5% em decorrência da ação direta da 

Selic junto às operações de Tesouraria (-38,7%) provenientes de caixa e equivalentes (-51,9%), 

títulos de investimento (-34,8%) e crédito a instituições financeiras (-10,5%). As receitas 
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provenientes de empréstimos e recebíveis também recuaram (-7,3%), em que pese, a expansão 

o saldo em carteira de empréstimos e recebíveis (+23,6%) e o perfil desses recursos, na sua 

maioria pré-fixado. Sob mesma função direta da Selic, e de forma compensatória há retrações 

nos custos com depósitos de clientes (-40,3%) e com instituições financeiras (-50,0%), 

resultando assim, em um resultado bruto da intermediação financeira levemente superior 

(+0,7%), somando R$ 867 milhões. 

 

Em 2019, a receita da intermediação financeira recuou 3,0% diante impactos do comportamento 

de queda da taxa Selic, atreladas diretamente as operações de Tesouraria (-7,1%). As receitas 

provenientes de empréstimos e recebíveis cresceram 4,3% em função da elevação do saldo em 

carteira. Sob o mesmo efeito da taxa de juros, o custo com depósitos de clientes apresentou 

leve evolução (+3,4%), compensado pela queda substancial das despesas com recursos de 

instituições financeiras (-13,5%). A resultante desses fatores levou o Banco a um resultado 

bruto da intermediação financeira superior em 2,3%, somando R$ 861 milhões. 

 

Em 2018, a receita da intermediação financeira recuou 18,4% diante impactos diretos da queda 

da taxa Selic, especialmente nas receitas advindas das operações na Tesouraria (-27,0%) com 

títulos de investimento, aplicações no mercado aberto e caixa e equivalentes de caixa. As 

receitas provenientes de créditos a clientes cresceram 2,4% diretamente atrelado à composição 

da carteira de empréstimos e recebíveis, a qual possui maior volume em concessões pré-fixadas. 

Em contrapartida, o custo com depósitos a clientes e a instituições financeiras recuaram 

respectivamente 27,9%. Outro fator que ajudou a estabilizar em termos de valores nominais as 

receitas geradas pelos ativos rentáveis foi o crescimento do saldo dos ativos financeiros e 

instrumentos de dívidas (+7,8%) e saldo com créditos a instituições financeiras (+57,5%). A 

resultante desses fatores levou o Banco a um resultado bruto da intermediação financeira 

superior em 3,1%, somando R$ 842 milhões. 

 

Receitas de Prestação de Serviços 

 

Em 2020, as receitas com serviços retraíram 3,7%, somando R$ 340 milhões, decorrente das 

quedas e receitas com conta corrente e poupança (-3,1%), com cobrança (-10,8%), com gestão 

e administração de fundos (-9,2%) e com arrecadações (-3,1%) função direta das medidas 

restritivas e de combate à pandemia da COVID-19, em que se pese o avanço das receitas ligadas 

a cartão de crédito (+8,9%). Os canais digitais (Internet Banking e Mobile) foram responsáveis 

por 22 milhões de transações financeiras em 2020, crescendo 22,8% sobre 2019. Analisando-

se as transações totais, que incluem consultas de informações como extrato, nosso aplicativo 

manteve-se como o principal canal de transações para os clientes, alcançando mais de 74 
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milhões de transações no ano, crescimento de 27,1%. O índice de Cobertura geral2 atingiu 

51,8%. 

 

Em 2019, as receitas com serviços avançaram 7,3%, puxado pela elevação das receitas ligadas 

à conta corrente e poupança (+3,5%), com cartões de crédito (+4,5%), com gestão e 

administração de fundos (+23,4%) e com arrecadações (+13,9%) por meio do estreitamento e 

intensificação do relacionamento com nossa base de clientes (+1,1 milhão), os quais 

movimentaram 586 mil contas de poupança (+2,8%) e 736 mil contas correntes (+2,1%). O 

mobile segue como principal canal de relacionamento com os clientes, com um total de 58 

milhões de transações no ano. Os canais digitais (internet banking e mobile) foram responsáveis 

por 17 milhões de transações financeiras. O índice de Cobertura geral atingiu seu melhor 

patamar nos últimos 3 anos (53,1%). 

 

Em 2018, as receitas com prestação de serviços avançaram 12,5%, diante a elevação de receitas 

ligadas à conta corrente e poupança (+24,2%), com cartões de crédito (+14,2%), com gestão 

e administração de fundos (+19,7%) e com arrecadações (+21,5%) diante o estreitamento e 

intensificação do relacionamento com a base de clientes (mais de 1,1 milhão), os quais 

movimentaram 570 mil contas de poupança (+3,3%) e 721 mil contas correntes. Cabe 

mencionar, o crescimento das operações bancárias em canais digitais em 2018 com volume de 

64 milhões de transações (+51,5%), enquanto, o volume de transações nos canais tradicionais 

(agência, correspondente bancário e autoatendimento) atingiram 58 milhões. No aplicativo 

BANESTES foram registradas 49 milhões de transações (+73,5%), passando a ser o principal 

canal transacional do Banco. O índice de Cobertura geral no período foi de 51,9%. 

 

Despesas de Pessoal  

 

Em 2020, as despesas de pessoal somaram R$ 418 milhões, discreta elevação de 0,7%. Este 

cenário é resultante das aplicações de Programas de Desligamento Voluntário – PDV adotados 

ao longo dos últimos 3 anos; à contraponto dos efeitos do reajuste da convenção coletiva anual 

aplicada à categoria. É importante frisar que no decorrer do ano foram desligados 182 

colaboradores, por adesão aos planos de demissão voluntária e desligamento incentivado. 

Durante o exercício foi investido R$ 1,6 milhão em capacitação e treinamento. O valor distribuído 

aos empregados a título de participação no lucro foi de R$ 47 milhões. 

 

Em 2019, as despesas de pessoal somaram R$ 415 milhões, crescente 1,9%. Este 

comportamento tem origem na implantação do Programa de Desligamento Voluntário – PDV 

adotado e no reajuste anual dado a convenção coletiva aplicada à categoria. Contudo, é 

                                                           
2 Relação entre o total das receitas de serviços e o total das despesas administrativas (pessoal e outras). 
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importante frisar que no decorrer do ano já foram capturados benefícios do Programa de 

Desligamento Voluntário, os quais se estenderão para os próximos anos. Durante o exercício foi 

investido R$ 1,6 milhão em capacitação e treinamento. O valor distribuído aos empregados a 

título de participação no lucro foi de R$ 48 milhões. 

 

Em 2018, as despesas de pessoal somaram R$ 408 milhões, retraindo 0,7%. Este 

comportamento tem origem nos Programas de Desligamento Voluntário – PDV adotados nos 

últimos exercícios. Contudo, é importante frisar que na composição da despesa de pessoal 

supracitada, há um impacto do aumento das despesas com participações estatutárias no lucro 

(+26,9%) conforme definição em convenção coletiva da categoria. Durante o exercício foi 

investido R$ 1,6 milhão em capacitação e treinamento. O valor distribuído aos empregados a 

título de participação no lucro foi de R$ 47 milhões. 

 

Outras Despesas Administrativas  

 

Em 2020, as outras despesas administrativas somaram R$ 239 milhões, queda de 4,4% 

decorrente do controle e gestão dos custos junto a atividade bancária, mais precisamente com 

os custos de marketing (+24,8%), segurança e vigilância (-7,1%), consumo de água e energia 

(-21,2%), viagens (-59,9%), transporte (-3,2%), comunicação – transmissão de dados (-

23,5%) e outras despesas administrativas (-41,0%) principalmente as ligadas a atividade 

jurídica como comissões e taxas/emolumentos cartoriais, em que se pese, a influência do 

cenário de pandemia instalado no que concerne os efeitos das medidas de combate a COVID-

19, especialmente as restrições e o isolamento social. 

 

Em 2019, as outras despesas administrativas somaram R$ 250 milhões, acréscimo de 9,9% 

decorrente da renovação contratual das atividades de retaguarda e da melhoria constante e 

adição de novos serviços tecnológicos para suporte e atendimento das demandas de mercado 

em meio a nossa transformação digital. Projetos importantes foram implementados durante o 

ano, como, App transacional de cartões, App Abre contas, Banestes.corp, internet banking e 

automação bancária. As variações de custos (positivas e negativas) impactantes ficaram por 

conta dos itens: marketing (+17,4%), comunicação (-14,7%), serviços técnicos especializados 

(+20,8%), processamento de dados (+9,6%) e segurança e vigilância (+5,5%). 

 

Em 2018, as outras despesas administrativas somaram R$ 227 milhões, acréscimo de 2,2%, 

ficando abaixo do índice de inflação oficial para o período (3,75%). A instituição mantém um 

trabalho contínuo na avaliação e redução de despesas sem impactos negativos na qualidade dos 

serviços prestados. Houve redução nos custos de marketing (-15,1%), de comunicação (-4,6%) 

e de serviços técnicos especializados (-5,1%). Os outros itens de despesa foram impactados 
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pelas iniciativas e demanda crescentes de projetos especialmente ligados aos canais eletrônicos, 

aos canais digitais e pela elevação da atividade bancária, refletindo aumento de custo com: 

processamento de dados (+18,8%), serviços de terceiros (+10,9%) e depreciações e 

amortizações (+14,1%). 

 

 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 

inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

 

Em 2020, as receitas da intermediação financeira apresentaram variação negativa de R$ 557 

milhões (-26,5%), efeito direto do patamar da Selic, afetando diretamente as operações de 

tesouraria (-38,7%) e as operações de empréstimos e recebíveis (-7,3%) especialmente as 

operações pós-fixadas. 

 

A taxa média de juros em 2020 no BANESTES foi de 0,47% a.m., resultante da relação da receita 

com intermediação financeira de R$ 1,5 bilhão no ano (R$ 129 milhões médios) e o volume 

médio de R$ 27,5 bilhões entre ativos financeiros, instrumentos de dívidas, créditos a instituições 

financeiras e empréstimos e recebíveis.  

 

Com relação à taxa de câmbio, a maioria das nossas operações é expressa em reais. A posição 

de moeda estrangeira resulta, basicamente, de compras e vendas de dólares americanos, euros 

e libras esterlinas de exportadores, importadores brasileiros, pessoas físicas (turismo) e de 

outras instituições financeiras no mercado interbancário. Trata-se de uma posição de câmbio 

(ACCs) relativamente pequena (R$ 11 milhões). 

 

Em 2019, as receitas da intermediação financeira apresentaram variação negativa de R$ 64 

milhões (-3,0%), diante à retração da taxa de juros Selic, afetando diretamente as operações 

de tesouraria (-7,1%) e as operações de empréstimos e recebíveis pós-fixadas. 

 

A taxa média de juros em 2019 no BANESTES foi de 0,76% a.m., resultante da relação da receita 

com intermediação financeira de R$ 2,1 bilhões no ano (R$ 175 milhões médios) e o volume 

médio de R$ 23,0 bilhões entre ativos financeiros, instrumentos de dívidas, créditos a instituições 

financeiras e empréstimos e recebíveis.  

 

Com relação à taxa de câmbio, a maioria das nossas operações é expressa em reais. A posição 

de moeda estrangeira resulta, basicamente, de compras e vendas de dólares americanos, euros 

e libras esterlinas de exportadores, importadores brasileiros, pessoas físicas (turismo) e de 
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outras instituições financeiras no mercado interbancário. Trata-se de uma posição de câmbio 

(ACCs) relativamente pequena (R$ 45 milhões). 

 

Em 2018, as receitas da intermediação financeira apresentaram variação negativa de R$ 487 

milhões (-18,4%), diante do impacto da queda da taxa Selic nas operações de tesouraria, 

pincipalmente, nas receitas de caixa e equivalentes de caixa (-32,4%), aplicações no mercado 

aberto (-24,0%) e títulos de investimentos (-20,5%). 

 

A taxa média de juros em 2018 no BANESTES foi de 0,80% a.m., resultante da relação da receita 

com intermediação financeira de R$ 2,2 bilhões no ano (R$ 180 milhões médios) e o volume 

médio de R$ 22,6 bilhões entre ativos financeiros, instrumentos de dívidas, créditos a instituições 

financeiras e empréstimos e recebíveis.  

 

Com relação à taxa de câmbio, a maioria das nossas operações é expressa em reais. A posição 

de moeda estrangeira resulta, basicamente, de compras e vendas de dólares americanos, euros 

e libras esterlinas de exportadores, importadores brasileiros, pessoas físicas (turismo) e de 

outras instituições financeiras no mercado interbancário. Trata-se de uma posição de câmbio 

(ACCs) relativamente pequena (R$ 97 milhões). 

 

 

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 

câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do 

emissor. 

 

Em 2020, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, foi de R$ 332 milhões, crescente 31,6%. 

Entre os principais fatores que contribuíram para o a melhor performance estão: (i) a margem 

financeira3 com leve elevação (+0,7%) em função de uma queda a nível superior das despesas 

com juros (-45,4%) contra a retração em menor intensidade das receitas com juros (-28,7%), 

(ii) a retração das receitas com prestação de serviços (-3,7%), (iii) o menor custo com 

impairment (-41,5%), (iv) o aumento do resultado com operações de seguros e previdência 

(+8,1%), (v) o controle e gestão despesa administrativa – pessoal e outras (-1,2%) e (vi) a 

redução da constituição de provisões trabalhistas, cíveis, fiscais e outras (-41,7%). O resultado 

do câmbio, retraiu 19,6%, basicamente em função da liquidação da carteira e de despesas de 

variação e diferenças de taxas das operações de compras e vendas de moeda estrangeira 

(dólares americanos, euros e libras esterlinas) de exportadores, importadores brasileiros, 

pessoas físicas (turismo) e de outras instituições financeiras no mercado interbancário. 

 

                                                           
3 Resultado bruto da intermediação financeira 
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Em 2019, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, foi de R$ 252 milhões, crescente 9,3%. 

Entre os principais fatores que contribuíram para o a melhor performance estão: (i) a leve 

redução das receitas com juros (-2,9%), sobretudo, nas receitas com operações de tesouraria 

(-7,1%) em parte compensada pela elevação das receitas com empréstimos e recebíveis 

(+4,3%), (ii) queda das despesas com juros (-6,3%) especialmente voltadas a operações de 

instituições financeiras, (iii) elevação das receitas com prestação de serviços (+7,3%), (iv) 

menor custo com impairment (-32,1%), (v) maior resultado com operações de seguros e 

previdência (+4,4%) compensando os acréscimos nos custos com (vi) despesa administrativa – 

pessoal e outras (+4,8%) e com (vii) a constituição de provisões trabalhistas, cíveis, fiscais e 

outras (+55,0%). O resultado do câmbio, retraiu 46,4%, basicamente em função da liquidação 

da carteira e de despesas de variação e diferenças de taxas das operações de compras e vendas 

de moeda estrangeira (dólares americanos, euros e libras esterlinas) de exportadores, 

importadores brasileiros, pessoas físicas (turismo) e de outras instituições financeiras no 

mercado interbancário. 

 

Em 2018, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, atingiu R$ 231 milhões, queda de 10,8%. 

Em suma, os principais fatores que contribuíram para a retração foram: (i) receitas com juros 

menores (-18,5%), sobretudo, nas receitas com operações de tesouraria (caixa e equivalentes 

de caixa, títulos de investimento e aplicações no mercado aberto), (ii) aumento do custo com 

impairment (+41,9%), (iii) elevação dos custos com provisões trabalhistas, cíveis, fiscais e 

outras e (iv) menor incorporação de ganhos de capital e aumentos pontuais de custos com a 

operação bancária especificamente com o programa de relacionamento com cliente (programa 

Fidelidade), com cartões e rede de ATM (Saque & Pague) . O resultado do câmbio, retraiu 33,7%, 

basicamente em função da liquidação da carteira e de despesas de variação e diferenças de 

taxas das operações de compras e vendas de moeda estrangeira (dólares americanos, euros e 

libras esterlinas) de exportadores, importadores brasileiros, pessoas físicas (turismo) e de outras 

instituições financeiras no mercado interbancário. Mesmo diante a queda de despesa de pessoal 

(-0,7%), houve impactos da inflação, de forma indireta, uma vez, que o índice de inflação é um 

indexador que compõem o índice de reajuste salarial da categoria bancária. Quanto às outras 

despesas administrativas (+2,2%) e despesas de serviços (+1,9%), seus acréscimos são 

consequência da renovação e atualização dos contratos juntos a fornecedores. 
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Financeiras

 

a. introdução ou alienação de segmento operacional 

 

Não houve introdução ou alienação de segmento operacional nos últimos 3 exercícios sociais. 

 

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

Não ocorreu, no período de 2018 a 2020, nenhuma constituição, aquisição ou alienação de 

participação societária. 

 

c. eventos ou operações não usuais 

 

Não ocorreu no período de 2018 a 2020, nenhum evento ou operação não usual relevante. 
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a. Mudanças significativas nas práticas contábeis 

 

As Demonstrações Financeiras do BANESTES estão sendo apresentadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil e que incluem os requisitos da Lei das Sociedades  por Ações (Lei n.º 

6.404/1976), sendo adotadas as alterações introduzidas pelas Leis n.º 11.638/2007 e  n.º 

11.941/2009, contemplando ainda, as disposições contidas nas normas e instruções do Banco 

Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando aplicável, e 

evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 

somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.  

 

Desde o ano de 2008, foram aprovados pela CVM diversos Pronunciamentos, Interpretações e 

Orientações Técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Entretanto, 

tais pronunciamentos só podem ser aplicados após aprovados pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN). Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo CMN são: Resolução n.º 

3.566/2008 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01 - R1); Resolução  n.º 

4.720/2019 - Demonstração dos Fluxos  de Caixa (CPC 03 - R2); Resolução n.º 4.636/2018 - 

Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 - R1);  Resolução  n.º 3.989/2011 Pagamento 

Baseado em Ações (CPC 10 - R1); Resolução n.º 4.007/2011 - Políticas Contábeis - Mudança 

de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23); Resolução n.º 3.973/2011 - Evento Subsequente 

(CPC 24); Resolução  n.º 3.823/2009 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes  

(CPC 25); Resolução n.º 4.144/2012 - Pronunciamento Conceitual Básico (CPC 00 - R1); 

Resolução  n.º 4.424/2015 - Benefícios a Empregados (CPC 33 - R1); Resolução n.º 4.524/2016 

- Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis (CPC 

02 - R2); Resolução  n.º 4.534/2016 - Ativo Intangível (CPC 04 - R1);  Resolução n.º 

4.535/2016 - Ativo Imobilizado (CPC 27); Resolução n.º 4.748/2019 - Mensuração do Valor 

Justo (CPC 46); e Resolução n.º 4.818/2020 - Resultado por Ação (CPC 41). 

 

A partir de janeiro de 2021 entraram em vigor a Resolução CMN nº 4.818/2020 e a Resolução 

BCB nº 2/2020, que estabelecem os critérios gerais e procedimentos para elaboração e 

divulgação das Demonstrações Financeiras. A Resolução BCB nº 2/2020 revogou a Circular 

Bacen nº 3.959/2019 e é aplicável na elaboração, divulgação e remessa de Demonstrações 

Financeiras a partir de sua entrada em vigor, abrangendo as Demonstrações Financeiras de 31 

de dezembro de 2020. A referida norma, dentre outras definições, determinou a evidenciação 

dos resultados recorrentes e não recorrentes em notas explicativas de forma segregada. As 

alterações implementadas pelas novas normas não impactaram o Lucro Líquido ou o Patrimônio 

Líquido. 
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Outras alterações, realizadas no início de 2020, e que seguem vigentes com esses normativos, 

são: alteração na composição dos grupos de contas das Demonstrações Financeiras; os saldos 

do Balanço Patrimonial do período passam a ser apresentados em comparação com os saldos 

do final do exercício social anterior; e, a inclusão da Demonstração do Resultado Abrangente. 

 

Em 2018 e 2019, não houve mudança de práticas contábeis que alterasse as Demonstrações 

Financeiras do BANESTES S.A. 

 

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

 

Em 2020 as alterações implementadas pelas novas normas não impactaram o Lucro Líquido ou 

o Patrimônio Líquido. 

 

Em 2018 e 2019 não houve mudança de prática contábil consequentemente não houve efeito 

nas Demonstrações Financeiras do BANESTES S.A. em BR-GAAP. 

 

c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

 

Não constam ressalvas ou ênfases no Relatório dos Auditores Independentes, nos exercícios de 

2018, 2019 e 2020. 
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O Sistema Financeiro BANESTES adota estimativas e premissas que afetam o valor reportado de 

ativos e passivos no próximo exercício. Todas as estimativas e premissas necessárias de acordo 

com o IFRS são as melhores estimativas determinadas de acordo com o padrão aplicável. Essas 

estimativas e julgamentos são avaliados continuamente e baseados na experiência histórica e 

outros fatores incluindo expectativas de eventos futuros, considerados como razoáveis nas 

circunstâncias atuais.  

 

As estimativas e premissas que possuem um risco significativo e podem ter um impacto 

relevante nos valores de ativos e passivos estão divulgadas a seguir:  

 

Valor Justo dos Instrumentos Financeiros  

 

Os instrumentos financeiros registrados pelo valor justo em nossas demonstrações contábeis 

consolidadas consistem principalmente em ativos financeiros mensurados a valor justo no 

resultado e ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de outros resultados 

abrangentes.  

 

O valor justo dos instrumentos financeiros é determinado com base em cotações de mercados 

ativos, quando disponíveis, e na ausência de cotação é determinado com base na utilização de 

preços de transações recentes, semelhantes e realizadas em condições de mercado, ou com 

base em metodologias de avaliação, baseadas em técnicas de fluxos de caixa futuros 

descontados considerando as condições de mercado, o valor do dinheiro no tempo, a curva de 

rentabilidade e fatores de volatilidade. Estas metodologias podem requerer a utilização de 

pressupostos ou julgamentos na estimativa do valor justo. 

 

Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias ou de diferentes pressupostos ou 

julgamentos na aplicação de determinado modelo, pode resultar em resultados financeiros 

diferentes daqueles apresentados.  

 

 

 

Provisões para Redução ao Valor Recuperável (impairment) 

 

A provisão para perdas esperadas (PE) com ativos financeiros que incluem: empréstimos e 

adiantamentos a clientes, operações de compra com compromisso de revenda e demais 

instrumentos de dívida não mensurados ao valor justo no resultado é baseada na expectativa 

de perda de crédito originada ao longo da vida útil do ativo. 
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A determinação da perda por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros 

exige, por sua natureza, julgamentos e suposições com relação à carteira, tanto em bases 

individuais quanto em base coletiva. Na revisão da carteira como um todo, vários fatores podem 

afetar a estimativa da amplitude provável das perdas, incluindo qual metodologia é utilizada 

para mensurar as taxas de inadimplência históricas e qual período histórico é considerado para 

fazer tais mensurações.  

 

A PE 12 meses e a PE Vida são calculadas tanto em bases individuais como em bases coletivas, 

dependendo da natureza da carteira dos instrumentos financeiros e são distribuídos em estágios 

onde: 

 

Estágio 1: quando os instrumentos financeiros são inicialmente reconhecidos, reconhece-se uma 

provisão baseada em PE de 12 meses. No Estágio 1 também inclui operações que tiveram 

melhora em seus riscos de crédito e que foram reclassificadas do Estágio 2. 

 

Estágio 2: quando um instrumento financeiro mostrou um aumento significativo no risco de 

crédito desde a sua originação, registra-se uma provisão para PE Vida. No Estágio 2 também 

inclui operações que tiveram melhora em seus riscos de crédito e que foram reclassificadas do 

Estágio3. 

 

Estágio 3: instrumentos financeiros considerados com problemas de recuperação 

(inadimplentes). 

 

Para a determinação da provisão das perdas esperadas, alguns conceitos importantes precisam 

ser inicialmente entendidos e definidos, sendo eles:  

 

Aumento significativo no risco de crédito e “cura” 

 

O SFB monitora continuamente todos os ativos sujeitos à constituição de provisão para perdas 

esperadas. Com o objetivo de determinar se um instrumento é sujeito à provisão para perdas 

esperadas para 12 meses (PE 12 meses) ou para a vida da operação (PE Vida), o SFB avalia se 

houve um aumento significativo de risco de crédito ao longo do prazo da operação desde o seu 

reconhecimento inicial. 

 

O SFB considera que uma contraparte teve aumento significativo de risco de crédito (migração 

para o estágio 2) quando seu atraso atingir 30 dias ou elevação de sua probabilidade de 

inadimplência (PD) durante todo o seu prazo esperado em: 
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- Cinco pontos percentuais, para os instrumentos financeiros cujo risco de crédito, no 

reconhecimento inicial, for inferior a 5%; 

 

- 100% da PD no reconhecimento inicial, para os demais instrumentos financeiros; e 

 

- Vinte pontos percentuais, para os instrumentos financeiros cujo risco de crédito, no 

reconhecimento inicial, for superior a 20%. 

 

Além disso, considera-se que ocorreu um aumento significativo de risco de crédito quando a 

contraparte tiver um contrato renegociado (até o momento em que o mesmo for considerado 

curado, de acordo com as regras expostas mais adiante) ou restrições financeiras. 

 

Considera-se que um instrumento deixou de apresentar aumento significativo de risco de crédito 

(ou seja, evento de “cura” que proporciona a volta para o Estágio 1) quando a contraparte não 

apresenta mais atrasos no fluxo de pagamentos por um período consecutivo de: 

 

- 4 meses, para clientes que são pessoas físicas com produtos parcelados; 

- 5 meses, para clientes que são pessoas físicas com produtos rotativos; 

- 6 meses, para clientes que são pessoas físicas com operações de crédito consignado; 

- 9 meses, para clientes que são pessoas físicas com operações de crédito renegociadas; 

- 5 meses, para clientes que são pessoas jurídicas com produtos parcelados; 

- 6 meses, para clientes que são pessoas jurídicas com produtos rotativos; e 

- 9 meses, para clientes que são pessoas jurídicas com operações de crédito renegociadas. 

 

Esses períodos foram determinados com base em uma análise que considera a probabilidade de 

um instrumento financeiro retornar ao status de inadimplência após ”cura”. 

 

 

Definição de inadimplência e “cura” 

 

O SFB considera como um instrumento financeiro inadimplente e, consequentemente no Estágio 

3 para fins de cálculo de perdas esperadas (PE), todos os casos que se encontram vencidos a 

mais de 90 dias, operações renegociadas vencidas a mais de 60 dias, operações onde o devedor 

possua apontamento de restrição financeira com atraso superior a 30 dias e/ou de cheque sem 

fundo e operações onde o devedor (pessoa jurídica) encontra-se em processo de recuperação 

judicial, concordata ou falência. 
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Para operações interbancárias (aplicações no mercado aberto e em depósitos interfinanceiros), 

o SFB as considera inadimplentes quando o pagamento intra diário requerido não é realizado ao 

final da operação conforme determinado nos termos contratuais. 

 

Considera-se que um instrumento não está mais inadimplente (ou seja, evento de “cura”) 

quando a contraparte não apresenta mais atrasos no fluxo de pagamentos por um período 

consecutivo de 1 mês, para clientes com produtos rotativos, consignados ou parcelados, e de 3 

meses, para clientes com operações renegociadas. Estes períodos foram determinados com base 

em uma análise que considera a probabilidade de um instrumento financeiro retornar ao status 

de inadimplência após ”cura”. 

 

Segmentação (agrupamento de ativos financeiros para cálculo coletivo de perdas esperadas) 

 

Conforme mencionado na nota 3, o SFB calcula suas perdas esperadas em bases coletivas para 

todas as suas exposições originadas de créditos a clientes. 

 

O SFB agrupa essas exposições por meio de critérios de operação que possuem características 

semelhantes de risco de crédito, baseando-se em uma combinação de fatores internos, sendo 

eles: 

 

- Tipo de contraparte (pessoa física ou pessoa jurídica); e  

- Tipo de produto (produtos parcelados, produtos rotativos, operações de crédito consignado). 

 

Mensuração do risco de crédito 

 

Para atendimento ao IFRS 9, o SFB deve mensurar as perdas esperadas considerando os 

seguintes parâmetros de risco de crédito: 

 

- Probabilidade de inadimplência (probability of default – PD), considerando a situação 

econômica corrente e previsões de alterações nas condições econômicas e de mercado que 

afetem o risco de crédito, durante o seu prazo esperado (visão forward looking); 

 

- Perda em caso de inadimplência (loss given default - LGD); e 

 

- Exposição no momento da inadimplência (exposure at default - EAD). 

 

A provisão para perdas esperadas é determinada aplicando-se os percentuais de PD e LGD sobre 

a EAD (base de cálculo da provisão para perdas esperadas). 
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Probabilidade de inadimplência (probability of default – PD) 

 

O SFB possui um modelo interno de atribuição de classificações de risco de crédito (ratings) a 

seus clientes e de probabilidades de inadimplência (PD). O modelo incorpora informações 

qualitativas e quantitativas e, em adição a informações específicas do cliente, são utilizadas 

informações externas suplementares que podem afetar o comportamento do cliente. 

 

Os empréstimos e adiantamentos a clientes de varejo compreendem créditos pessoais, 

operações com cartões de crédito e cheque especial sem garantias. Essas operações recebem 

uma classificação de risco através de um modelo de credit score interno, que utiliza como 

parâmetros principais: 

 

Para clientes que são pessoas físicas: 

 

- Tipo de produto; 

- Tempo de relacionamento; 

- Identificação de restritivo externo; 

- Atraso máximo observado nos últimos 6 meses; 

- Idade do cliente; e 

- Renda. 

 

Para clientes que são pessoas jurídicas: 

 

- Tipo de produto; 

- Atraso máximo observado nos últimos 6 meses; 

- Tempo de fundação da empresa; 

- Faturamento anual; 

- Identificação de restritivo externo; e 

- Tempo de relacionamento. 

 

A utilização de metodologias alternativas e de outras premissas e estimativas poderiam resultar 

em níveis diferentes de perdas por impairment reconhecidas, com o consequente impacto nos 

resultados apresentados. 

 

Impostos sobre os Lucros  
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Ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente em relação a diferenças temporárias na medida 

em que se considera provável que o Sistema Financeiro BANESTES - SFB terá lucro tributável 

futuro em relação aos ativos fiscais diferidos que possam ser utilizados. Outros ativos tributários 

diferidos (créditos e prejuízos fiscais a compensar) são reconhecidos apenas caso seja 

considerado provável que o SFB terá lucro tributável futuro suficiente para que tais créditos 

possam ser utilizados. De acordo com a regulamentação atual, a realização esperada do crédito 

tributário do SFB é baseada na projeção de receitas futuras e estudos técnicos. 

 

Essas estimativas baseiam-se em expectativas atuais e em estimativas sobre projeções de 

eventos e tendências futuros, que podem afetar as demonstrações contábeis consolidadas. 

 

Provisões Técnicas de Seguros  

 

As provisões técnicas de seguros são passivos que representam estimativas dos valores que 

serão devidos em um determinado momento no futuro, a favor dos segurados. Os benefícios 

futuros de apólices e sinistros incluem reservas para seguro de vida em grupo e individual, 

seguro contra acidentes, dentre outros.  

 

O valor do passivo é determinado utilizando métodos atuariais baseados em histórico de 

pagamentos de sinistros para determinar a estimativa de passivos de sinistros. Os métodos para 

se determinar essas estimativas e estabelecer as provisões técnicas são revisados e atualizados 

regularmente. Os ajustes resultantes são reconhecidos nos resultados do respectivo período.  

 

Provisões para insuficiência de prêmio também podem ser estabelecidas em contratos de curta 

duração no sentido de prever perdas futuras esperadas. Os benefícios e sinistros incluem ainda 

provisões para sinistros ocorridos mas não avisados.  

 

Provisões e Passivos Contingentes 

 

O Sistema Financeiro BANESTES revisa periodicamente suas contingências, as quais são 

avaliadas com base nas melhores estimativas da Administração, levando em consideração o 

parecer de assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam 

exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com 

razoável segurança. 

 

Para as contingências classificadas como “Prováveis”, são constituídas provisões reconhecidas 

no balanço patrimonial consolidado como “Provisões”. 
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Os valores das contingências são quantificados utilizando modelos e critérios que permitam a 

sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos, valores e 

probabilidades de perda. 
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10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

 

a. Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não 

aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:  

i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos;  

ii. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos;  

iii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; 

iv. Contratos de construção não terminada;  

v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos: 

 

Não possuímos itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras. 

 

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

Não possuímos outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras. 

 

 

PÁGINA: 156 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

 

a. Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras 

do emissor;  

b. Natureza e o propósito da operação;  

c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do 

emissor em decorrência da operação 

 

Por não possuirmos itens relevantes no item 10.6 não há comentários a serem realizados. 
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a. investimentos, incluindo: i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos 

em andamento e dos investimentos previstos; ii) fontes de financiamento dos 

investimentos; iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos 

previstos;  

 

Em 2020, foram investidos R$ 43 milhões em TI, direcionados na modernização de sistemas de 

informação, na infraestrutura de comunicação, na segurança da informação e na rede de 

autoatendimento. Tais investimentos visam a acelerar a transformação digital no BANESTES. Os 

trabalhos focaram na implantação do PIX e 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. 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 e uma melhor experiência de atendimento aos 

clientes. Com relação ao atendimento remoto ao cliente, o contact center do BANESTES, 

realizado por empresa especializada neste setor, organizou o atendimento na modalidade de 

teletrabalho (home office), aumentando a segurança dos operadores e garantindo a continuidade 

do atendimento remoto aos clientes, diante do novo cenário imposto pela pandemia da COVID-

19. 

 

Foram investidos R$ 6 milhões na modernização e padronização das unidades, a fim de 

proporcionar mais segurança, conforto, modernidade, acessibilidade e conveniência a clientes, 

funcionários e usuários nos 868 pontos de atendimentos disponíveis.  

 

As fontes de financiamento dos investimentos executados e propostos são recursos próprios. O 

item de desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos não se aplica 

nesse exercício. 

 

Em 2019, foram investidos R$ 80 milhões em TI, direcionados a sistemas de informação, a 

infraestrutura de comunicação, a segurança da informação e a rede de autoatendimento.  As 

iniciativas e ações foram focadas na ampliação da prestação de serviços em canais digitais, 

internet banking, BANESTES.corp, nos aplicativos BANESTES – Cartões e Abre Contas aderentes 

a nossa estratégia de transformação digital. Foram implantadas no sistema de automação 

bancária, trabalhos para automatização de procedimentos de suporte e de atendimento a rede 

comercial (agências e correspondentes). 
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Foram investidos R$ 9 milhões na modernização e padronização das unidades, a fim de 

proporcionar mais segurança, conforto, modernidade, acessibilidade e conveniência a clientes, 

funcionários e usuários nos 868 pontos de atendimentos disponíveis.  

 

As fontes de financiamento dos investimentos executados e propostos são recursos próprios. O 

item de desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos não se aplica 

nesse exercício. 

 

Em 2018, o investimento em TI alcançou a cifra de R$ 34 milhões proporcionando significativas 

melhorias nas soluções e serviços prestados pela rede de agência, autoatendimento, canais 

digitais e pela central de atendimento. Em especial as principais iniciativas de projetos foram 

focadas na Transformação Digital (modelo de escoragem, abertura digital de contas, sistema de 

cadastro, aplicativo cartões, aplicativo de pagamentos, etc.), no Open Banking (arquitetura 

tecnológica) e na Bancarização de soluções financeiras (novos serviços e soluções no ATM, 

esteira de análise de concessão de crédito, melhorias no canal correspondente, etc.). 

 

Foram investidos R$ 10 milhões na modernização e padronização das unidades, a fim de 

proporcionar mais segurança, conforto, modernidade, acessibilidade e conveniência a clientes, 

funcionários e usuários nos 876 pontos de atendimentos disponíveis.  

 

As fontes de financiamento dos investimentos executados e propostos são recursos próprios. O 

item de desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos não se aplica 

nesse exercício. 

 

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 

outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do 

emissor. 

 

Em 2020, foram investidos R$ 35 milhões em aquisições de: i) terminais de autoatendimento; 

ii) licenças de uso, iii) arquitetura de TI, (iv) notebooks e v) infraestrutura de servidores virtuais, 

destinados a digitalização dos processos bancários e a elevação da capacidade na oferta de 

serviços, soluções e produtos bancários em especial na plataforma digital, bem como, 

proporcionar segurança, acesso, disponibilidade e abrangência das atividades e operações 

bancárias junto aos clientes e usuários. 

 

Em 2019, foram investidos R$ 57 milhões em aquisições de: i) terminais de autoatendimento; 

ii) licenças de uso de mainframe, iii) arquitetura de TI e iv) infraestrutura de servidores virtuais, 

destinados a elevação da capacidade na oferta de serviços e produtos bancários em especial na 
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plataforma digital, bem como, proporcionar segurança, acesso e disponibilidade de soluções aos 

clientes e usuários. 

 

Em 2018, foram investidos R$ 13 milhões em aquisições de: i) terminais de estações de caixa 

e de autoatendimento; ii) infraestrutura de servidores virtuais, iii) arquitetura de TI e iv) 

infraestrutura para abertura digital de contas. Tais aquisições se propõem a elevar a capacidade 

de processamento das operações, a prover segurança dos dados bancários e a estender o acesso 

a soluções e serviços financeiros aos clientes e usuários. 

 

c. Novos produtos e serviços, indicando: 

 

i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 

 

Em 2020, realizamos pesquisa qualitativa para a implantação do projeto Carteira Digital, com o 

objetivo de definir as personas a serem alcançadas com o lançamento do novo produto, como 

base em dados levantados sobre o perfil dos clientes e não clientes, e de suas percepções em 

relação ao Banco.   

 

ii. Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços 

 
O Investimento nesta sondagem para a Carteira Digital totalizou R$ 49.840,00. 

 

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados 

 

Os principais projetos implantados em 2020 foram:  

 

Lançamentos no App Transacional: Consignado para funcionários Banestes, QrCode IPTU 

Pagamento único, Aprovações Digitais, Dólar do dia, Fale com o gerente, Parcelamento Visa, 

Exportação em PDF do Extrato, Cadastro de Chaves PIX, Pagar e Receber comPIX, Extrato PIX. 

 

Lançamentos no App Cartões: Consulta da cotação do dólar usada nas compras em moeda 

estrangeira, Pagamento de IPTU Vitória com QR Code, Cadastro de Chaves PIX, Pagamento PIX.  

 

Lançamentos no Banestes.corp: Nova interface: experiência do usuário otimizada, Módulo 

de Auditoria. 

 

Lançamentos no IB: Correção na adesão ao serviço de SMS, Cadastro de Chaves PIX 

CPF/CNPJ, White List (retirada do Certificado) 
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Automação Bancária: Ajuste na automação para aprimorar a prevenção a lavagem de 

dinheiro, Habilitar o App Banestes Cartões no ATM usando cartão somente crédito, Preparação 

do sistema de Automação para as novas transações PIX. 

 

iv. Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços 

 

Em 2020 os montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços foi de aproximadamente R$ 9,9 milhões (custo externo e interno). 
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

 

Em 2020, o BANESTES realizou R$ 5.5 milhões em investimentos em publicidade e propaganda, 

na divulgação de produtos e serviços. Os investimentos foram diversificados, incluindo os canais 

digitais, como redes sociais, mídias programáticas, dentre outros. 

 

Devido à Pandemia do Coronavírus, o Banco apresentou aos clientes e à sociedade, por meio de 

peças publicitárias, principalmente, as informações sobre as linhas especiais de crédito facilitado 

e emergenciais – o que foi essencial para auxiliar na recuperação da economia capixaba, bem 

como para o resultado positivo do BANESTES em 2020. 

 

O Banco se consolidou como a instituição financeira que mais forneceu crédito em território 

capixaba durante a pandemia, alcançando a marca de R$ 481 milhões concedidos, em mais de 

14,3 mil operações com nossos clientes. 

 

Nos comunicados oficiais, também houve o reforço das informações para uso dos canais digitais 

de atendimento no Sistema Financeiro BANESTES, a fim de auxiliar no controle da pandemia e 

reduzir o contato pessoal, preservando as vidas dos cidadãos e de nossos colaboradores. 

 

Focando nos potenciais clientes digitais e que utilizam-se de ferramentas como o computador 

ou smartphones para realizar a maioria das suas tarefas do dia a dia em detrimento do 

relacionamento presencial, houve investimentos de tempo, de planejamento e financeiro no 

reforço da presença do Banco nas redes sociais, valorizando essas plataformas de comunicação 

e de relacionamento. O BANESTES possui contas ativas no Instagram, LinkedIn, Facebook, 

Youtube e Twitter. 
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a. Objeto da projeção;  

 

São indicadores que possibilitam ao usuário apurar a performance e desempenho do 

Banestes. As projeções e perspectivas para o futuro incluem informações de resultados, 

estratégia, posição e efeitos da concorrência e oportunidade de crescimento potencial. Tais 

projeções referem apenas à data que foram expressas. Diante dos riscos e incertezas, as 

projeções podem não vir a se concretizar e não consistem, portanto, em garantia de 

desempenho futuro. 

 

Os indicadores projetados para o exercício de 2022: 

 

1. Carteira de Crédito Ampliada; 

2. Depósito Total; 

3. Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada; 

4. Eficiência Operacional; 

5. Despesas Operacionais; e 

6. Rendas de Serviços e Tarifas 

 

Obs: i) Itens 1 e 2 referem-se ao percentual de crescimento esperado das referidas carteiras 

em 12 meses; ii) item 3 refere-se ao percentual esperado da relação do resultado de 

provisão para créditos de liquidação duvidosa (últimos 12 meses) e o saldo da carteira de 

crédito ampliada no período; iii) item 4 refere-se ao percentual esperado da relação entre o 

total das despesas administrativas (pessoal e outras) e o total do resultado bruto da 

intermediação financeira (excluído a provisão para créditos de liquidação duvidosa), receitas 

com serviços e receitas com tarifas, acumulado no exercício; iv) item 5 refere-se ao 

percentual de crescimento esperado do total das despesas operacionais (pessoal e outras 

administrativas) acumulado no exercício; e o v) item 6 refere-se ao percentual de 

crescimento esperado do total das receitas com serviços e receitas com tarifas, acumulado 

no exercício. 

 

b. Período projetado e o prazo de validade da projeção;  

 

As projeções e expectativas referem-se a valores esperados para o ano corrente. Na 

divulgação de resultados de cada exercício (último trimestre de cada ano) são divulgados os 
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indicadores esperados para o exercício seguinte. O prazo de validade para as projeções é o 

exercício corrente. 

 

c. Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela 

administração do emissor e quais escapam ao seu controle;  

 

Entre as premissas estão os fatos exógenos (que escapam do controle do emissor), citam-se 

aquelas de ordem macroeconômica: taxa básica de juros (Selic), TJLP, TR, índices de 

inflação (INPC, IGPM e IPCA), variação cambial, níveis de inadimplência, níveis de confiança 

do empresariado e consumidor e outras variáveis, cujo, o comportamento independe da 

interferência do emissor.  

 

Também fazem parte das premissas os fatos endógenos (que estão sobre o controle ou são 

influenciados pela ação do emissor) como: saldo de recursos patrimoniais (crescimento e 

retração), preço dos ativos rentáveis e passivos onerosos, spreads e a gestão de receitas e 

despesas operacionais e não operacionais. Somam-se alguns pressupostos que dizem 

respeito a custos para expansão e modernização tecnológica, reformas e ampliações de 

estrutura de atendimento e o custeio de provisões de contingências (trabalhista, cível e 

outras). 

 

d. Valores dos indicadores que são objeto da previsão 

 

Indicadores Projeção (%) 

Carteira de Crédito Ampliada1 14 - 18 

Depósito Total2 11 - 15 

Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada3 1,2 - 1,6 

Eficiência Operacional4 47 - 51 

Despesas Operacionais5 5 - 9 

Renda de Serviços e Tarifas 1 - 5 

 

¹ Trata-se do total dos saldos da carteira de crédito (conceito Bacen), de TVM privado 

(debêntures, notas promissórias, CDBs – certificado de depósito bancário, letras financeiras, 

letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, FIDCs – fundo de investimento 

em direitos creditórios e CRIs – certificado de recebível imobiliário) e garantidas prestadas 

(fianças e avais). 
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² Trata-se do total dos saldos de depósito à vista, poupança, a prazo, interfinanceiro e 

outros depósitos. 

³ Trata-se da relação do resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa 

(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 a provisão para créditos de liquidação 

duvidosa), receitas com serviços e receitas com tarifas. 

⁵ Trata-se do total das despesas de pessoal e outras despesas administrativas. 
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a. Informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no 

formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário; 

 

 

Para compor as projeções de 2022, foram mantidos os itens fornecidos no Guidance do 

exercício de 2021. Nos indicadores no Guidance 2022, apenas o item “Carteira de Crédito 

Ampliada” sofreu alteração de conceito; onde, foram adicionados à composição do item os 

recursos de FIDCs – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios seguindo as melhores 

práticas de mercado e representando de forma mais real e transparente os recursos totais 

direcionados a produção e atividade econômica.  

 

Assim compõem o Guidance 2022, os indicadores abaixo: 

 

1. Carteira de Crédito Ampliada¹; 

¹ Trata-se do total dos saldos da carteira de crédito (conceito Bacen), de TVM privado 

(debêntures, notas promissórias, CDBs – certificado de depósito bancário, letras financeiras, 

letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, FIDCs – fundo de investimento 

em direitos creditórios e CRIs – certificado de recebível imobiliário) e garantidas prestadas 

(fianças e avais). 

 

2. Depósito Total²; 

² Trata-se do total dos saldos de depósito à vista, poupança, a prazo, interfinanceiro e 

outros depósitos. 

 

3. Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada³ 

³ Trata-se da relação do resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa 

(Resolução 2.682/99 do CMN) e TVM privado nos últimos 12 meses e o saldo da carteira de 

crédito ampliada. 

 

4. Eficiência Operacional⁴; 

⁴ Trata-se da relação entre o total da despesa administrativa (pessoal e outras) e o total do 

resultado bruto da intermediação financeira (excluído a provisão para créditos de liquidação 

duvidosa), receitas com serviços e receitas com tarifas. 

 

5. Despesas Operacionais⁵ 
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⁵ Trata-se do total das despesas de pessoal e outras despesas administrativas. 

 

6. Rendas de Serviços e Tarifas. 

 

 

 

b. Quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados 

projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as 

razões que levaram a desvios nas projeções; 

 

Exercício 2021 

 

 

 

Durante o ano de 2021, o BANESTES alcançou a maioria de suas expectativas projetadas, 

graças ao trabalho, medidas e ações planejadas para superar os desafios do cenário de 

pandemia, em recuperação diante o avanço da vacinação contra a COVID-19, mas ainda 

restritivo. Apenas as rendas com serviços e tarifas não alcançou a projeção devido à queda 

de receitas com arrecadação e convênios, pacotes de serviços, cobrança e tarifas de 

transferências bancárias, migradas para o PIX e de certa forma influenciada negativamente 

pelas medidas de isolamento social. 

 

Quanto aos indicadores que superaram a previsão: 
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i. Na Carteira de Crédito Ampliada cabe destaque a expansão do crédito comercial 

(+24,0% em 12 meses) e dos ativos financeiros privados (+4,8% em 12 meses); 

ii. Em Depósito Total, destaca-se o avanço em 12 meses nas principais modalidades de 

depósitos: à vista (+17,7%), poupança (+9,9%) e a prazo (+17,7%); 

iii. Na relação Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada, destacamos o leve 

crescimento (apenas +2,9%) dos valores provisionados nos últimos 12 meses em 

relação aos 12 meses anteriores e a estabilidade da nossa inadimplência (1,4%), ou 

seja, apenas acréscimo de 0,2 p.p., em razão da gestão e estruturação de ativos; 

iv. Na Eficiência Operacional, podemos destacar o aumento da margem financeira 

líquida1 recorrente (+15,4% em 12 meses), especialmente em Operações de Crédito 

(+12,1%) e Resultado de Operações de Títulos e Valores Mobiliários (+78,1%), 

aliado ao avanço das Despesas Operacionais (+3,9%) abaixo da inflação do período; 

e 

v. As Despesas Operacionais expandiram 3,9% em doze meses, menor que a inflação 

acumulada para o período (10,1%) diante a implementação de ações e medidas de 

racionalização de estrutura e processos da operação bancária. 

 

 

Exercício 2020 

 

 

 

Conforme Fato Relevante divulgado em 25 de maio de 2020, dada as incertezas causadas 

pela pandemia da COVID-19, que mudaram o cenário e reduziram a previsibilidade do 

                                                           
1 Trata-se do resultado bruto da intermediação financeira. 
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desempenho dos negócios neste momento, o BANESTES optou pela suspensão das 

projeções divulgadas ao mercado (“Guidance”) para o ano de 2020. 

 

 

Exercício 2019 

 

 

 

Em 2019, iniciou-se uma agenda de reformas estruturais, principalmente pela reforma da 

previdência. A expectativa é que outros temas poderão emergir nos próximos meses 

contribuindo assim para consolidar um novo regime fiscal de menor crescimento do gasto 

público, abrindo margem para investimentos estruturais e com foco produtivo, criando um 

ambiente econômico no qual o setor privado seja protagonista do ciclo de expansão. A 

atividade econômica segue em recuperação gradual, sem pressões inflacionárias 

significativas, além da melhora nas percepções dos agentes em relação aos avanços 

estruturais. As empresas estão desalavancadas e com acesso ampliado a fontes de 

financiamento, como o mercado de capitais. O comprometimento de renda das famílias e a 

inadimplência estão em patamares reduzidos. 

Sob esse cenário, o BANESTES mantém seu compromisso em ter papel construtivo e 

relevante na continuidade do crescimento sustentável do ES ao longo dos próximos anos. No 

quarto trimestre de 2019 continuou resiliente na sua estratégia de superar desafios 

propostos ao mercado, fechando o ano, com avanços significativos nos negócios e na sua 

eficiência operacional. Atingiu todos os itens de guidance, com destaque para o crescimento 
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da sua carteira de crédito ampliada (+15,8%). Os outros itens de guidance foram 

influenciados pelo aproveitamento eficiente de sua sinergia relacional com a base de 

clientes, pelo forte controle e racionalização de custos e pela adoção de critérios rigorosos 

de monitoramento e avaliação dos processos de concessão de crédito visando o equilíbrio da 

expansão do crédito e inadimplência, resultando assim, na elevação das receitas de serviços 

(+9,2%), no avanço da captação via depósitos na ordem de 8,8%, no baixo custo do risco 

de crédito (2,2%), na expansão de custo operacional (+4,7%) aderente ao índice de inflação 

para o período (4,3%) e por fim, no índice de eficiência operacional a patamar de 52,3%, 

alinhado com o intervalo proposto junto ao mercado. 

 

 

c. Quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as 

projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o 

caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas. 

 

Considerando as projeções orçamentárias, o ambiente de negócios projetado para o ano de 

2022 observando o cenário local e vislumbrando o cenário macroeconômico no qual a 

instituição está inserida, o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada 

em 21/02/2022, aprovou o conteúdo e a divulgação do guidance 2022, ficando a tabela 

assim constituída:  

 

 

Indicadores Projeção (%) 

Carteira de Crédito Ampliada1 14 - 18 

Depósito Total2 11 - 15 

Provisão de Crédito/Carteira de Crédito Ampliada3 1,2 - 1,6 

Eficiência Operacional4 47 - 51 

Despesas Operacionais5 5 - 9 

Renda de Serviços e Tarifas 1 - 5 

 

¹ Trata-se do total dos saldos da carteira de crédito (conceito Bacen), de TVM privado 

(debêntures, notas promissórias, CDBs – certificado de depósito bancário, letras financeiras, 

letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, FIDCs – fundo de investimento 

em direitos creditórios e CRIs – certificado de recebível imobiliário) e garantidas prestadas 

(fianças e avais). 
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² Trata-se do total dos saldos de depósito à vista, poupança, a prazo, interfinanceiro e 

outros depósitos. 

³ Trata-se da relação do resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa 

(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 a provisão para créditos de liquidação 

duvidosa), receitas com serviços e receitas com tarifas. 

⁵ Trata-se do total das despesas de pessoal e outras despesas administrativas. 

 

 

As projeções supracitadas para o exercício de 2022, diante a riscos e incertezas, podem não 

vir a se concretizar e não consistem, portanto, garantia de desempenho futuro. 
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a. atribuições do Conselho de Administração e dos órgãos e comitês permanentes que 

se reportam ao Conselho de Administração, indicando: 

 

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão 

responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses 

regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos 

podem ser consultados 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

O Conselho de Administração é um órgão deliberativo, composto de no mínimo 7 (sete) e no 

máximo 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, 

com prazo unificado de gestão de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período 

compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, responsável por representar os 

interesses dos acionistas, em nível estratégico de organização, orientação, supervisão, 

coordenação, controle e avaliação dos interesses da Sociedade, seus objetivos e programas, 

sendo responsável pelo seu desenvolvimento e estabilidade.  

 

O referido órgão estatutário possui regimento interno, aprovado em reunião do Conselho de 

Administração de 28 de outubro de 2018, e alterações, estando disponível nos sites de Relações 

com Investidores do Banestes (www.banestes.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM (www.cvm.gov.br).  

 

De acordo com o Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração, a par das atribuições 

que lhe confere expressamente a Lei, fixar a política geral dos negócios sociais, e, em especial:  

   

I. cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, os normativos, as rotinas e as deliberações da 

Assembleia Geral e as demais normas legais e regimentares a que o Banco estiver sujeito;  

 

II. eleger e destituir os Diretores do Banco e os membros do Comitê de Auditoria, e nomear e 

destituir os membros do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade e o Ouvidor, fixando-lhes, de 

conformidade com este Estatuto Social, as atribuições respectivas;  
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III. avaliar, anualmente, o desempenho individual e coletivo dos Diretores e dos membros dos 

comitês estatutários da Sociedade, solicitando, se necessário, apoio metodológico e procedimental 

do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade;  

 

IV. fiscalizar, por intermédio de qualquer de seus Conselheiros, a gestão dos Diretores, cabendo-

lhes examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, solicitando informações sobre 

os contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos;  

 

V. supervisionar a aplicação da política de remuneração dos administradores da Sociedade e das 

empresas subsidiárias e controlada, dos membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do 

Comitê de Remuneração e de Elegibilidade, apresentada pelo Comitê de Remuneração e de 

Elegibilidade, submetendo a matéria à Assembleia Geral;  

 

VI. aprovar as regras operacionais de funcionamento do Comitê de Auditoria e do Comitê de 

Remuneração e de Elegibilidade;  

 

VII. nomear e dispensar o Gerente da Auditoria Interna do Banco, bem como definir suas 

atribuições e o exercício de suas competências;  

 

VIII. escolher e destituir auditores independentes do Banco, na forma da legislação em vigor, bem 

como convocá-los para prestar esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;  

 

IX. convocar a Assembleia Geral, nos casos previstos em Lei, ou quando julgar conveniente;  

 

X. aprovar, sujeito aos limites legais, o percentual a ser distribuído aos empregados da Sociedade, 

quando da apuração de lucro no encerramento do exercício social, e propor, para aprovação da 

Assembleia Geral, a participação dos administradores nos referidos lucros;  

 

XI. examinar e deliberar semestralmente, ou em períodos menores, sobre o Relatório da 

Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do Banco acompanhados do 

relatório dos auditores independentes, para apreciação do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria 

e da Assembleia Geral;   

 

XII. decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, nos 

termos da legislação aplicável; 
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XIII. deliberar e submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do 

exercício, e do pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio, bem como do 

pagamento de dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de 

reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral; 

 

XIV. autorizar a emissão de ações, nos limites estabelecidos no artigo 6° do Estatuto Social, 

fixando o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, 

excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício nas emissões de ações e 

bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública 

ou em oferta pública de aquisição de Controle, nos termos estabelecidos em Lei, bem como 

autorizar a emissão de bônus de subscrição; 

 

XV. outorgar, após aprovação pela Assembleia Geral, opção de compra de ações a 

administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços ao Banco ou a sociedades 

controladas pelo Banco, sem direito de preferência para os acionistas, nos termos de planos 

aprovados em Assembleia Geral; 

 

XVI. deliberar sobre a negociação com ações de emissão do Banco para efeito de cancelamento ou 

permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais pertinentes; 

 

XVII. emitir parecer em relação a qualquer Oferta Pública de Aquisição – OPA, tendo por objeto 

ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da Sociedade, o 

qual deverá conter, entre outras informações relevantes, a opinião da administração sobre 

eventual aceitação da OPA e sobre o valor econômico da Sociedade; 

 

XVIII. apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação do 

Banco e de incorporação, pelo Banco, de outras sociedades;  

 

XIX. manifestar-se, previamente, sobre qualquer matéria a ser submetida à Assembleia Geral;  

 

XX. aprovar a participação do Banco em sociedades, no País ou no Exterior, bem como selecionar 

e indicar os Conselheiros de tais sociedades nas quais o Banco ou qualquer de suas empresas 

subsidiárias e controlada tenha o direito de indicar representante, observada a legislação vigente;  

 

XXI. autorizar as reorganizações societárias, os aumentos de capital, a aquisição ou alienação de 

investimentos em participações societárias, associações societárias ou alianças estratégicas com 
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terceiros e outras transações que derem origem à mudança de controle, e consignar se elas 

asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Sociedade; 

 

XXII. estabelecer o valor de alçada para aquisição ou alienação de bens dos ativos permanente e 

circulante do Banco;  

 

XXIII. definir a lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação econômica de 

empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações do Banco, em caso de 

cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Nível 1, na forma definida no artigo 93 

do Estatuto Social;  

 

XXIV. subscrever a carta anual da Sociedade com a explicitação dos compromissos de consecução 

de objetivos de políticas públicas, em atendimento ao interesse coletivo que justificou a 

autorização para a criação da Sociedade, com definição clara dos recursos a serem empregados 

para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, 

mensuráveis por meio de indicadores objetivos;  

 

XXV. aprovar, até a última reunião ordinária do ano anterior, o plano de negócios para o exercício 

anual seguinte, contendo as previsões orçamentária, gerencial, econômica e financeira, suas 

premissas e as projeções na hipótese de serem divulgadas ao mercado, “Guidance”;  

 

XXVI. aprovar, até a última reunião ordinária do ano anterior, a estratégia de longo prazo 

atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos, indicando 

as diretrizes principais sobre política administrativa, recursos humanos, investimentos, tecnologia, 

produtos e serviços;  

 

XXVII. aprovar a estrutura organizacional do Banco, em nível equivalente e superior à 

Superintendência;  

 

XXVIII. aprovar novos planos de classificação de cargos e funções, salários e remuneração dos 

empregados;  

 

XXIX. aprovar o planejamento anual, o relatório de atividades e o regulamento de auditoria 

interna;  
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XXX. aprovar os relatórios semestrais e anuais de controles internos, elaborados em atendimento 

aos órgãos reguladores e autorreguladores;  

 

XXXI. aprovar a política de pagamento de dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio da 

sociedade;  

 

XXXII. aprovar as políticas de divulgação de informações ao mercado e negociação com valores 

mobiliários do Banco;  

 

XXXIII. instituir e estabelecer as políticas relacionadas à compra e venda de valores mobiliários 

por parte de empregados e administradores da Sociedade;  

 

XXXIV. aprovar a política de governança e de transações com partes relacionadas, em 

conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e 

comutatividade;  

 

XXXV. estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre 

informações de diversas áreas e as dos executivos da sociedade;  

 

XXXVI. aprovar a política de gestão de pessoas;  

 

XXXVII. aprovar a política de indicação e de sucessão de administradores, de membros do 

Conselho Fiscal e de membros dos comitês estatutários da Sociedade e empresas subsidiárias e 

controlada;  

 

XXXVIII. aprovar a política de participações societárias;  

 

XXXIX. aprovar demais políticas ou outras matérias demandadas pela legislação vigente e de 

órgãos reguladores e autorreguladores, e ainda aquelas instituídas pela sociedade que possuam 

alçada do Conselho Administração;  

 

XL. aprovar e revisar o plano de continuidade de negócios do Banco e a(s) política(s) de 

gerenciamento dos riscos de crédito, liquidez, mercado, operacional, capital, dentre outras, bem 

como as diretrizes e cenários para a realização de teste de estresse;  
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XLI. discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa e 

relacionamento com partes interessadas;  

 

XLII. implementar e supervisionar as estruturas de gestão de riscos e de controle interno 

estabelecidas para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a sociedade, 

inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os 

relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;   

 

XLIII. fixar os níveis de apetites de risco da Sociedade e acompanhar a gestão e monitoramento 

dos principais riscos aos quais o Banco está exposto, considerando sua probabilidade de 

ocorrência e os planos de ação adotados para prevenção ou minimização desses riscos;  

 

XLIV. manifestar-se expressamente acerca das ações a serem implementadas para correção 

tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do risco operacional apontadas nos 

relatórios gerenciais;  

 

XLV. aprovar, anualmente, o conteúdo do Formulário de Referência da Sociedade;  

 

XLVI. aprovar o relatório de sustentabilidade da Sociedade;  

 

XLVII. aprovar o Código de Conduta Ética e o Programa de Integridade;  

 

XLVIII. aprovar transações com partes relacionadas, com a exclusão de eventuais membros com 

interesses potencialmente conflitantes, referentes às aplicações financeiras que possuam 

remuneração acima de 100% (cem por cento) do CDI, e operações de crédito, na forma prevista 

na legislação vigente, com valores acima de 0,1% (zero vírgula um por cento) do Patrimônio de 

Referência – PR, sendo vedadas operações de concessão crédito com taxas inferiores às mínimas 

praticadas pela Sociedade;  

 

XLIX. aprovar os regimentos internos do Conselho de Administração, da Diretoria, do Comitê de 

Auditoria e do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade; 

 

L. extinguir e criar carteiras operacionais; 

 

LI. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem como convocar os 

membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar conveniente;  
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LII. dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a ordem de 

seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento.  

 

 

DIRETORIA  

 

A Diretoria da Sociedade é composta por 8 membros, sendo 1 (um) Diretor-Presidente, 1 (um) 

Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, e os demais denominados Diretores 

qualificados pelas nomenclaturas de suas respectivas diretorias, conforme estabelecido no 

Estatuto Social e no Manual de Organização da Sociedade.  

 

Referido órgão estatutário possui regimento interno, aprovado em reunião do Conselho de 

Administração de 28 de outubro de 2018 e alterações, estando disponível nos sites de Relações 

com Investidores do Banestes (www.banestes.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM (www.cvm.gov.br).  

 

À Diretoria compete, além das atribuições conferidas por Lei e pelo Estatuto Social, ou ainda, 

fixadas pelo Conselho de Administração:  

 

I. cumprir e fazer cumprir a Lei, o Estatuto Social, os normativos, as rotinas e as deliberações dos 

órgãos sociais;  

 

II. elaborar semestralmente, ou em períodos menores, o Relatório da Administração, as contas da 

Diretoria e as demonstrações financeiras do Banco acompanhados do relatório dos auditores 

independentes, para apreciação do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Conselho de 

Administração e da Assembleia Geral;  

 

III. transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos e confessar dívida, autorizar a alienação de 

bens do ativo permanente (observadas as alçadas que eventualmente sejam estabelecidas pelo 

Conselho de Administração para esse fim), a constituição de ônus reais, a prestação de garantias 

a obrigações de terceiros, facultada a outorga desses poderes a um dos Diretores ou Comitê 

específico criado para tal fim, na forma como vier a ser definido pela Diretoria;  

 

IV. autorizar a celebração de acordos com qualquer pessoa jurídica de direito público;  
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V. distribuir os recursos do Banco para as aplicações, estabelecendo planos de financiamento que 

objetivem o incremento de todas as atividades assistidas pelo Banco;  

 

VI. fixar normas para operações não previstas no Estatuto Social, que decorram de dispositivos 

legais supervenientes;  

 

VII. autorizar a criação e extinção de Comitês como órgãos consultivos e deliberativos da 

Diretoria, estabelecendo sua competência e o exercício de poder;  

 

VIII. criar e suprimir sucursais, filiais ou agências, escritórios, dependências, correspondentes no 

País e outros pontos de atendimento em qualquer parte do território nacional e no exterior, 

observado o disposto no Estatuto Social;  

 

IX. deliberar sobre a criação e extinção de cargos e funções, observando os princípios 

estabelecidos na Estrutura de Cargos e Remuneração - ECR, bem como sobre o quadro e o 

regulamento de pessoal do Banco;  

 

X. deliberar sobre a construção, aquisição ou alienação de bens móveis e imóveis a título oneroso 

ou gratuito e sobre a constituição de ônus reais sobre tais bens;  

 

XI. apresentar, anualmente, relatório circunstanciado de sua gestão, submetendo-o à 

manifestação do Conselho de Administração e à deliberação da Assembleia Geral;  

 

XII. decidir sobre a outorga de mandatos específicos a empregados do Banco para atos de 

ordinária administração;  

 

XIII. autorizar a concessão de donativos de qualquer espécie, observado o disposto na legislação 

aplicável;  

 

XIV. apreciar pedidos de conversão de ações ordinárias em ações preferenciais, nos termos do 

artigo 5º, parágrafo quarto do Estatuto Social;  

 

XV. exercer a competência residual de decisão sobre matérias não compreendidas na competência 

de outro órgão administrativo;  

 

XVI. autorizar viagens de empregados e diretores ao exterior, quando custeadas pela Sociedade;   
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XVII. aprovar transações com partes relacionadas, com a exclusão de eventuais membros com 

interesses potencialmente conflitantes, referentes às aplicações financeiras que possuam 

remuneração acima de 98% (noventa e oito por cento) do CDI, e operações de crédito, na forma 

prevista na legislação vigente, com valores acima de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do 

Patrimônio de Referência – PR, devendo valores abaixo da alçada COLED serem deliberados 

conforme estabelece a Política de Crédito do Sistema Financeiro Banestes, submetendo, nas 

hipóteses do inciso XLVIII do artigo 34 do Estatuto Social, ao Conselho de Administração;  

 

XVIII. Avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas, realizadas pelo 

BANESTES. 

 

XIX. deliberar e submeter ao Conselho de Administração o Regimento Interno da Diretoria; 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

A Sociedade possui um Conselho Fiscal, em caráter permanente, composto de, no mínimo 3 (três) 

e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, pessoas 

naturais, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, com prazo de mandato de 2 (dois) 

anos, podendo ser reeleitos, permitidas 2 (duas) reconduções consecutivas. 

 

Também, conforme previsto no Estatuto Social da Sociedade e na forma do artigo 240 da Lei 

6.404/76, fica assegurado aos acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias, o direito de 

eleger, em votação em separado, um dos membros do Conselho Fiscal e respectivo suplente, igual 

direito terão os acionistas detentores de ações preferenciais. 

 

Os requisitos, competência, deveres e responsabilidades dos membros do Conselho Fiscal estão 

fixados no regimento interno, aprovado por seus membros em 25 de abril de 2014, e alterações, 

que tem a finalidade de normatizar o funcionamento do Conselho Fiscal do Banestes S.A. – Banco 

do Estado do Espírito Santo, estabelecendo, dentre outras diretrizes, seus requisitos e 

competências, observados a Lei das Sociedades por Ações, Lei n.º 13.303/2016, os normativos do 

Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários – CVM e o 

Estatuto Social, bem como as boas práticas de governança corporativa. O regimento interno se 

encontra disponibilizado nos sites de Relações com Investidores do Banestes 

(www.banestes.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). 
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São atribuições do Conselho Fiscal: 

 

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o 

cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

 

II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as 

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; 

 

III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia 

Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, 

planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, 

incorporação, fusão ou cisão; 

 

IV – denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não 

tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Sociedade, à Assembleia-

Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Sociedade; 

 

V - convocar a Assembleia-Geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 

um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, 

incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; 

 

VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela Sociedade;  

 

VII - examinar as demonstrações financeiras trimestrais, semestrais e anuais e sobre elas opinar; 

 

VIII - exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que 

a regulam;  

 

IX – solicitar a presença dos Auditores Independentes da Sociedade, para prestar esclarecimentos 

ou informações quanto aos demonstrativos financeiros e pareceres; 

 

X - comparecer, pelo menos um Conselheiro, às Assembleias Gerais e responder aos pedidos de 

informações formulados pelos acionistas; 
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 XI – assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria, em que se deliberar sobre 

os assuntos em que devam opinar (II, III e VII); 

 

XII - deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal; 

 

XIII – verificar o correto cumprimento pelos administradores das seguintes obrigações 

estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM: 

 

a) se os administradores da Sociedade promoveram a contratação de auditores independentes 

que atendem às condições previstas na legislação vigente, especialmente quanto à sua 

independência e à regularidade de seu registro na CVM; 

 

b) se a administração da Sociedade, no prazo de vinte dias, comunicou à CVM a mudança de 

auditor, havendo ou não rescisão do contrato de prestação dos serviços de auditoria, com 

justificativa da mudança, na qual deverá constar a anuência do auditor substituído; 

 

XIV - exercer as atribuições legais, inerentes à função de Conselheiro Fiscal. 

 

 

COMITÊ DE AUDITORIA  

 

O Comitê de Auditoria é um órgão de assessoramento do Conselho de Administração do Banestes 

S.A., composto por, no mínimo, 3 (três) membros, e foi instituído na Assembleia Geral 

Extraordinária, de 12/3/2010, tendo por finalidade monitorar a qualidade dos controles internos 

que fundamentam os relatórios financeiros divulgados, o sistema de gestão de riscos, a eficácia 

da função de auditoria interna, o processo de auditoria independente, incluindo a indicação e 

avaliação do desempenho do auditor independente. Possui caráter permanente e é regido por 

Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração da Sociedade, em reunião de 29 de 

junho de 2010 e alterações, pelo Estatuto Social do Banestes S.A. e pela legislação aplicável. O 

regimento interno encontra-se disponibilizado nos sites de Relações com Investidores do Banestes 

(www.banestes.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). 

 

São atribuições do Comitê de Auditoria: 
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I. Estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser 

aprovadas pelo Conselho de Administração da Sociedade, formalizadas por escrito e colocadas à 

disposição dos acionistas; 

 

II. Opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração de 

auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço, bem como fiscalizar o 

cumprimento do contrato dos serviços prestados por essa entidade, e em caso de não 

atendimento, recomendar à administração da Sociedade ou de suas empresas controladas, a 

substituição do prestador desses serviços, observando-se as normas legais que regem as 

contratações da Sociedade ou de suas empresas controladas; 

 

III. Revisar, previamente à publicação, as demonstrações financeiras semestrais, inclusive notas 

explicativas, relatórios de administração e parecer do auditor independente; 

 

IV. Avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do 

cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Sociedade ou às empresas 

controladas, além de regulamentos e códigos internos;  

 

V. Avaliar as atividades dos auditores independentes, da área de controles internos, da área de 

auditoria interna e da área de elaboração das demonstrações financeiras da Sociedade ou das 

empresas controladas;  

 

VI – atestar que a área de auditoria interna dispõe de estrutura e orçamento suficientes ao 

desempenho de suas funções; 

 

VII. Monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos, das informações 

trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras, das informações e 

medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que 

acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações 

financeiras;  

 

VIII. Avaliar e monitorar as exposições de risco, podendo inclusive requerer informações 

detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com a remuneração da administração, a 

utilização de ativos e as despesas incorridas em nome da Sociedade ou das empresas 

controladas; 
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IX. Avaliar e monitorar, juntamente com a administração da Sociedade ou das empresas 

controladas, a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas, 

realizadas pela Sociedade ou pelas empresas controladas e suas respectivas evidenciações; 

 

X. Avaliar o cumprimento, pela administração da Sociedade ou das empresas controladas, das 

recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos; 

 

XI. Estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do 

descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Sociedade ou às empresas 

controladas, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos 

específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação; 

 

XII. Recomendar, à Diretoria da Sociedade ou das empresas controladas, correção ou 

aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; 

 

XIII. Reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a Diretoria da Sociedade e das empresas 

controladas, com a auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento 

de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos 

respectivos trabalhos de auditoria, formalizando em atas, os assuntos tratados nas reuniões; 

 

XIV. Verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso XIII, o cumprimento de suas 

recomendações pela Diretoria da Sociedade ou das empresas controladas; 

 

XV. Reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, no mínimo trimestralmente, 

tanto por solicitação dos mesmos como por iniciativa do Comitê de Auditoria, para discutir acerca 

de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências;  

 

XVI. Comunicar formalmente ao Banco Central do Brasil ou à Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP, no prazo máximo de três dias úteis da identificação, a existência ou as 

evidências de erro ou fraude representadas por: 

 

a) inobservância de normas legais e regulamentares que coloquem em risco a continuidade da 

Sociedade ou das empresas controladas;  

 

b) fraudes de qualquer valor perpetradas pela administração da Sociedade ou das empresas 

controladas;  
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c) fraudes relevantes perpetradas por empregados da Sociedade ou das empresas controladas ou 

por terceiros;  

 

d) erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações financeiras da Sociedade ou 

das empresas controladas. 

 

XVII. Manifestar-se sobre o Formulário de Referência; 

 

XVIII. Verificar o atendimento das medidas do Programa Destaque em Governança de Estatais da 

B3 em relação à: divulgação de informações; Código de Conduta Ética e Programa Integridade; e 

critérios estabelecidos na Política de Indicação e da atuação do Comitê de Remuneração e de 

Elegibilidade. 

 

XIX. Outras atribuições determinadas pelos órgãos reguladores e autorreguladores.  

 

 

COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E DE ELEGIBILIDADE 

 

O Comitê de Remuneração e de Elegibilidade, composto por 3 (três) membros, tem por objetivo 

propor ao Conselho de Administração as políticas e diretrizes de remuneração dos 

Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e dos membros do Conselho Fiscal, do 

Comitê de Auditoria da Sociedade e dos Administradores das empresas subsidiárias e controlada. 

Possui caráter permanente e é regido por Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de 

Administração em reunião de 26/11/2012, e alterações, pelo Estatuto Social da Sociedade e pelas 

normas aplicáveis. O regimento interno encontra-se disponibilizado nos sites de Relações com 

Investidores do Banestes (www.banestes.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

(www.cvm.gov.br). 

 

São atribuições do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade: 

 

I. elaborar a política de remuneração de administradores da Sociedade e das empresas 

controladas, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e 

variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;  
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II. supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de 

administradores da Sociedade e das empresas controladas; 

  

III. revisar anualmente a política de remuneração de administradores da Sociedade e das 

empresas controladas, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou 

aprimoramento;  

 

IV. propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores 

a ser submetido à Assembleia Geral, na forma do artigo 152 da Lei n.º 6.404 de 15/12/1976; 

  

V. avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de 

remuneração de administradores; 

  

VI. analisar a política de remuneração de administradores da Sociedade e das empresas 

controladas em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias 

significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; 

 

VII. zelar para que a política de remuneração de administradores esteja permanentemente 

compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e 

esperada da Sociedade e das empresas controladas e com o disposto nos normativos dos órgãos 

reguladores e autorreguladores; 

 

VIII. manter atualizada a Política de Indicação e de Sucessão de Administradores e de Membros 

do Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários, submetendo ao Conselho de Administração 

propostas nesse sentido; 

 

IX. realizar a verificação de aderência dos candidatos indicados para o Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal, Diretorias e Comitês Estatutários ao perfil desejado, registrando em ata os 

resultados dessa análise; e 

 

X. prestar o apoio metodológico e procedimental para a realização das avaliações de desempenho 

a serem realizadas pelo Conselho de Administração. 

 

O Comitê de Remuneração e de Elegibilidade deve elaborar, com periodicidade anual, no prazo de 

noventa dias, relativamente à data-base de 31 de dezembro, relatório de suas atividades. 
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AUDITORIA INTERNA 

 

O órgão de auditoria interna, atualmente denominado Gerência de Auditoria Interna, está desde 

31 de agosto de 1999 subordinado diretamente ao Conselho de Administração. 

 

A Auditoria Interna não possui regimento interno, tendo como principal função, conforme descrito 

no Manual de Organização da Sociedade, avaliar os processos corporativos, objetivando o 

aprimoramento do gerenciamento de riscos, controles e da governança corporativa, atuando 

âmbito do Modelo Referencial de Linhas de Defesa (MRLD) na 3ª linha contribuindo para a geração 

de valor do Sistema Financeiro Banestes - SFB. 

 

São atribuições da Auditoria Interna: 

 

- Elaborar o planejamento e o calendário geral das atividades de auditoria a serem efetivadas na 

Instituição; 

- Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna; 

- Elaborar e acompanhar o orçamento da área.  

- Viabilizar as estratégias operacionais da Auditoria Interna com foco no aprimoramento do 

gerenciamento de riscos da Instituição; 

- Desenvolver estudos, visando à otimização de custos e geração de valor das atividades de 

Auditoria Interna para o SFB; 

- Coordenar e acompanhar as atividades das áreas da Auditoria Interna; 

- Representar o Banestes em eventos de Auditoria Interna; 

- Emitir orientação acerca de normativos dos órgão reguladores que envolvam o tema de 

Auditoria Interna; 

- Reportar ao Conselho de Administração os resultados decorrentes das atividades de Auditoria 

Interna; 

- Atender e assistir aos auditores do Banco Central do Brasil, Tribunal de Contas, auditores 

independentes e outros órgãos regulamentadores e fiscalizadores; 

- Designar auditores internos para atuarem em Processo Especial de Auditoria - PEA e 

Investigação e Análises Diversas - IAD. 

- Designar Auditores para atuarem em Processos Administrativos Disciplinares - PAD, com o 

objetivo de instaurar trabalhos especiais para apurar indícios de fraudes e irregularidades civis, 

em conformidade com os procedimentos definidos no Manual Interno de Recursos Humanos - 

MIREH.   
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ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas 

principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos 

da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto 

 

As principais atribuições do Comitê de Auditoria e sua forma de funcionamento já foram 

detalhadamente descritas no item anterior. 

 

O Comitê de Auditoria da Sociedade atende ao disposto na Resolução nº 3.198/2004, do Conselho 

Monetário Nacional e Instrução nº 308/1999 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

iii.  de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria 

independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços 

de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável 

pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, 

locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

 

Em 27 de janeiro de 2020, foi instituída pelo Conselho de Administração da Sociedade a Política 

de Contratação de serviços extra auditoria, com a finalidade de garantir que não sejam 

contratados serviços extra auditoria que possam comprometer a independência dos auditores 

independentes do Sistema Financeiro BANESTES – SFB e estabelecer padrões mínimos exigidos 

pela Instituição, observada a legislação vigente aplicável, para a contratação de tais serviços, 

para evitar o conflito de interesse.  

 

Além disso, o Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento do Conselho de Administração, tem 

como uma de suas atribuições avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, 

inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à 

Sociedade ou às empresas subsidiárias e controlada, além de regulamentos e códigos internos, 

reunindo-se, no mínimo trimestralmente com a auditoria independente para verificar o 

cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento 

dos trabalhos, formalizando em atas, os assuntos tratados nas reuniões. 

 

 

b. em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, 

em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o 
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emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o 

documento pode ser consultado 

 

A Diretoria possui Regimento Interno próprio conforme descrito na alínea “a”, subitem “i”, e as 

atribuições dos seus membros estão descritas no Estatuto Social e no Regimento Interno da 

Diretoria, aprovados em Assembleia Geral de Acionistas e pelo Conselho de Administração, 

respectivamente, sendo: 

 

DIRETOR PRESIDENTE 

 

Principal dirigente da Sociedade, cabendo-lhe a coordenação e supervisão de todas as atividades 

do Banco, especialmente:  

 

- administrar a Instituição promovendo seu desenvolvimento e sua dinamização frente ao 

mercado e zelando pela imagem do BANESTES como uma Instituição moderna e competitiva; 

- administrar as atividades das Diretorias de Riscos e Controle, Tecnologia, de Rede, de 

Administração, de Negócios e Recuperação de Ativos, Relações com Investidores e de Finanças, e 

Administração de Recursos de Terceiros e Distribuição, Secretaria Executiva, Assessoria de 

Comunicação, Assessoria de Pesquisa Econômica e de Mercado, Marketing e Comunicação 

Institucional, estabelecendo metas e requerendo resultados dos gestores de cada área; 

- promover a dinamização e incremento dos negócios do banco junto aos mercados privados, 

dentro de uma cultura de independência em relação ao Estado; 

- promover o avanço tecnológico e de recursos humanos necessários à modernização e 

competitividade da Instituição; 

- administrar e aprovar a contratação de serviços de terceiros para o desenvolvimento de 

trabalhos, visando a otimização da Instituição em todos os níveis; 

- definir metas e critérios de investimento de recursos, enfocando o desenvolvimento do Banco e 

o aumento da competitividade do mesmo junto ao mercado; 

- acompanhar as variações do mercado, visando detectar e orientar possíveis oportunidades de 

atuação pela Instituição; 

- representar o BANESTES junto aos Órgãos externos, zelando por sua imagem e respondendo 

por seus atos perante os Órgãos oficiais; 

- gerir os direitos e interesses do Sistema Financeiro Banestes, administrando os processos 

judiciais de natureza cível, comercial, criminal, administrativa, tributária e trabalhista; 

- fornecer às unidades do Sistema Financeiro Banestes, o suporte necessário relacionado aos 

assuntos jurídicos. 
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Pode ainda, ressalvadas as limitações impostas estatutariamente, delegar poderes de sua 

competência aos membros da Diretoria. 

 

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E DE FINANÇAS 

 

- Administrar a atuação da Instituição no mercado financeiro, visando a maximização dos 

resultados; 

- Analisar e acompanhar os instrumentos de gestão para atender as diversas áreas da Instituição; 

- Garantir a elaboração fidedigna das demonstrações financeiras; 

- Garantir a otimização do resultado de intermediação financeira, através do gerenciamento de 

ativos e passivos financeiros; 

- Acompanhar e gerir a devida utilização dos recursos financeiros, de acordo com os critérios de 

investimento estabelecidos; 

- Promover o relacionamento institucional com os Bancos, propondo e realizando negócios; 

- Gerenciar os processos de movimentação de caixa e os resultados da compensação nas 

Unidades; 

- Gerenciar e orientar a aplicação da legislação tributária às Unidades do Banco e Empresas 

Controladas; 

- Gerenciar as relações com investidores e analistas de mercado; 

- Adotar uma sistemática de gestão que atenda às atividades de planejamento e controle dos 

negócios; 

- Zelar pela veracidade de todas as informações prestadas durante o processo de admissão;  

- Assegurar que os dados ou informações prestadas à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sejam 

permanentemente atualizados, comunicando as alterações à B3 no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data de modificação;  

-  Receber as comunicações, notificações e intimações da B3, providenciando a tomada das 

medidas eventualmente cabíveis, nos prazos estabelecidos na ocasião;  

- Zelar pelo cumprimento das obrigações, dos deveres e das atribuições do Banestes perante a 

B3; e  

- Assegurar que as comunicações, notificações e intimações da B3 sejam efetivamente destinadas 

às áreas competentes do Banestes; 

- Comunicar a ocorrência de situações especiais relativas à hipótese de recuperação judicial ou 

homologação judicial de recuperação extrajudicial, ou, caso o plano de recuperação aprovado 

preveja sua substituição, por qualquer membro da nova administração do Participante (Banestes); 
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fusão, cisão ou transformação; e dissolução de sociedade, amigável ou judicial, devendo cumprir 

os procedimentos previstos no Regulamento do Segmento CETIP UTVM e na legislação aplicável.  

 

 

 

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

- Planejar e propor ações para acompanhar os processos de aquisição de bens e serviços e seus 

respectivos contratos, atendendo às necessidades patrimoniais da Instituição; 

- Manter o cumprimento das normas físicas e patrimoniais, bem como suas diretrizes; 

- Homologar processos licitatórios ou sua anulação/revogação; 

- Garantir a execução das políticas e estratégias definidas para a administração dos recursos 

humanos do BANESTES; 

- Definir políticas de atuação no que se refere a serviços, pagamentos e engenharia, 

administrando os recursos investidos e assegurando o efetivo controle; 

- Prover a instituição com os suprimentos necessários, incluindo a criação, modificação, extinção, 

aprovação e padronização dos formulários impressos e eletrônicos do Sistema Financeiro Banestes 

- SFB; 

- Acompanhar o desempenho do canal de comunicação entre o Banco e os clientes/usuários dos 

produtos e serviços. 

 

 

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE REDE 

 

- Implementar ações estratégicas, visando aumentar a participação da Instituição no mercado; 

- Representar a Instituição nas negociações junto a clientes especiais; 

- Orientar a política operacional de venda dos produtos e serviços da Instituição com base na 

rentabilidade dos produtos, na identificação de oportunidades e tendências de mercado e, 

principalmente, com base nas diretrizes e estratégias definidas para a Instituição; 

- Implementar estratégias de atendimento para os clientes com perfil digital. 

 

 

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE NEGÓCIOS E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS 

 

- Gerenciar a aplicação de recursos nas operações de crédito; 
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- Garantir o constante desenvolvimento/incremento dos produtos para atender às necessidades 

dos diversos segmentos; 

- Garantir ao Governo do Estado do Espírito Santo um melhor atendimento às suas necessidades, 

bem como viabilizar oportunidades de negócios e parceria entre as partes. 

 

 

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE MEIOS DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS DE TERCEIROS E DISTRIBUIÇÃO 

 

- Acompanhar a movimentação do mercado financeiro; 

- Promover a implementação e manutenção de diretrizes, normas e procedimentos que 

assegurem cobertura técnica em sua área, tendo em vista as estratégias, objetivos e metas 

globais e setoriais estabelecidas;  

- Observar, na condução das atividades e dos negócios da área, as disposições legais, as 

instruções do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e de outras instituições 

regulamentadoras.  

- Garantir o constante desenvolvimento/incremento dos produtos e serviços para atender às 

necessidades dos diversos segmentos. 

 

 

 

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE RISCOS E CONTROLE 

 

- Garantir a implementação de modelos de reestruturação organizacional e atualização dos 

instrumentos normativos da instituição, conforme segregação definida em norma interna 

específica; 

- Gerenciar de forma integrada os riscos de crédito, de mercado, operacional e de liquidez, além 

de prover o Banestes com análises e informações referentes aos riscos de crédito, de mercado e 

IRRBB (risco de taxas de juros da carteira bancária), de liquidez, de liquidez para recursos de 

terceiros e socioambiental; 

- Gerenciar a Segurança da Informação e Gestão de Continuidade de Negócios no SFB, bem 

como, gerenciar as ações de prevenção e apuração de fraudes nas transações financeiras; 

- Gerenciar as bases de informações corporativas, promover ações junto às unidades visando 

manter atualizadas as informações cadastrais dos clientes e demais informações corporativas; 
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- Garantir a eficiência e confiabilidade dos controles internos, a observância das normas e das 

regras de compliance, de forma a minimizar os riscos e garantir a qualidade dos processos 

internos; 

- Definir as políticas e procedimentos de crédito; 

- Revisar, no mínimo anualmente, as políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de 

crédito, a fim de determinar sua compatibilidade com os objetivos da instituição e com as 

condições do mercado, devendo posteriormente ser submetida ao COLED; 

- Examinar os relatórios gerenciais periódicos acerca do desempenho do gerenciamento do risco 

de crédito do Banco em decorrência das políticas e estratégias adotadas; 

- Revisar as políticas e procedimentos internos de controle destinados a prevenir a prática de 

lavagem de dinheiro na realização dos negócios do Banco, 

- Garantir a implementação dos Programas de Integridade da Instituição, 

- Centralizar o processo de formalização de operações de crédito, integrando o processo de 

avaliação técnica e/ou financeira de bens e de projetos. 

 

 

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE TECNOLOGIA 

 

- Planejar e manter instrumentos de permanente comunicação entre a organização e o corpo 

funcional; 

- Assegurar o desenvolvimento e a operacionalização de sistemas de informática, bem como a 

gestão de projeto estratégicos e do portfólio corporativo, atendendo às necessidades da 

Instituição; 

- Direcionar a política de tecnologia, assegurando os objetivos estratégicos da Instituição; 

- Prover a área de tecnologia com métodos, técnicas e ferramentas que garantam e evidenciem a 

qualidade dos serviços prestados; 

- Traduzir a visão e os objetivos estratégicos do Banco em princípios, políticas, padrões, planos e 

programas de ação para a área de Tecnologia; 

- Patrocinar o desenvolvimento, a manutenção e a integração de sistemas de informação 

sintonizados com a estratégia do Banco; 

- Garantir o atendimento ao cliente através dos canais eletrônicos e o Call Center do Banco; 

- Assegurar o alinhamento entre os processos de TI e os negócios da instituição; 

- Analisar o desempenho da tecnologia e gerenciar suas demandas e carga de trabalho. 

 

Aos Diretores compete, ainda, de forma geral, dar execução às deliberações da Assembleia Geral 

de Acionistas, do Conselho de Administração e da Diretoria, praticando os atos necessários ao 
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funcionamento regular da Sociedade, de sua competência, nos termos definidos pela legislação 

em vigor, e pelo Estatuto Social e Manual de Organização do Banestes S.A. 

 

 

c. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se 

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua 

aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede 

mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

 

O Conselho Fiscal da Sociedade é um órgão permanente sendo que as informações solicitadas 

nesse subitem já estão descritas na alínea “a”, subitem “i”. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

d. se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de 

cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em 

caso positivo: 

 

A Sociedade desde 2018 instituiu a Política de Indicação e de Sucessão de Administradores e 

de membros do Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários, disciplinando os requisitos 

mínimos, claros e objetivos, para indicação de membros para compor o Conselho de 

Administração, a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria, o Comitê de 

Remuneração e de Elegibilidade e a Gerência da unidade de Auditoria Interna, a qual inclui 

também a previsão de realização de avaliação de desempenho dos integrantes destes órgãos 

da administração.  

 

i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita 

somente em relação ao  órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus 

membros 

 

A citada política estabelece os critérios de avaliação anual individual e coletiva, do Conselho de 

Administração, das Diretorias do Banco e das empresas do Sistema Financeiro Banestes – 

SFB, do Conselho Fiscal e dos Comitês de Auditoria, e de Remuneração e de Elegibilidade, e do 

Gerente Geral da Gerência de Auditoria Interna. 

 

 

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 
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De acordo com a Política de Indicação e de Sucessão de Administradores e de Membros do 

Conselho Fiscal, dos Comitês Estatutários e da Gerência de Auditoria Interna, a Sociedade 

utiliza a avaliação de desempenho, individual e coletiva, observando os seguintes quesitos 

mínimos:  

 

a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação 

administrativa;  

b) contribuição para o resultado do exercício;  

c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de 

longo prazo.  

 

A avaliação do Conselho e de cada um dos Conselheiros deve ser feita pelo Presidente do 

Conselho de Administração. A avaliação do Presidente do Conselho de Administração deve ser 

feita pelo conjunto dos Conselheiros. Essas avaliações poderão contar com a colaboração de 

especialistas externos e serão registradas em Ata de reunião do Conselho de Administração. 

 

As avaliações do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade e do 

Gerente Geral da Gerência de Auditoria Interna devem ser efetuadas pelo Conselho de 

Administração. 

 

O Diretor-Presidente e a Diretoria do BANESTES devem ser regularmente avaliados com base 

em metas de desempenho, financeiras e não financeiras, incluindo aspectos ambientais, 

sociais e de governança, alinhadas com os valores e os princípios éticos da Instituição.  

 

O Diretor-Presidente do BANESTES deve ser avaliado, anualmente, em processo formal 

conduzido pelo Conselho de Administração do BANESTES, com base na verificação do 

atingimento das metas de desempenho financeiro e não financeiro estabelecidas pelo 

Conselho de Administração para a companhia, podendo contar com o apoio metodológico e 

procedimental do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade.  

 

Os demais diretores do BANESTES deverão ser avaliados pelo Diretor-Presidente do 

BANESTES e os resultados dessa avaliação, incluindo as proposições do Diretor-Presidente 

quanto às metas a serem acordadas e à permanência ou ao desligamento dos executivos nos 

respectivos cargos, devem ser apresentados, analisados, discutidos e aprovados em reunião 
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do Conselho de Administração do BANESTES, podendo contar com o apoio metodológico e 

procedimental do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade.  

 

As metas e medidas de desempenho dos administradores das áreas de controles internos e 

gestão de riscos devem ser baseadas na realização de objetivos de suas próprias funções e 

não no desempenho das unidades por eles controladas ou avaliadas. 

 

Os Diretores-Presidentes das demais empresas do SFB deverão ser avaliados pelo Diretor-

Presidente do BANESTES. Os demais Diretores de cada empresa deverão ser avaliados pelo 

respectivo Diretor-Presidente. 

 

iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

 

A Política de Indicação e de Sucessão busca identificar, avaliar e desenvolver talentos para 

assegurar o provimento contínuo de uma liderança qualificada para a Sociedade, bem como o 

permanente acompanhamento dos profissionais, a fim de garantir o bom desempenho e a 

manutenção do valor da instituição. O processo sistemático e estruturado de avaliação anual, 

individual e coletiva, tem por meta contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos e para 

a promoção de um desempenho superior e consistente da Sociedade. 

 

iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

 

A Política de Indicação e de Sucessão (item 17.2) prevê a possibilidade de contratação de 

especialistas externos para auxiliar no processo de avalição. No entanto, o processo foi 

realizado em toda a sua abrangência, utilizando o sistema informatizado e apenas com o 

suporte da Gerência de Recursos Humanos, sem necessidade de qualquer outro suporte. 
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a. prazos de convocação:  

 

O BANESTES S.A., por se tratar de Sociedade aberta, enquadra-se no que dispõe o inciso II do § 

1º do artigo 124 da Lei 6.404/76, que "na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira 

convocação será de 15 (quinze) dias e o da segunda convocação de 8 (oito) dias." 

 

Entretanto, com a edição da Instrução CVM 481/2009, que estabelece que a Companhia deve 

fornecer determinadas informações e documentos até 1 mês antes da data marcada para 

realização da Assembleia Geral Ordinária - AGO, a Sociedade passou, a partir do exercício de 

2011, a convocar a AGO com antecedência de até 1 mês da data marcada para a sua realização. 

Assim, a disponibilização dos documentos/informações que deverão ser fornecidos por esta 

Sociedade, por força do que estabelecem os artigos 9º e 10 da citada Instrução, e a publicação do 

respectivo Edital de Convocação, passaram a ocorrer com essa antecedência.  

 

Além disso, em virtude das alterações realizadas nas Instruções CVM n.º 480/2009, e 

n.º 481/2009, com a previsão da Votação a Distância, a partir do exercício de 2018, sempre que a 

Assembleia Geral Extraordinária for convocada para eleição de membros do Conselho Fiscal ou do 

Conselho de Administração, também será obrigatória a adoção dos prazos de até 1 mês antes da 

realização da Assembleia Geral para disponibilização de documentos. 

 

Havendo a realização no mesmo dia de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a 

convocação e a disponibilização dos documentos/informações obedecerão o prazo de antecedência 

de até 1 mês da data marcada para a sua realização. 

 

Cumpre destacar que as Assembleias Gerais Extraordinárias que não forem convocadas com a 

finalidade de eleger membros do Conselho de Administração (quando a eleição se fizer necessária 

por vacância da maioria dos cargos do conselho, por vacância em conselho que tiver sido eleito 

por voto múltiplo ou para preenchimento das vagas dedicadas à eleição em separado de que 

tratam os artigos 141, § 4º, e 239 da Lei nº 6.404, de 1976) e membros do Conselho Fiscal, 

continuarão sendo convocadas com o prazo de antecedência da primeira convocação de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o inciso II do § 1º do artigo 124 da Lei 6.404/76, com a 

consequente disponibilização dos documentos/informações até a data da publicação do primeiro 

anúncio de convocação, atendendo assim o que dispõe o parágrafo único do artigo 6º da 

Instrução CVM n.º 481, e alterações. 
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b. Competências:       

 

Estabelece o artigo 14 do Estatuto Social, que a par da competência estabelecida em Lei, caberá à 

Assembleia Geral deliberar sobre:  

 

I.  cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;  

II.  reforma do Estatuto Social;  

III.  dissolução, liquidação, cisão, fusão ou incorporação do Banco, ou de qualquer sociedade no 

Banco;  

IV.  eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;  

V.  fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim 

como a dos membros do Conselho Fiscal, observadas as prescrições legais, federais e 

estaduais, que lhes forem aplicáveis;  

VI.  atribuição de bonificações em ações e decisão sobre eventuais grupamentos e/ou 

desdobramentos de ações;  

VII.  aprovação de planos de opção de compra de ações destinados a administradores, 

empregados ou pessoas naturais que prestem serviços ao Banco ou a sociedades 

controladas pelo Banco;  

VIII. deliberação, de acordo com proposta apresentada pela Administração, sobre a destinação do 

lucro do exercício e a distribuição de dividendos;  

IX.  eleição e destituição do liquidante, bem como do Conselho Fiscal que deverá funcionar no 

período de liquidação;  

X.  deliberação sobre a saída do Nível 1, nas hipóteses previstas no artigo 92 do Estatuto 

Social; e  

XI.  escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de 

avaliação das ações do Banco, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta 

ou saída do Nível 1, conforme previsto no Capítulo XII do Estatuto Social, dentre as 

empresas indicadas pelo Conselho de Administração.  

 

c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral 

estarão à disposição dos acionistas para análise:  

 

Na sede da Sociedade, Avenida Princesa Isabel, 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9º andar, 

Centro, Vitória - ES, CEP 29010-930; no site de Relações com Investidores do BANESTES, 

www.banestes.com.br/ri; e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br) 

e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). 
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d. identificação e administração de conflitos de interesses:  

 

A Sociedade não adota mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas 

Assembleias Gerais, se aplicando à hipótese as regras constantes na legislação brasileira, 

especialmente o que dispõe o artigo 115, em seus parágrafos 1º e 4º da Lei 6.404/76. 

 

e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto:  

 

A Administração da Sociedade não solicita procurações para o exercício do direito de voto, ficando 

a critério do acionista a sua representatividade nas Assembleias Gerais.  

 

f. formalidades necessárias para aceitação de procuração outorgados por acionistas, 

indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, 

consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas 

por acionistas por meio eletrônico:  

 

Nos termos do artigo 126 da Lei n.º 6.404/1976, o acionista pode ser representado na Assembleia 

por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da 

Sociedade, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de 

investimento representar os condôminos. 

 

O instrumento de mandato deverá, obrigatoriamente, conter o reconhecimento da firma do 

outorgante, sendo que a regularidade da procuração será examinada antes do início da 

Assembleia. 

 

Cumpre destacar que o acionista pessoa jurídica deverá ser representado em conformidade com 

seu Estatuto, Contrato Social ou Regulamento, de acordo com o caso, e apresentar os 

documentos comprobatórios da regularidade da representação acompanhados da Ata de eleição 

dos Administradores, se for o caso. 

 

Visando agilizar os trabalhos da Assembleia, é indicado que os acionistas apresentem, com no 

mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, o documento de identidade e/ou atos 

societários pertinentes que comprovem a representação legal, bem como o comprovante expedido 

pela Instituição Financeira Escrituradora, Itaú Corretora de Valores S.A., no máximo 5 (cinco) dias 

antes da data da realização da Assembleia, e o instrumento de mandato. No entanto, conforme 

dispõe o § 2º do artigo 5º da Instrução CVM n.º 481/2009, os acionistas que comparecerem à 
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Assembleia munidos dos documentos acima citados poderão participar e votar, ainda que tenham 

deixado de depositá-los previamente. 

 

Os documentos societários e instrumentos de mandato lavrados em língua estrangeira deverão 

estar notarizados e consularizados; traduzidos para o português, por Tradutor Público, com sua 

firma reconhecida; e registrados em Cartório de Títulos e Documentos. A Sociedade não adota 

procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico. 

 

g. formalidades necessárias para aceitação de boletins de voto a distância, quando 

enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa 

reconhecimento de firma, notarização e consulação. 

 

Caso o acionista opte por encaminhar o Boletim de Voto a Distância diretamente à Sociedade, 

deverá observar as seguintes instruções: 

 

- preencher, nos termos dos artigos 21-A e seguintes da Instrução CVM n.º 481/2009 e 

alterações, o Boletim de Voto a Distância, disponível no site de Relações com Investidores do 

BANESTES (http://www.banestes.com.br/ri) e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

(www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), 

rubricar todas as páginas e assinar, com o reconhecimento de firma da assinatura do signatário; 

 

- encaminhar à Sociedade, até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia o Boletim de Voto a 

Distância, juntamente com as cópias autenticadas dos documentos listados no quadro abaixo, 

para o seguinte endereço: Av. Princesa Isabel, 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9º andar, 

Centro, Vitória (ES), CEP 29010-930. 

 

Cópias dos documentos a serem encaminhados 

juntamente com o Boletim 

Pessoa 

Física 

Pessoa 

Jurídica 

Fundo de 

Investimento 

CPF e Documento de identidade com foto do Acionista 

ou de seu representante legal (RG, RNE, CNH, 

Passaporte e carteira de registro profissional 

oficialmente reconhecida) 

X X X 

Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e 

atualizado (*) 

- X X 

Documento que comprove os poderes de representação - X X 
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(*) 

Regulamento consolidado e atualizado do fundo - - X 

(*) Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política 

de voto. 

 

Recebidos os documentos pela Sociedade, o acionista será comunicado em até 3 (três) dias, 

através do endereço eletrônico por ele indicado, sobre o recebimento do Boletim de Voto a 

Distância, bem como se o Boletim e eventuais documentos que o acompanham são suficientes 

para que o voto do acionista seja considerado válido.  

 

De igual modo, a informação sobre eventual necessidade de retificação ou reenvio do Boletim de 

Voto a Distância ou dos documentos que o acompanham será enviada pela Sociedade através do 

endereço eletrônico indicado pelo acionista, descrevendo os procedimentos e prazos necessários à 

regularização. 

 

Conforme Parágrafo Único do artigo 21-U da Instrução CVM n.º 481/2009 e alterações, o acionista 

pode retificar ou reenviar o Boletim de Voto a Distância ou os documentos que o acompanham, 

desde que observado o prazo limite de 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, previsto no 

artigo 21-B da mesma Instrução. 

 

Os documentos societários e instrumentos de mandato lavrados em língua estrangeira deverão 

estar notarizados e consularizados; traduzidos para o português, por Tradutor Público, com sua 

firma reconhecida; e registrados em Cartório de Títulos e Documentos. A Sociedade não adota 

procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico. 

 

h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a 

distância ou de participação a distância. 

 

Atualmente a Sociedade não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a 

distância. 

 

Vale ressaltar que a partir de julho de 2020, com o advento da pandemia (COVID-19), a 

Sociedade passou a realizar as Assembleias na forma exclusivamente digital, por meio da 

plataforma Webex, possibilitando a participação dos acionistas a distância, nos termos do artigo 

4º, § 2º, Inciso I e artigo 21-C, §§ 2º e 3º, da Instrução CVM n.º 481/2009 e alterações. 
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i. instruções para que o acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de 

deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do 

conselho fiscal no boletim de voto a distância. 

 

No processo de votação a distância, adotado desde o exercício de 2018, apesar de o artigo 21-L 

da Instrução CVM n.º 481/2009 facultar aos acionistas da Sociedade a inclusão no Boletim de 

Voto a Distância, de candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, e de indicação 

de proposta de deliberação, desde que respeitados os percentuais mínimos previstos na citada 

Instrução, considerando o capital social da Sociedade, os acionistas minoritários não possuem os 

percentuais mínimos exigidos para a indicação prévia de candidatos e inclusão de proposta de 

deliberação. 

 

j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores 

destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das 

assembleias. 

 

A Sociedade disponibiliza através do sítio na internet www.banestes.com.br/ri, seção específica 

denominada “Fale com RI”, com intuito de receber dúvidas ou questionamentos sobre quaisquer 

assuntos das assembleias. 

 

k. outras informações necessárias à participação e ao exercício do direito de voto a 

distância. 

 

Nos termos do artigo 21-A e seguintes da Instrução CVM n.º 481/2009 e alterações, o acionista 

pode exercer o voto na Assembleia por meio do Boletim de Voto a Distância, que deverá ser 

entregue diretamente à Sociedade ou exercido por prestadores de serviços aptos a prestar 

serviços de coleta e transmissão, a saber: 

 

a) à Sociedade: deverá preencher, rubricar todas as páginas e assinar, com o reconhecimento de 

firma da assinatura do signatário, e encaminhar até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, 

juntamente com as cópias autenticadas dos documentos listados no Manual da Assembleia, para o 

seguinte endereço da sede: Av. Princesa Isabel, 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9º andar, 

Centro, Vitória (ES), CEP 29010-930; 

 

b) o Custodiante do acionista: neste caso o acionista deverá observar as orientações de seu 

respectivo agente de custódia, sendo que as instruções de preenchimento do Boletim de Voto a 
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Distância deverão ser transmitidas ao custodiante em até 7 (sete) dias antes da data da 

Assembleia; 

 

c) o Escriturador: o Boletim de Voto a Distância poderá ser encaminhado ao Escriturador das 

ações da Sociedade, Itaú Corretora de Valores S.A., até 7 (sete) dias antes da data da 

Assembleia, por meio do site Itaú Assembleia Digital 

(http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/), ficando o Escriturador responsável 

por informar aos acionistas o recebimento das instruções de preenchimento do Boletim e a sua 

aceitação. 
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a. número e reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número 

de reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 

No exercício de 2020 foram realizadas 43 reuniões do Conselho de Administração, sendo 12 

ordinárias e 31 extraordinárias. 

 

 

DATA REUNIÃO CARÁTER 

13/1/2020 (9h) Extraordinária 

27/1/2020 (10h30) Ordinária 

11/2/2020 (14h) Extraordinária 

17/2/2020 (9h) Extraordinária 

17/2/2020 (10h) Extraordinária 

17/2/2020 (10h30) Extraordinária 

17/2/2020 (11h) Extraordinária 

17/2/2020 (11h30) Ordinária 

23/3/2020 (9h)  Extraordinária 

23/3/2020 (10h) Extraordinária 

23/3/2020 (11h) Extraordinária 

23/3/2020 (11h30) Ordinária 

31/3/2020 (14h) Extraordinária 

1/4/2020 (11h) Extraordinária 

27/4/2020 (9h) Ordinária 

27/4/2020 (15h) Extraordinária 

25/5/2020 (9h) Extraordinária 

25/5/2020 (11h) Ordinária 

29/6/2020 (9h) Extraordinária 

29/6/2020 (9h30)  Extraordinária 

29/6/2020 (11h) Ordinária 

27/7/2020 (9h) Extraordinária 

27/7/2020 (10h30) Ordinária 

7/8/2020 (14h) Extraordinária 

10/8/2020 (9h) Extraordinária 

24/8/2020 (9h) Extraordinária 
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24/8/2020 (10h30) Ordinária 

4/9/2020 (9h) Extraordinária 

11/9/2020 (9h30) Extraordinária 

25/9/2020 (9h30) Extraordinária 

28/9/2020 (9h) Ordinária 

28/9/2020 (10h) Extraordinária 

28/9/2020 (11h) Extraordinária 

1/10/2020 (9h) Extraordinária 

1/10/2020 (9h30) Extraordinária 

14/10/2020 (15h30) Extraordinária 

26/10/2020 (9h) Ordinária 

26/10/2020 (11h) Extraordinária 

30/10/2020 (17h30) Extraordinária 

9/11/2020 (9h) Extraordinária 

13/11/2020 (17h) Extraordinária 

30/11/2020 (9h) Ordinária 

14/12/2020 (9h) Ordinária 

 

b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou 

vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho:  

 

A Sociedade não possui acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício 

do direito de voto de membros do conselho. 

 

c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses:  

 

Conforme disposto no Estatuto Social da Sociedade, artigo 33, parágrafo 6º, o membro do 

Conselho de Administração estará impedido de participar da deliberação do Conselho de 

Administração relacionada a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante 

com os interesses do Banco. 

 

Sem prejuízo do disposto no artigo 33, parágrafo 6º, o conselheiro de administração 

representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que 

envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de 
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previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de 

interesse, conforme dispõe o artigo 27, parágrafo 2º do Estatuto Social.  

 

d. se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho 

de administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo: 

 

i) órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o 

emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o 

documento pode ser consultado 

 

A Sociedade instituiu desde 2018, a Política de Indicação e de Sucessão de Administradores e 

de membros do Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários, aprovada pelo Conselho de 

Administração em 22/1/2018, disciplinando os requisitos mínimos, claros e objetivos, para 

indicação de membros para compor o Conselho de Administração, a Diretoria, o Conselho 

Fiscal, o Comitê de Auditoria, o Comitê de Remuneração e de Elegibilidade e a Gerência de 

Auditoria Interna. A referida Política encontra-se disponível no site de Relações com 

Investidores do BANESTES (www.banestes.com.br/ri) e no site da Comissão de Valores 

Mobiliário – CVM (www.cvm.gov.br). 

 

ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de 

indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à 

seleção de seus membros 

 

A Sociedade adota como política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de 

Administração, as diretrizes constantes em seu Estatuto Social, disponibilizado no site de 

Relações com Investidores do BANESTES (www.banestes.com.br/ri) e no site da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). 

 

A partir de 2018, além da observância das diretrizes previstas no Estatuto Social, a Política de 

Indicação e de Sucessão de Administradores e de membros do Conselho Fiscal e dos Comitês 

Estatutários, em atendimento à legislação vigente, disciplina que o planejamento do processo 

de indicação deve estar alinhado com os objetivos estratégicos da organização e sustentar a 

maneira pela qual ela pretende evoluir para atingir suas metas de crescimento, rentabilidade e 

responsabilidade econômica, social e ambiental.  
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Dessa forma, a indicação dos administradores do Sistema Financeiro BANESTES - SFB deve 

observar o disposto no Estatuto Social da Sociedade, bem como na legislação vigente e recair 

sobre cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento, além de atender aos requisitos 

estabelecidos nos itens a seguir:  

 

- condições para o exercício do cargo exigidas pela legislação, pela regulamentação em vigor 

e pelo Estatuto Social; 

- capacidade técnica; 

- capacidade gerencial; 

- habilidades interpessoais; 

- conhecimento da legislação e da regulamentação relativas à responsabilização de qualquer 

natureza por sua atuação; 

- tempo mínimo de experiência profissional, conforme alguma das alternativas apresentadas a 

seguir; 

- formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; 

- não ser inelegível nos termos da legislação específica a respeito. 

 

Quanto ao tempo mínimo de experiência profissional, o indicado deve preencher, 

alternativamente, uma das seguintes condições:  

 

I. 10 anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa do Sistema Financeiro 

BANESTES - SFB que irá integrar ou em área conexa àquela para a qual for indicado em função de 

direção superior; ou  

 

II. 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:  

 

- cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da 

empresa do SFB que irá integrar, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado 

nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;  

 

- cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;  

 

- cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa do SFB que irá integrar;  

 

III. 4 anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada 

à área de atuação da empresa do SFB que irá integrar;  
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No caso do candidato ser empregado da empresa do SFB cuja Administração irá integrar, os 

requisitos de tempo de experiência profissional, descritos acima podem ser dispensados, desde 

que atendidos os seguintes quesitos mínimos:   

 

- ter ingressado na empresa por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos; 

- ter mais de 10 anos de trabalho efetivo em empresa do SFB; 

- ter ocupado funções de confiança de Superintendente, Consultor ou Gerente Geral em empresa 

do SFB, comprovando sua capacidade para assumir responsabilidades de gestão.   

 

O Conselheiro Independente do BANESTES, além dos quesitos citados acima, deverá: 

 

- não ter qualquer outro vínculo com o BANESTES, exceto participação de capital;  

- não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe 

do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de 

administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

- não ter mantido, nos últimos 3 anos, vínculo de qualquer natureza com o BANESTES ou seus 

controladores, que possa vir a comprometer sua independência;  

- não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado ou diretor do BANESTES ou de uma das 

demais empresas do SFB;  

- não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos do BANESTES ou 

de uma das demais empresas do SFB, de modo a implicar perda de independência;  

- não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou 

demandando serviços ou produtos ao BANESTES, de modo a implicar perda de independência;  

- não receber outra remuneração do BANESTES, além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à 

exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital.  

 

É vedada a indicação para compor o Conselho de Administração e a Diretoria: 

 

- pessoa que seja representante de órgão regulador ao qual a empresa do SFB que irá integrar 

esteja sujeita, seja Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal, titular de 

cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e 

assessoramento superior na administração pública, seja dirigente estatutário de partido político, 

ou seja, titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que 

licenciado do cargo, bem como os parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau dos 

representantes citados. 
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- tenha atuado, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político 

ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, bem 

como seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau; 

 

- exerça cargo em organização sindical, bem como seus parentes consanguíneos ou afins até o 

terceiro grau;  

 

- tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, 

de bens ou serviços de qualquer natureza, com o BANESTES, demais empresas do SFB ou com o 

acionista controlador do BANESTES em período inferior a 3 anos antes da data de nomeação, bem 

como os parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas citadas 

 

- tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com o acionista controlador ou com o 

próprio BANESTES ou demais empresas do SFB, bem como seus parentes consanguíneos ou afins 

até o terceiro grau;  

 

- dolosa ou culposamente, tiver causado prejuízo ao SFB e empresas patrocinadas. 

 

- detenha controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com 

o BANESTES e demais empresas do SFB, bem como aquela que tenha participado da gestão de tal 

pessoa jurídica no período imediatamente anterior à sua eleição para algum dos órgãos da 

Administração;  

 

- tenha sido condenada por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção 

ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, 

contra a propriedade ou contra o Sistema Financeiro Nacional, ou condenada a pena que vede o 

acesso aos cargos públicos, ainda que temporariamente.  

 

- tenha sido considerada falida, insolvente, inadimplente com obrigações pessoais junto à 

Sociedade ou coligadas, ou na qualidade de controlador ou administrador de pessoas jurídicas, 

bem como administrador de pessoas jurídicas em recuperação judicial, falida ou insolvente no 

período de cinco anos anteriores à eleição para algum dos órgãos da administração do BANESTES 

e das demais empresas do SFB que pretende integrar.  
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- seja sócio, ascendente, descendente, parente colateral ou afim até o 3º grau de membros de 

órgãos da Administração do BANESTES ou de uma das demais empresas integrantes do SFB.  

 

A indicação do membro do Conselho de Administração do BANESTES representante dos 

empregados observará as regras contidas na Lei nº 12.353/2010, os critérios de integridade e o 

regulamento eleitoral aprovado pelo Conselho de Administração do BANESTES, que deverá conter 

previsão da análise dos requisitos e impedimentos previamente à divulgação dos candidatos 

habilitados.  

 

É condição para investidura em cargo de Diretoria do BANESTES e das demais empresas do SFB a 

assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá 

ser aprovado pelo Conselho de Administração do BANESTES, a quem incumbe fiscalizar seu 

cumprimento. 
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O BANESTES não possui cláusula compromissória inserida no Estatuto Social para a resolução dos 

conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem. 
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Silvio Henrique Brunoro Grillo 19/04/1964 Pertence apenas à Diretoria 07/08/2020 1ª RCA que suceder a AGO 
de 2022.

3

Técnico bancário, Coordenador, Gerente 
Geral e Superintendente.

Diretor de Meios de Pagamentos e 
Adm. de Recursos de Terceiros e 
Distribuição

742.571.027-72 Engenheiro Eletricista 12 - Diretor de Relações com Investid 03/11/2020 Sim 0.00%

Não exerceu. Diretor de Negócios de Recuperação 
de Ativos

884.654.037-91 Advogado 19 - Outros Diretores 03/11/2020 Sim 0.00%

111.601.417-38 Bancário 19 - Outros Diretores 03/11/2020 Sim 0.00%

Marcos Vinícius Nunes Montes 23/08/1985 Pertence apenas à Diretoria 07/08/2020 1ª RCA que suceder a AGO 
de 2022.

2

Técnico Bancário e Gerente Geral de 
Agência.

Diretor da área de rede

Carlos Artur Hauschild 27/11/1977 Pertence apenas à Diretoria 07/08/2020 1º RCA que suceder a AGO 
de 2022.

2

760.531.560-00 Advogado 19 - Outros Diretores 03/11/2020 Sim 0.00%

Hugo Luiz Ribeiro Gaspar 29/04/1966 Pertence apenas à Diretoria 28/09/2020 1ª RCA que suceder a AGO 
de 2022.

1

Fernando Valli Cardoso 13/12/1962 Pertence apenas à Diretoria 07/08/2020 1º RCA que suceder a AGO 
de 2022.

1

798.500.307-04 Bancário 19 - Outros Diretores 03/11/2020 Sim 0.00%

Não exerceu. Diretor de Riscos e Controle

Tasso de Macedo Lugon 25/04/1972 Pertence apenas à Diretoria 27/09/2021 1ª RCA que suceder a AGO 
de 2022.

1

011.278.607-39 Administrador 19 - Outros Diretores 01/12/2021 Sim 0.00%

Não exerceu. Diretor da área de Tecnologia

Alcio de Araujo 29/08/1953 Pertence apenas à Diretoria 07/08/2020 1ª RCA que suceder a AGO 
de 2022.

2

741.290.588-00 Bancário 19 - Outros Diretores 03/11/2020 Sim 0.00%

Membro do Comitê de Remuneração e de 
Elegibilidade.

Diretor de Administração

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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095.859.897-51 Bancário 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

Não 0.00%

089.587.558-65 Professor 20 - Presidente do Conselho de 
Administração

Não 0.00%

Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho 02/11/1983 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2022 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2024.

0

Conselheiro Fiscal.

Não exerceu.

Maelcio Maurício Soares 15/12/1960 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

1

435.501.267-00 Administrador 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

15/10/2020 Sim 100.00%

822.048.297-49 Administradora de Empresas 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

03/01/2022 Sim 100.00%

Marcello Rinaldi 07/02/1967 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2022 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2024.

0

Analista de Sistemas, Diretor de 
Tecnologia e Diretor Presidente Interino.

Marinete Andrião Francischetto 08/05/1964 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

25/10/2021 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

0

Carla Barreto 10/09/1967 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

2

911.810.627-72 Bancária 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

15/10/2020 Não 100.00%

Gerente Geral, Superintendente e 
Diretora.

Diretor e membro do Comitê de Auditoria.

não exerceu.

Sebastião José Balarini 19/01/1946 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

1

195.451.507-34 Economista 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

15/10/2020 Sim 100.00%

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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Membro Suplente do Conselho Fiscal.

002.892.347-27 Professor Universitário e Contador 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 16/10/2020 Sim 96.00%

312.525.028-50 Advogado 48 - C.F.(Suplent)Eleito 
p/Minor.Ordinaristas

16/10/2020 Não 0.00%

Eduardo José Zanoteli 10/07/1970 Conselho Fiscal 31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

1

Não exerceu.

Não exerceu.

José Amarildo Casagrande 10/08/1964 Pertence à Diretoria e ao Conselho de 
Administração

31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

2

730.368.627-49 Bancário aposentado 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. 
Presidente

15/10/2020 Sim 100.00%

579.271.627-72 Jornalista 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

15/10/2020 Sim 100.00%

Edcarlos Alves Lima 12/06/1984 Conselho Fiscal 31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

4

Gerente de Relacionamento de Agência e 
Gerente de Agência.

João Luiz Pereira de Oliveira 29/04/1959 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

1

Pedro Marcelo Cezar Guimarães 29/06/1962 Conselho Fiscal 31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

1

044.571.638-05 Administrador 45 - C.F.(Efetivo)Eleito 
p/Minor.Ordinaristas

16/10/2020 Não 100.00%

Membro do Conselho de Administração e 
Membro do Comitê de Remuneração e de 
Elegibilidade.

Não exerceu.

Diretor-Presidente

Roberta Altoé Lirio 30/12/1986 Conselho Fiscal 31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

0

116.372.887-00 Publicitária 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 16/10/2020 Sim 0.00%

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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086.917.047-30 Servidor Público Efetivo 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador Sim 0.00%

Davi Diniz de Carvalho 24/08/1980 Conselho Fiscal 29/04/2022 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2024.

0

Neyla Tardin 03/07/1978 Conselho Fiscal 29/04/2022 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2024.

0

Não exerceu.

082.635.847-01 Professora Universitária e 
Contadora

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador Não 0.00%

Marcello Rinaldi 07/02/1967 Conselho Fiscal 31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

5

089.587.558-65 Professor 44 - C.F.(Efetivo)Eleito 
p/preferencialistas

16/10/2020 Não 100.00%

Não exerceu.

Não exerceu.

Não exerceu.

Klaus Xavier de Oliveira 06/03/1976 Conselho Fiscal 31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

1

017.286.617-06 Professor Universitário e Contador 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 16/10/2020 Sim 4.00%

Fernando Campanha 15/08/1963 Conselho Fiscal 31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

0

Não exerceu.

Roberta Altoé Lirio 30/12/1986 Conselho Fiscal 31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

0

116.372.887-00 Publicitária 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 16/10/2020 Sim 0.00%

292.099.628-26 Servidor Público Estadual/Auditor 
Fiscal da Receita Estadual

47 - C.F.(Suplent)Eleito 
p/preferencialistas

16/10/2020 Não 0.00%

762.095.717-00 Funcionário Público 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 16/10/2020 Sim 0.00%

Não exerceu.

Ricardo Ishimura 27/11/1978 Conselho Fiscal 31/07/2020 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2022.

1

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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Ivo Murcia 12/09/1963 Conselho Fiscal 29/04/2022 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2024.

0

Membro Efetivo do Conselho Fiscal e 
Membro Suplente do Conselho Fiscal.

054.290.387-33 Professor Universitário 45 - C.F.(Efetivo)Eleito 
p/Minor.Ordinaristas

Não 0.00%

125.807.568-76 Engenheiro 44 - C.F.(Efetivo)Eleito 
p/preferencialistas

Não 0.00%

215.515.828-99 Engenheiro Eletricista 47 - C.F.(Suplent)Eleito 
p/preferencialistas

Não 0.00%

Flavio de Souza 01/11/1979 Conselho Fiscal 29/04/2022 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2024.

0

Não exerceu.

Não exerceu.

Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza 11/01/1966 Conselho Fiscal 29/04/2022 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2024.

0

Jose Elias Feres de Almeida 20/03/1981 Conselho Fiscal 29/04/2022 Até a posse dos eleitos na 
AGO de 2024.

0

Não exerceu.

001.750.197-03 Engenheiro Mecânico 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador Sim 0.00%

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Tasso de Macedo Lugon  -  011.278.607-39

Alcio de Araujo  -  741.290.588-00

Experiência Profissional: De 03.2019 até a presente data - Diretor de Administração do Banestes S.A; De 07.2016 a 07.2018 - Consultor do Grupo SEI - Segurança de Inteligência. / Critérios de independência: não é 
membro indepedente.

Carlos Artur Hauschild  -  760.531.560-00

Experiência Profissional: De 01.2019 até a presente data - Diretor de Riscos e Controle do Banestes S.A; De 11.2017 até 01.2019 - Diretor de Risco e Controladoria do BRB - Banco de Brasília. / Critérios de 
Independência: não é membro independente.

Fernando Valli Cardoso  -  798.500.307-04

Experiência Profissional: De 01.02.2019 até a presente data - Diretor de Rede do Banestes S.A; De 11.05.2011 até 31.01.2019 - Gerente Geral de Agência no Banestes S.A. / Critérios de independência: não é 
membro independente.

Experiência profissional / Critérios de Independência

PÁGINA: 216 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



Roberta Altoé Lirio  -  116.372.887-00

José Amarildo Casagrande  -  730.368.627-49

Experiência profissional: De 01.03.2019 até a presente data - Diretor-Presidente do Banestes S.A; De 04.08.2019 até a presente data - Membro do Conselho de Administração do Banestes S.A. / Critérios de 
Independência: não é membro independente.

João Luiz Pereira de Oliveira  -  579.271.627-72

Experiência Profissional: De 1996 até a presente data - Diretor – Sócio Gerente da Conceito Propaganda. / Critério de Independência: não é membro independente.

Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho  -  095.859.897-51

Experiência Profissional: - De 10.2017 a 02.2018 e de 01.2019 a 08.2019: Gerente de Relacionamento de Agência no Banestes S.A.; - De 06.2018 a 12.2018 e de 08.2019 até a presente data: Gerente de Agência 
do Banestes S.A. / Critérios de Independência: Não é membro independente.

Marcello Rinaldi  -  089.587.558-65

Marcello Rinaldi  -  089.587.558-65

Experiência Profissional: De 14.11.2016 até a presente data - membro efetivo do Conselho Fiscal do Banestes S.A; De 1997 até a presente data - Professor da Prefeitura Municipal de São Paulo (SP); De 2014 até a 
presente data - Professor do Colégio Santa Cruz (SP). / Critérios de Independência: não é membro independente.

Carla Barreto  -  911.810.627-72

Experiência Profissional: De 23.10.2019 até a presente data - Fundação Banestes de Seguridade Social – Baneses; De 15.01.2019 a 26.08.2019 - Diretora de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes S.A; 
De 12.02.2014 a 14.01.2019 - Superintendente de Reestruturação de Ativos no Banestes S.A. / Critérios de Independência: não é membro independente.

Sebastião José Balarini  -  195.451.507-34

Experiência Profissional: De 31.07.2020 até a presente data: membro do Conselho de Administração do Banestes S.A; De 11.07.2019 até a presente data: membro do Comitê de Auditoria do Banestes S.A. / 
Critérios de Independência: não é membro independente.

Maelcio Maurício Soares  -  435.501.267-00

Experiência Profissional: De 2016 até a presente data - membro titular do Conselho de Administração e membro do Comitê Operacional e de Finanças da Compañia Mega S.A; De 01.2017 a 08.2019 - Gestor das 
áreas financeira, tributária e contábil da Petrobrás Operaciones S.A; De 2015 a 2016 - Diretor de Administração e Finanças e membro titular do Conselho de Administração da Petrobrás Argentina. / Critérios de 
Independência: indicado como membro independente por atender os requisitos previstos na Lei nº 13.303/16.

Marinete Andrião Francischetto  -  822.048.297-49

Experiência Profissional: De 2013 até a presente data - professora universitária e coordenadora de cursos de Graduação e de Pós-Graduação; Coordenadora da Extensão e de Pós-Graduação Lato Sensu na 
modalidade à distância; Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na modalidade à distância na Universidade de Vila Velha (UVV) / Critérios de Independência: não é 
membro independente.

Silvio Henrique Brunoro Grillo  -  742.571.027-72

Experiência Profissional: De 27.09.2021 até a presente data - Diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes S.A; De 28.10.2014 até 30.11.2021 - Diretor de Tecnologia do Banestes S.A. / Critérios 
de Independência: não é membro independente.

Marcos Vinícius Nunes Montes  -  111.601.417-38

Experiência Profissional: De 26.08.2019 até a presente data - Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes S.A; De 05.2016 até 08.2019 - Superintendente de Produtos do Banestes S.A; De 01.2012 a 
05.2016 - Gerente Geral na Gerência de Gestão pelas Diretrizes do Banestes S.A. / Critérios de Independência: não é membro independente.

Hugo Luiz Ribeiro Gaspar  -  884.654.037-91

Experiência Profissional: Diretor da Banestes Seguros S.A e Membro do Comitê de Gerenciamento de Riscos; De 28.09.2020 até a presente data - Diretor de Negócios de Recuperação de Ativos do Banestes S.A. / 
Critério de Independência: não é membro independente.

Experiência profissional: De 01.01.2021 até a presente data - Diretor Presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (PRODEST); De 01.01.2021 até a presente data 
- Diretor Presidente da Associação Brasileira de Entidades Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP TIC); De 01.01.2020 a 01.01.2021 - Presidente do Conselho de Associadas na ABEP TIC; De 
01.01.2019 a 01.01.2020 - Vice-Presidente de Gestão na ABEP TIC; De 01.01.2016 a 01.01.2018 - Assessor Especial, Subsecretário e Superintendente de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade na Prefeitura 
Municipal de Vila Velha (ES). / Critérios de Independência: não é membro independente.
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Flavio de Souza  -  215.515.828-99

Ivo Murcia  -  125.807.568-76

Experiência Profissional: - De 2015 até a presente data: Gerente de Vendas da Wecom Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação S.A. / Critérios de Independência: não é membro 
independente.

Jose Elias Feres de Almeida  -  054.290.387-33

Experiência Profissional: - De 07.2009 a 04.2022: Professor Universitário na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); - De 08.2018 a 02.2019: Professor Visitante na University of Illinois at Urbana-Champaign 
(EUA); - De 01.2020 a 12.2021: Presidente da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT); - De 05.2019 a 05.2022: Membro do Conselho de Administração da 
European Accounting Association. / Critérios de Independência: Não é membro independente.

Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza  -  001.750.197-03

Experiência Profissional: - De 2019 até a presente data: Diretor Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA

; - De 03.2019 a 03.2021: Conselheiro Fiscal da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN; - De 08.2019 até a presente data: Conselheiro Fiscal da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de 
Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB ES; - De 07.2017 a 06.2018: Gerente de Meio Ambiente Sudeste da Vale S.A. / Critérios de Independência: Não é membro independente.

Davi Diniz de Carvalho  -  086.917.047-30

Experiência Profissional: - De 2019 até a presente data: Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Espírito Santo; - Em 2018: Secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal de Vitória. / Critérios de 
Independência: não é membro independente.

Neyla Tardin  -  082.635.847-01

Experiência Profissional: Professora na Fucape Business School e Sócia-Administradora na NT Tecnologia e Pesquisa, Treinamento e Serviços Educacionais. / Critérios de Independência: Não é membro 
independente.

Ricardo Ishimura  -  292.099.628-26

Experiência Profissional: De 15.04.2010 até a presente data - Auditor Fiscal da Receita Estadual no Estado do Espírito Santo; De 23.12.2013 até 01.02.2020 - membro suplente do Conselho Fiscal do Banestes S.A. / 
Critérios de Independência: não é membro independente.

Fernando Campanha  -  762.095.717-00

Experiência Profissional: De 01.2019 até a presente data - Subsecretário da Casa Civil (ES). / Critérios de Independência: não é membro independente.

Klaus Xavier de Oliveira  -  017.286.617-06

Experiência Profissional: De 2019 até a presente data - Membro do Comitê de Auditoria na Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA); De 2019 até a presente data - Professor especialista da Faculdade Pio 
XII; De 2004 até a presente data - Sócio-Diretor da A.C.A. – Auditoria e Consultoria. / Critérios de Independência: não é membro independente.

Eduardo José Zanoteli  -  002.892.347-27

Experiência Profissional: De 2007 até a presente data - Professor na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); De 08.2005 até a presente data - Professor pesquisador na Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG); De 03.2011 até a presente data - Subcoordenador de núcleos de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); De 06.2011 a 12.2015 - Professor de MBA, CBA, LL.M e Professo In 
Company do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). / Critérios de Independência: não é membro independente.

Edcarlos Alves Lima  -  312.525.028-50

Experiência profissional: De 02.2014 até a presente data - Advogado Assessor do SEBRAE (ES); De 01.2011 até a presente data - Advogado Autonômo; De 01.2011 a 01.2014 - Advogado Assessor do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. / Critérios de Independência: eleito na forma estatutária, §2º e §3º do artigo 29 do Estatuto Social.

Pedro Marcelo Cezar Guimarães  -  044.571.638-05

Experiência profissional: De 09.2008 até a presente data - Consultor Técnico Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo (SP); De 14.11.2016 até a presente data - membro do Conselho de Administração do 
Banestes S.A; De 28.11.2016 até a presente data - Membro do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade do Banestes S.A; De 18.06.2015 a 13.11.2016 - membro efetivo do Conselho Fiscal do Banestes S.A. / 
Critérios de Independência: eleito na forma estatutária, §2º e §3º do artigo 29 do Estatuto Social.

Roberta Altoé Lirio  -  116.372.887-00

Experiência Profissional: De 01.2019 até a presente data - Assessora de Comunicação na Secretaria de Governo - SEG (ES); De 04.2015 a 06.2017 - Assessora de Comunicação da 'É Opinião, Estratégia e 
Comunicação Ltda'. / Critérios de Independência: não é membro independente.
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Experiência Profissional: - Diretor Comercial da CPFL Soluções; Gerente Regional de Vendas da CPFL – Setor Energia; Gerente da Schneider Eletric – Indústria de Equipamentos Elétricos. / Critérios de 
Independência: Não é membro independente.

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

José Amarildo Casagrande  -  730.368.627-49

N/A

João Luiz Pereira de Oliveira  -  579.271.627-72

N/A

Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho  -  095.859.897-51

N/A

Marcello Rinaldi  -  089.587.558-65

Marcello Rinaldi  -  089.587.558-65

N/A

Carla Barreto  -  911.810.627-72

N/A

Sebastião José Balarini  -  195.451.507-34

N/A

Maelcio Maurício Soares  -  435.501.267-00

N/A

Marinete Andrião Francischetto  -  822.048.297-49

N/A

Silvio Henrique Brunoro Grillo  -  742.571.027-72

N/A

Marcos Vinícius Nunes Montes  -  111.601.417-38

N/A

Hugo Luiz Ribeiro Gaspar  -  884.654.037-91

N/A

Tasso de Macedo Lugon  -  011.278.607-39

N/A

Alcio de Araujo  -  741.290.588-00

N/A

Carlos Artur Hauschild  -  760.531.560-00

N/A

Fernando Valli Cardoso  -  798.500.307-04

N/A
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Flavio de Souza  -  215.515.828-99

N/A

Ivo Murcia  -  125.807.568-76

N/A

Jose Elias Feres de Almeida  -  054.290.387-33

N/A

Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza  -  001.750.197-03

N/A

Davi Diniz de Carvalho  -  086.917.047-30

N/A

Neyla Tardin  -  082.635.847-01

N/A

Ricardo Ishimura  -  292.099.628-26

N/A

Fernando Campanha  -  762.095.717-00

N/A

Klaus Xavier de Oliveira  -  017.286.617-06

N/A

Eduardo José Zanoteli  -  002.892.347-27

N/A

Edcarlos Alves Lima  -  312.525.028-50

N/A

Pedro Marcelo Cezar Guimarães  -  044.571.638-05

N/A

Roberta Altoé Lirio  -  116.372.887-00

Roberta Altoé Lirio  -  116.372.887-00

N/A
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Todos os ocupantes dos órgãos estatutários (Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Diretoria, Comitê de Auditoria e 
Comitê de Remuneração) declararam não existir relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 
a) administradores do emissor: b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, 
do emissor; c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou 
indiretos do emissor; d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e 
indiretas do emissor.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas 
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
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Pessoa Relacionada

Membro Suplente do Conselho Fiscal

Subsecretário da Casa Civil

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Observação

Fernando Campanha 762.095.717-00 Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Assessora de Comunicação na Secretaria de Governo - SEG

Membro Suplente do Conselho Fiscal

Auditor Fiscal da Receita Estadual

Administrador do Emissor

Roberta Altoé Lirio 116.372.887-00 Subordinação Controlada Direta

Membro Suplente do Conselho Fiscal

Pessoa Relacionada

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Ricardo Ishimura 292.099.628-26 Subordinação Controlador Direto

Observação

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2020

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Davi Diniz de Carvalho 086.917.047-30 Controle Controlador Direto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Espírito Santo

Observação

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Observação

Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza 001.750.197-03 Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Professor em designação temporária na Secretaria de Educação – SEDU

Membro Efetivo do Conselho de Administração

João Luiz Pereira de Oliveira 579.271.627-72 Subordinação Controlador Direto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Pessoa Relacionada

Observação

Administrador do Emissor

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Davi Diniz de Carvalho 086.917.047-30 Subordinação Controlador Direto

Pessoa Relacionada

Membro Efetivo do Conselho Fiscal.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Diretor Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Fernando Campanha 762.095.717-00 Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Membro Suplente do Conselho Fiscal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Pessoa Relacionada

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Auditor Fiscal da Receita Estadual

Observação

Membro Suplente do Conselho Fiscal

Pessoa Relacionada

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Roberta Altoé Lirio 116.372.887-00 Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Ricardo Ishimura 292.099.628-26 Subordinação Controlador Direto

Membro Suplente do Conselho Fiscal

Assessora de Comunicação na Secretaria de Governo - SEG.

Observação

Exercício Social 31/12/2019

Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Espírito Santo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Observação

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Espírito Santo

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

Davi Diniz de Carvalho 086.917.047-30 Subordinação Controlador Direto

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Pessoa Relacionada

Observação

Subsecretário da Casa Civil

Diretor Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA

Observação

Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza 001.750.197-03 Controle Controlador Direto

Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

A Companhia, no ano de 2006, adotou o instrumento contratual denominado Contrato de 

Indenidade, que tem por objeto instituir e regular a obrigação do Banco em indenizar e/ou manter 

indene os seus Administradores, nos termos previstos no referido Contrato. Não há valor de 

prêmio definido no Contrato.  

 

Posteriormente, esse instrumento contratual passou a abranger, além dos Administradores, 

também os membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e de 

Elegibilidade e do Ouvidor. 

 

Na Assembleia Geral Extraordinária de 6 de março de 2020, foi aprovada a nova redação do 

referido instrumento contratual, estando os Contratos disponibilizados no site da Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM. 

 

O Contrato de Indenidade contém nas cláusulas 2.1 a 2.3.2, transcritas a seguir, as seguintes 

disposições:  

 

“CLÁUSULA 2 - SITUAÇÕES ABRANGIDAS 

 

2.1 O BANESTES S.A. se compromete aviar todos os meios legais necessários no sentido de 

manter indene a PARTE bem como ressarci-la, nos seguintes casos: 

 

a) custeio de todas as despesas relacionadas a prestação de serviços advocatícios que sejam 

necessários para a defesa legal da PARTE, incluindo-se os emolumentos e as demais despesas 

que sejam compatíveis e razoáveis para a boa assessoria jurídica da PARTE, seja no âmbito 

judicial ou administrativo, do início do procedimento apuratório ou sancionador até o efetivo 

encerramento e/ou extinção das demandas propostas em face da PARTE decorrente da prática de 

ato regular de gestão praticado; 

 

b) ressarcir a PARTE, ou a quem indicar, valor correspondente à multa ou qualquer outra 

obrigação pecuniária que porventura lhe seja imputada, independentemente da natureza jurídica 

do pagamento, em razão de ato regular de gestão praticado, ainda que o valor exigido seja em 

decorrência de celebração de Termo de Compromisso ou outro procedimento ou ato que gere 

constrições, obrigações pecuniárias, desembolsos e/ou despesas pessoais; 
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

c) ressarcir a PARTE, ou a quem indicar, valor correspondente à indenização e honorários de 

sucumbência que eventualmente lhe sejam imputados, por decisão judicial ou arbitral transitada 

em julgado, em razão de ato regular de gestão praticado; 

 

d) ressarcir a PARTE, pelo período de seu afastamento, a remuneração que a mesma percebia 

em razão do cargo, caso a PARTE venha a ser suspensa ou afastada do mesmo e tenha seus 

bens indisponibilizados por decisão judicial ou administrativa, em razão de ato regular de gestão 

praticado durante o exercício do cargo; 

 

e) envidar a adoção de medidas legais cabíveis com escopo de elidir os efeitos da penhora 

mencionada no item 1.2 da cláusula 1 que possa recair sobre bens patrimoniais da PARTE, por 

força de decisão judicial, em razão de ato regular de gestão praticado durante o exercício do 

cargo;   

 

f) restituir a PARTE, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento de mandado de citação, 

intimação ou notificação pelo BANESTES S.A., concernente a valores bloqueados em razão da 

efetivação de penhora sobre sua conta bancária, até que seja obtido judicialmente êxito no 

desbloqueio da referida conta, devendo a PARTE reembolsar imediatamente ao BANESTES S.A. 

quando do desbloqueio da(s) conta(s) bancária(s) pertencente àquela, ou celebrar instrumento de 

cessão com cláusula mandato a fim de que o BANESTES S.A. receba o valor inicialmente 

bloqueado e eventuais acréscimos legais que incidam sobre o valor bloqueado no período. 

 

2.2 Compete ao Conselho de Administração deliberar, motivadamente, quanto à concessão ou não 

da proteção do exercício funcional invocada pela PARTE, mediante prévia manifestação técnica da 

área jurídica societária e auditoria interna da Sociedade, relativamente à regularidade do ato ao 

qual se vincula a pretensão da proteção de indenidade. 

 

2.2.1. Em situações excepcionais, por deliberação justificada e fundamentada do Conselho de 

Administração, a Sociedade poderá contratar profissionais externos, que poderão atuar de forma 

individual ou conjunta, de reputação ilibada, imparcial e independente ou um escritório de 

advocacia independente (“Terceirizados”), e com experiência comprovada para analisar o pleito 

dos Beneficiários sobre a caracterização de Ato Regular de Gestão ou sobre as hipóteses de 

exclusões. 

 

2.2.2 A deliberação deve considerar a razoabilidade dos valores envolvidos, assim como todas as 

informações necessárias e disponíveis no momento para avaliar a adequação do custeio, 
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

ressarcimento, indenização, pagamento ou reembolso de despesas, incluindo os motivos pelos 

quais o Ato Regular de Gestão praticado está abrangido ou não neste Compromisso. 

 

2.2.3 O membro do Conselho de Administração estará impedido de participar da deliberação do 

Conselho de Administração relacionada à concessão ou não da aludida proteção do exercício 

funcional sobre a qual seja a PARTE que a invoca ou represente interesse conflitante com os 

interesses do BANESTES S.A. 

 

2.2.4 No caso de solicitação pela maioria dos membros do Conselho de Administração, a 

concessão da proteção deverá ser referendada pela Assembleia Geral da Sociedade. 

 

2.3 As obrigações previstas no item 2.1 desta Cláusula não se aplicam: 

 

2.3.1 em caso de Demanda proposta em face da PARTE, pelo BANESTES S.A., pelas demais 

sociedades integrantes do Grupo Banestes ou por qualquer de seus acionistas controladores. 

 

2.3.2 Aos casos em que, por manifestação da auditoria interna e da área jurídica societária do 

BANESTES S.A., ou profissionais externos, na hipótese do item 2.2.1, concluindo pela inexistência 

do ato regular de gestão, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração do BANESTES S.A. 

deliberar pela não concessão da proteção ao exercício funcional invocada pela PARTE.”  
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12.12 - Outras informações relevantes

 

Na reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 5 de maio de 2022, foram eleitos os 

profissionais descritos a seguir, indicados pelo acionista controlador, Estado do Espírito Santo, para compor 

a Diretoria e o Comitê de Auditoria do Banestes S.A.: 

 

Diretoria: 

 

(i) no cargo de Diretor-Presidente: José Amarildo Casagrande, brasileiro, casado em regime de 

comunhão parcial de bens, Bancário aposentado, Carteira de Identidade 06259339-7, IFP-RJ, CPF 

730.368.627-49, residente na Alameda Azaleia, n.º 54, Quadra 2J, Lote 09, Residencial 2, Jacuhy, Serra 

(ES), CEP 29161-276; 

 

(ii) no cargo de Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Silvio Henrique Brunoro Grillo, 

brasileiro, casado em regime de separação de bens, Engenheiro Eletricista, Carteira de Identidade 569.580, 

SSP/ES, CPF 742.571.027-72, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, n.º 55/702, Mata da Praia, 

Vitória (ES), CEP 29066-290;  

 

(iii) no cargo de Diretor da área de administração: Alcio de Araujo, brasileiro, divorciado, Administrador 

de Empresas, Carteira de Identidade 8.211.529, SSP/SP, CPF 741.290.588-00, residente na Rua Aquino 

Araújo, n.º 111/501, Praia da Costa, Vila Velha (ES), CEP 29101-951;  

 

(iv) no cargo de Diretor da área de riscos e controle, Carlos Artur Hauschild, brasileiro, casado em 

regime de comunhão parcial de bens, Advogado, Carteira de Identidade 6.054.550.022, SJS-RS, CPF 

760.531.560-00, residente na Av. Antônio Gil Velozo, n.º 3.330/901, Praia de Itapoã, Vila Velha (ES), CEP  

29101-742;  

 

(v) no cargo de Diretor da área de rede, Fernando Valli Cardoso, brasileiro, casado em regime de 

comunhão parcial de bens, Bancário, Carteira de Identidade 399.050, SSP/ES, CPF 798.500.307-04, 

residente na Rua Tupinambás, n.º 95/302-2VG, Jardim da Penha, Vitória (ES), CEP 29060-810;  

 

(vi) no cargo de Diretor da área de meios de pagamento e administração de recursos de terceiros e 

distribuição, Marcos Vinícius Nunes Montes, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 

Bancário, Carteira de Identidade 2.009.092, SPTC/ES, CPF 111.601.417-38, residente na Av. Carlos 

Orlando Carvalho, n.º 441/301, Jardim da Penha, Vitória (ES), CEP 29060-260; 

 

(vii) no cargo de Diretor da área de negócios e recuperação de ativos, Hugo Luiz Ribeiro Gaspar, 

brasileiro, casado em regime de separação de bens, dirigente de empresa pública, Carteira de Identidade 
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12.12 - Outras informações relevantes

589.069, SPTC/ES, CPF 884.654.037-91, residente na Rua Chapot Presvot, n.º 99/702, Praia do Canto, 

Vitória (ES), CEP 29055-410; e  

 

(viii) no cargo de Diretor da área de tecnologia, Tasso de Macedo Lugon, brasileiro, casado em regime 

de comunhão universal de bens, Administrador, Carteira de Identidade n.º 925.270, SSP/ES, CPF 

011.278.607-39, residente na Av. César Hilal, n.º 1181/303, Praia do Suá, Vitória (ES). 

 

Comitê de Auditoria:  

 

- Mário Zan Barros, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Contador, Carteira de 

Identidade 881.908, SSP-ES, CPF 978.425.757-20, residente na Rua Fortunato de Abreu Gagno, n.º 

135/802, Jardim Camburi, Vitória (ES), CEP 29090-200, a quem caberá o exercício da função de 

Coordenador do Comitê de Auditoria, em atendimento ao § 2º do artigo 50 do Estatuto Social desta 

Sociedade;  

 

- Sebastião José Balarini, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Economista, 

Carteira de Identidade 157.022, SSP/ES, CPF 195.451.507-34, residente na Rua Chafic Murad, n.º 54/902, 

Bento Ferreira, Vitória (ES), CEP 29050-660. 

 

- Christiano Santos Corrêa, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Administrador, 

Carteira de Identidade 920.584, SSP-ES, CPF 008.104.827-03, residente na Rua Antônio Regis dos Santos, 

n.º 462/1503, Itapoã, Vila Velha (ES), CEP 29101-670. 

 

Os membros reconduzidos em seus respectivos cargos permanecerão no exercício dos seus mandatos 

prévios até a homologação da nova eleição pelo Banco Central do Brasil, quando, caso aprovadas as 

eleições, tomarão posse nos novos mandatos. 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

a) Objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de 

remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data 

da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado  

 

Os objetivos da política de remuneração dos administradores do BANESTES são os de 

recompensar, de forma justa e compatível com o mercado local, profissionais experientes e 

capazes de executar gestão competente do Banco, bem como de possibilitar a atração de tais 

profissionais sempre que indicados e eleitos pela Assembleia de Acionistas para o exercício de 

tais cargos. 

 

A remuneração fixa visa à recompensa pelo exercício das responsabilidades previstas nas 

atribuições de cada administrador, enquanto que a remuneração variável, aplicada de acordo 

com mesmas regras aprovadas para todos os empregados em Convenção e Acordo Coletivos de 

Trabalho (CCT nacional e ACT específico), tem por objetivo proporcionar uma parcela extra na 

medida em que os resultados financeiros da instituição sejam alcançados. 

 

A remuneração dos diretores será estabelecida pela Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2021, 

com validade até a AGO de 2022 e previsão de reajuste pela aplicação do mesmo índice de 

correção concedido aos empregados por ocasião da assinatura da CCT nacional dos bancários, 

pela FENABAN, a partir de setembro do ano em curso. 

 

A remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal também será fixada na 

AGO de 2021, com validade até a AGO de 2022, sem previsão de reajuste até lá. 

 

O BANESTES aprovou, em 2020, sua política de remuneração da administração, definindo 

diretrizes e princípios para disciplinar o processo de remuneração dos administradores 

estatutários, tendo como base as metas de desempenho estabelecidas no planejamento 

estratégico da instituição, de forma compatível com a política de gestão de riscos. 

 

Atualmente, a remuneração fixa aprovada está estabelecida da seguinte forma: 

 

1. Os honorários dos Diretores do BANESTES, fixados pela AGO de 2020 em R$ 27.727,19 (vinte 

e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) mensais, foram mantidos para 

todo o exercício de 2020, seguindo a determinação da Resolução 4820, do Banco Central do 

Brasil, de 29/05/2020, em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus – COVID-19. Em 

janeiro de 2021, os honorários dos Diretores foram corrigidos pelo índice de reajuste de 1,5% 
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Estatutária

definido na CCT. O novo valor de R$ 28.143,10 (vinte e oito mil, cento e quarenta e três reais e 

dez centavos) será homologado na AGO de 2021. 

 

2. Os membros do Conselho de Administração com honorários fixados em R$ 7.853,63 (sete 

mil, oitocentos e cinquenta e três reais e três centavos).  

 

3. Os membros do Conselho Fiscal têm seus honorários fixados em R$ 3.926,82 (três mil, 

novecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).  

 

4. Os membros do Comitê de Auditoria são remunerados com honorários fixados em R$ 7.853,63 

(sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e três centavos), mesmo valor dos integrantes do 

Conselho de Administração. 

 

5. Os Diretores das empresas subsidiárias BANESTES Seguros S.A. e BANESTES Distribuidora 

de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e controlada BANESTES Administradora e Corretora de 

Seguros, Previdência e Capitalização LTDA recebem como honorários o valor correspondente a 

90% dos honorários dos Diretores do BANESTES.  

 

6. O Comitê de Remuneração e de Elegibilidade, constituído por integrantes dos órgãos 

dirigentes do BANESTES S.A. e com atividades que se estendem às empresas subsidiárias e 

controlada, tem fixado que seus membros não perceberão qualquer remuneração extra pelo 

exercício de suas atividades no mesmo. 

  

7. O BANESTES não tem constituídos Comitês de Risco e Financeiro, ou outras estruturas 

organizacionais assemelhadas, criadas por disposição estatutária ou não. 
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b) Composição da Remuneração: 

 

i – Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

 

 I - Diretores do BANESTES e das Empresas Subsidiárias e Controlada 

 

Remuneração Fixa Anual: 

Salário ou Pró-labore 

• Honorários – na forma de parcela fixa paga mensalmente, conforme item 13.1, letra “a” 

acima; 

• Gratificação Natalina – na forma de parcela única anual, correspondente a 1/12 do valor dos 

honorários mensais para cada mês de efetivo exercício do mandato, creditados no mês de 

dezembro de cada ano, ou por ocasião da exoneração do cargo, de forma proporcional; 

• Abono Descanso Remunerado – na forma de parcela única anual, correspondente ao adicional 

de 1/3 do valor dos honorários mensais, pago por ocasião do gozo do descanso anual 

remunerado; 

• Descanso Remunerado – até 30 dias de descanso por ano de efetivo exercício do mandato, 

sem prejuízo da remuneração, sendo possível a conversão em espécie, exclusivamente ao 

término do mandato, para o limite de até 30 dias não gozados; 

• Benefícios – Auxílio Refeição/Cesta Alimentação, pagos nos mesmos parâmetros 

estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho para os empregados; coparticipação no 

valor da assistência médica exclusivamente para o Diretor; automóvel e combustível; 

• Benefício Pós-Emprego – contribuição para o plano de previdência privada da Fundação 

BANESTES de Seguridade Social, na mesma proporção que a contribuição individual do 

Diretor, limitada a 9% do valor de seus honorários; 

 

Remuneração Variável: 

 

O processo de determinação da remuneração variável no BANESTES inicia-se no Conselho de 

Administração, de acordo com suas competências estatutárias, com a aprovação do percentual 

a ser distribuído aos empregados, bem como com a proposição da participação dos 

administradores nos seguintes termos previstos no Estatuto Social: 

 

ARTIGO 34 - Compete ao Conselho de Administração, a par das atribuições que lhe confere 

expressamente a Lei, fixar a política geral dos negócios sociais, e, em especial... 
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X. aprovar, sujeito aos limites legais, o percentual a ser distribuído aos empregados da 

Sociedade, quando da apuração de lucro no encerramento do Exercício social, e propor, para 

aprovação da Assembleia Geral, a participação dos administradores nos referidos lucros; 

 

As condições para a determinação da remuneração variável estão, também, previstas no 

Estatuto Social, conforme o artigo 84, transcrito a seguir: 

 

ARTIGO 84 - A participação dos empregados e administradores nos resultados da Sociedade, 

nos termos do artigo 190 e artigo 152, da Lei 6404/76, obedecerá as seguintes condições: 

 

I. somente poderá se efetivar após o encerramento do exercício social que apurar lucro, e 

observada a ordem estabelecida no artigo 190 da Lei 6404/76; 

 

II. o percentual a ser distribuído aos empregados dependerá de prévia aprovação do Conselho 

de Administração; 

 

III. o total a ser distribuído aos administradores no lucro da Sociedade não deverá ultrapassar 

a remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), 

prevalecendo o limite que for menor; 

 

IV. deverá ser respeitada a proporcionalidade do ganho de cada administrador ao longo do 

exercício a que se referir e ser considerado, para tanto, sua renda mensal. 

 

O Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria para o pagamento da remuneração 

variável nos parâmetros estabelecidos nos instrumentos coletivos de trabalho (Convenção 

Coletiva de Trabalho Nacional e Acordo Coletivo de Trabalho específico) para os empregados, 

contemplando duas componentes de remuneração variável, conforme a seguir: 

 

PRIMEIRA COMPONENTE 

 

Participação nos Lucros ou Resultados – PLR – paga de acordo com os mesmos parâmetros 

estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho para os empregados, a saber: 

 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS 
LUCROS OU RESULTADOS DOS BANCOS - EXERCÍCIOS 2018 e 2019 
 

CLÁUSULA 1ª - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) - EXERCÍCIO 
2018 
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Ao empregado admitido até 31.12.2017 e em efetivo exercício em 31.12.2018, convenciona-se 

o pagamento pelo banco, até 01.03.2019, a título de “PLR”, de até 15% (quinze por cento) do 

lucro líquido do exercício de 2018, a qual será composta de duas parcelas, uma denominada 

Regra Básica e outra de Parcela Adicional, mediante a aplicação das regras estabelecidas nesta 

cláusula: 

 

a) Regra Básica  

Esta parcela corresponderá a 90% (noventa por cento) do salário-base acrescido das verbas 

fixas de natureza salarial, vigentes em 31.08.2018 e reajustados em 01.09.2018, mais o valor 

fixo de R$ 2.355,76 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), 

limitada ao valor individual de R$ 12.637,50 (doze mil, seiscentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). O percentual, o valor fixo e o limite máximo convencionados na “Regra 

Básica” observarão, em face do exercício de 2018, como teto, o percentual de 12,8% (doze 

inteiros e oito décimos por cento) e, como mínimo, o percentual de 5% (cinco por cento) do 

lucro líquido do banco. Se o valor total da “Regra Básica” da PLR for inferior a 5% (cinco por 

cento) do lucro líquido do banco, no exercício de 2018, o valor individual deverá ser majorado 

até alcançar 2,2 (dois inteiros e dois décimos) salários do empregado e limitado ao valor de R$ 

27.802,48 (vinte e sete mil, oitocentos e dois reais e quarenta e oito centavos), ou até que o 

valor total da “Regra Básica” da PLR atinja 5% (cinco por cento) do lucro líquido, o que ocorrer 

primeiro.  

 

b) Parcela Adicional 

O valor desta parcela será determinado pela divisão linear da importância equivalente a 2,2% 

(dois inteiros e dois décimos por cento) do lucro líquido do exercício de 2018, pelo número total 

de empregados elegíveis de acordo com as regras desta convenção, em partes iguais, até o 

limite individual de R$ 4.711,52 (quatro mil, setecentos e onze reais e cinquenta e dois 

centavos).  

 

CLÁUSULA 2ª - ANTECIPAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR 

- EXERCÍCIO 2018 

 

Excepcionalmente, e respeitados os termos do caput e dos parágrafos da cláusula primeira, o 

banco efetuará, até o dia 20.09.2018, o pagamento de antecipação da Participação nos Lucros 

ou Resultados, mediante a aplicação das regras estabelecidas nesta cláusula: 

 

a) Regra Básica  

Parcela correspondente a 54% (cinquenta e quatro por cento) do salário-base mais verbas fixas 

de natureza salarial, vigentes em 31.08.2018 e reajustados em 01.09.2018, acrescido do valor 
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fixo de R$ 1.413,46 (um mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos), limitado ao 

valor individual de R$ 7.582,49 (sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove 

centavos) e também ao teto de 12,8% (doze inteiros e oito décimos por cento) do lucro líquido 

do banco apurado no 1º semestre de 2018, o que ocorrer primeiro.  

 

b) Parcela Adicional  

O valor desta parcela da antecipação será determinado pela divisão linear da importância 

equivalente a 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) do lucro líquido apurado no 1º 

semestre de 2018, pelo número total de empregados elegíveis de acordo com as regras desta 

convenção, em partes iguais, até o limite individual de R$ 2.355,76 (dois mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).  

 

CLÁUSULA 3ª - PLR EXERCÍCIO 2019 
 
Para a PLR do exercício de 2019 aplicam-se os mesmos critérios e condições previstos nas 

cláusulas 1ª e 2ª com as datas atualizadas conforme o quadro abaixo e valores atualizados nos 

termos do Parágrafo segundo desta cláusula.  

 

Exercício Período 
Pagamento 
antecipação 

Pagamento 
anual 

2019 01.01.2019 a 31.12.2019 Até 20.09.2019 Até 03.03.2020 

    

Parágrafo primeiro - As demais datas estabelecidas pelo caput e pelos parágrafos das 

cláusulas 1ª e 2ª serão ajustadas em razão do exercício a que se refira a PLR. 

 
Parágrafo segundo - Os valores fixos e limites individuais e que se achem expressos em “R$” 

(reais), referidos nas cláusulas 1ª e 2ª, serão corrigidos, de forma cumulativa, em 1º.09.2018 

e 1º.09.2019, pelo INPC/IBGE do período de 12 (doze) meses - setembro a agosto - que 

anteceder essa data, acrescido do aumento real de 1% (um por cento). 

 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS 
LUCROS OU RESULTADOS DOS BANCOS - EXERCÍCIOS 2020 e 2021 
 

CLÁUSULA 1ª - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) - EXERCÍCIO 
2020 
 
Ao empregado admitido até 31.12.2019 e em efetivo exercício em 31.12.2020, convenciona-se 

o pagamento pelo banco, até 01.03.2021, a título de “PLR”, de até 15% (quinze por cento) do 

lucro líquido do exercício de 2020, a qual será composta de duas parcelas, uma denominada 

Regra Básica e outra de Parcela Adicional, mediante a aplicação das regras estabelecidas nesta 

cláusula: 
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a) Regra Básica 

Esta parcela corresponderá a 90% (noventa por cento) do salário-base acrescido das verbas 

fixas de natureza salarial, vigentes em 31.08.2020 mais o valor fixo de R$ 2.457,29 (dois mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), referente a 31.08.2020, que 

será reajustado em 1º.09.2020, pelo INPC/IBGE, acumulado de setembro de 2019 a agosto de 

2020, limitada ao valor individual de R$ 13.182,18 (treze mil, cento e oitenta e dois reais e 

dezoito centavos), referente a 31.08.2020, que será reajustado em 1º.09.2020, pelo INPC/IBGE, 

acumulado de setembro de 2019 a agosto de 2020. O percentual, o valor fixo e o limite máximo 

convencionados na “Regra Básica” observarão, em face do exercício de 2020, como teto, o 

percentual de 12,8% (doze inteiros e oito décimos por cento) e, como mínimo, o percentual de 

5% (cinco por cento) do lucro líquido do banco. Se o valor total da “Regra Básica” da PLR for 

inferior a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do banco, no exercício de 2020, o valor individual 

deverá ser majorado até alcançar 2,2 (dois inteiros e dois décimos) salários do empregado e 

limitado ao valor de R$ 29.000,77 (vinte e nove mil reais e setenta e sete centavos) referente a 

31.08.2020, que será reajustado em 1º.09.2020, pelo INPC/IBGE, acumulado de setembro de 

2019 a agosto de 2020, ou até que o valor total da “Regra Básica” da PLR atinja 5% (cinco por 

cento) do lucro líquido, o que ocorrer primeiro.  

 

b) Parcela Adicional 

O valor desta parcela será determinado pela divisão linear da importância equivalente a 2,2% 

(dois inteiros e dois décimos por cento) do lucro líquido do exercício de 2020, pelo número total 

de empregados elegíveis de acordo com as regras desta convenção, em partes iguais, até o 

limite individual de R$ 4.914,59 (quatro mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e nove 

centavos), referente a 31.08.2020, que será reajustado em 1º.09.2020, pelo INPC/IBGE, 

acumulado de setembro de 2019 a agosto de 2020. 

 
 
CLÁUSULA 2ª - ANTECIPAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR 
- EXERCÍCIO 2020 
 
Excepcionalmente, e respeitados os termos do caput e dos parágrafos da cláusula primeira, o 

banco efetuará, até o dia 30.09.2020, o pagamento de antecipação da Participação nos Lucros 

ou Resultados, mediante a aplicação das regras estabelecidas nesta cláusula: 

 
a) Regra Básica 

Parcela correspondente a 54% (cinquenta e quatro por cento) do salário-base mais verbas fixas 

de natureza salarial, vigentes em 31.08.2020, acrescido do valor fixo de R$ 1.474,38 (um mil, 

quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e trinta e oito centavos), referente a 

31.08.2020, que será reajustado em 1º.09.2020, pelo INPC/IBGE, acumulado de setembro de 

2019 a agosto de 2020, limitado ao valor individual de R$ 7.909,30 (sete mil, novecentos e nove 
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reais e trinta centavos), referente a 31.08.2020, que será reajustado em 1º.09.2020, pelo 

INPC/IBGE, acumulado de setembro de 2019 a agosto de 2020, e também ao teto de 12,8% 

(doze inteiros e oito décimos por cento) do lucro líquido do banco apurado no 1º semestre de 

2020, o que ocorrer primeiro.  

 
b) Parcela Adicional 

O valor desta parcela da antecipação será determinado pela divisão linear da importância 

equivalente a 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) do lucro líquido apurado no 1º 

semestre de 2020, pelo número total de empregados elegíveis de acordo com as regras desta 

convenção, em partes iguais, até o limite individual de R$ 2.457,29 (dois mil, quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), referente a 31.08.2020, que será reajustado 

em 1º.09.2020, pelo INPC/IBGE, acumulado de setembro de 2019 a agosto de 2020. 

 

SEGUNDA COMPONENTE 

 

Remuneração Estratégica Variável – REV – paga de acordo com os mesmos parâmetros 

estabelecidos para os empregados no Acordo Coletivo de Trabalho, como segue: 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO BANESTES E SEEB/ES – 2018/2020 

 

CLÁUSULA 4ª – PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO ESTRATÉGICA VARIÁVEL 2018 
 
O pagamento da Remuneração Estratégica Variável – REV será realizado mediante a superação 

do lucro líquido para publicação orçado para o exercício de 2018, com destinação de 50% 

(cinquenta por cento) do valor excedente para distribuição aos empregados, pago em uma única 

parcela, em conjunto com a parcela final da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR. 

 

Parágrafo Primeiro – O valor total a ser pago será assim distribuído: 

 

- 25% (vinte e cinco por cento) de forma linear; 

 

- 75% (setenta e cinco por cento) de forma proporcional à renda mensal de cada empregado 

em 31 de dezembro de 2018. 

 

Considerando que o valor pago aos administradores, na forma de remuneração variável, é 

definido e praticado exatamente nos mesmos parâmetros adotados para todos os empregados, 

com todas as regras e inclusive com a observação dos limites estabelecidos nos instrumentos 

coletivos de trabalho, sua efetivação ocorre integralmente em espécie, não se aplicando o 

pagamento de parcela em ações ou instrumentos baseados em ações. 
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CLÁUSULA 5ª 
 
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO ESTRATÉGICA VARIÁVEL 2019 
 
Ficam mantidas as mesmas regras e condições para o pagamento da Remuneração Estratégica 

Variável – REV referente ao exercício de 2019. 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO BANESTES E SEEB/ES – 2020/2022 

 

CLÁUSULA 4ª 

 
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO ESTRATÉGICA VARIÁVEL 2020  

 
O pagamento da Remuneração Estratégica Variável – REV será realizado mediante a superação 

do lucro líquido para publicação orçado para o exercício de 2020, com destinação de 50% 

(cinquenta por cento) do valor excedente para distribuição aos empregados, pago em uma única 

parcela, em conjunto com a parcela final da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR. 

 

Parágrafo Primeiro – O valor total a ser pago será assim distribuído: 

 
- 25% (vinte e cinco por cento) de forma linear; 

 
- 75% (setenta e cinco por cento) de forma proporcional à renda mensal de cada empregado 

em 31 de dezembro de 2020. 

 
 
II - Conselho de Administração 

 
Remuneração Fixa Anual: 

Salário ou Pró-labore 

Honorários – na forma de parcela fixa paga mensalmente, conforme letra a) acima; 

 
Remuneração Variável: 

Participação nos Lucros ou Resultados – PLR e Remuneração Estratégica Variável – REV – pagas 

nos mesmos parâmetros estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de 

Trabalho para os empregados; 

 
III- Conselho Fiscal 

 
Remuneração Fixa Anual: 

Salário ou Pró-labore 

Honorários – na forma de parcela fixa paga mensalmente, conforme letra a) acima. 
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Remuneração Variável: 

Não há pagamento de remuneração variável aos membros do Conselho Fiscal. 

 
IV - Comitê de Auditoria 

 
Remuneração Fixa Anual: 

Salário ou Pró-labore 

Honorários – na forma de parcela fixa paga mensalmente, conforme letra a) acima. 

 

Remuneração Variável: 

Não há pagamento de remuneração variável aos membros do Comitê de Auditoria. 

 
ii – Em relação aos três últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento 

na remuneração total 

 
A proporção de cada elemento na remuneração total é: 

Órgão da Administração Elemento de Remuneração 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 

Diretores do 

BANESTES S.A. 

Honorários 67,39 65,10 64,69 

Gratificação Natalina 5,80 5,58 5,39 

Abono Descanso Remunerado 1,84 1,86 1,80 

Benefícios¹ 11,49 11,08 10,67 

Benefício Pós-Emprego¹ 6,59 5,24 6,31 

Total de Remuneração Fixa 93,11 88,86 88,86 

Remuneração Variável 6,89 11,14 11,14 

Total da Remuneração 100,00 100,00 100,00 

Diretores da  

BANESTES Seguros S.A.  

 

Honorários 66,39 64,35 63,71 

Gratificação Natalina 5,71 5,51 5,31 

Abono Descanso Remunerado 1,90 1,84 1,77 

Benefícios 12,68 12,31 11,69 

Benefício Pós-Emprego 6,49 4,76 6,21 

Total de Remuneração Fixa 93,17 88,77 88,69 

Remuneração Variável 6,83 11,23 11,31 

Total da Remuneração 100,00 100,00 100,00 

Diretores da 

BANESTES DTVM / e 

BANESTES Corretora 

Honorários 66,39 64,35 63,71 

Gratificação Natalina 5,71 5,51 5,31 

Abono Descanso Remunerado 1,90 1,84 1,77 

Benefícios 12,68 12,31 11,69 

Benefício Pós-Emprego 6,49 4,76 6,21 

Total de Remuneração Fixa 93,17 88,77 88,69 

Remuneração Variável 6,83 12,23 11,31 

Total da Remuneração 100,00 100,00 100,00 

Membros do  

Conselho de Administração 

Honorários 84,14 80,37 80,06 

Gratificação Natalina 0 0 0 

Abono Descanso Remunerado 0 0 0 
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Benefícios 0 0 0 

Benefício Pós-Emprego 0 0 0 

Total de Remuneração Fixa 84,14 80,37 80,06 

Remuneração Variável 15,86 19,63 19,94 

Total da Remuneração 100,00 100,00 100,00 

Membros do  

Conselho Fiscal 

Honorários 100,00 100,00 100,00 

Gratificação Natalina 0 0 0 

Abono Descanso Remunerado 0 0 0 

Benefícios 0 0 0 

Benefício Pós-Emprego 0 0 0 

Total de Remuneração Fixa 100,00 100,00 100,00 

Remuneração Variável 0 0 0 

Total da Remuneração 100,00 100,00 100,00 

Membros do  

Comitê de Auditoria 

Honorários 100,00 100,00 100,00 

Gratificação Natalina 0 0 0 

Abono Descanso Remunerado 0 0 0 

Benefícios 0 0 0 

Benefício Pós-Emprego 0 0 0 

Total de Remuneração Fixa 100,00 100,00 100,00 

Remuneração Variável 0 0 0 

Total da Remuneração 100,00 100,00 100,00 

Membros dos 

Comitês de Risco, Financeiro 

e de Remuneração² 

Honorários 0 0 0 

Gratificação Natalina 0 0 0 

Abono Descanso Remunerado 0 0 0 

Benefícios 0 0 0 

Benefício Pós-Emprego 0 0 0 

Total de Remuneração Fixa 0 0 0 

Remuneração Variável 0 0 0 

Total da Remuneração 0 0 0 

Obs.: ¹Conforme Ofício Circular CVM/SEP/Nº1/2021, devem ser considerados como benefícios os valores de assistência médica, 

odontológica, seguro de vida, automóvel, combustível e auxílio alimentação. O benefício pós-empregado deve considerar os valores pagos 

para planos de previdência privada. 

²Os membros do Comitê de Remuneração são integrantes da administração e da estrutura organizacional da sociedade, não recebendo 

qualquer remuneração adicional por sua participação neste colegiado. Os Comitês de Risco e Financeiro não estão constituídos no 

BANESTES S.A. 

 

iii – Metodologia de Cálculo e de Reajuste dos Elementos da Remuneração 

 

O BANESTES é uma sociedade de economia mista, controlada pelo Estado do Espírito Santo, e 

observa, além das normas gerais das Leis 6.404/76 e 13.303/16, dos normativos da Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil, alinhamento com as políticas da administração 

pública estadual. 

 

A remuneração dos administradores é fixada pela Assembleia Geral observando-se os patamares 

salariais da administração pública do Estado do Espírito Santo. Em Assembleia Geral Ordinária 
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realizada no dia 28.04.2005 foram mantidos os valores de remuneração fixados na Assembleia 

Geral Extraordinária de 03.01.2005, a saber: Diretoria: R$ 10.539,27 (dez mil, quinhentos e 

trinta e nove reais e vinte e sete centavos), Conselho de Administração: R$ 3.425,26 (três mil, 

quatrocentos e vinte e cinco reais, e vinte e seis centavos) e Conselho Fiscal: R$ 1.712,63 (um 

mil, setecentos e doze reais e sessenta e três centavos).  

A partir de 2006, para atualização da remuneração e dos benefícios estão sendo aplicados, 

anualmente, os mesmos percentuais de reajuste concedidos na Convenção Coletiva de Trabalho 

dos Bancários, com vigência a partir de setembro de cada ano.  

 

  Salário Reajustado 

Ano de 

referência 

% de 

reajuste 
Diretoria 

Conselho de 

Administração 

Conselho 

Fiscal 
Vigência 

2005 - 10.539,27 3.425,26 1.712,63 Jan a Ago/2005 

2005 6,0 11.174,63 3.630,77 1.815,45 Set/05 a Ago/06 

2006 3,5 11.562,64 3.757,85 1.878,99 Set/06 a Ago/07 

2007 6,0 12.256,39 3.983,31 1.991,73 Set/07 a Ago/08 

2008 8,2 13.255,29 4.307,96 2.154,06 Set/08 a Ago/09 

2009 6,0 14.050,61 4.566,44 2.283,30 Set/09 a Ago/10 

2010 7,5 15.104,41 4.908,93 2.454,55 Set/10 a Ago/11 

2011 9,0 16.463,81 5.350,73 2.675,46 Set/11 a Ago/12 

2012 7,5 17.698,60 5.752,04 2.876,02 Set/12 a Ago/13 

2013 8,0 19.114,49 6.212,21 3.106,10 Set/13 a Ago/14 

2014 8,5 20.739,22 6.740,25 3.370,12 Set/14 a Ago/15 

2015 10,0 22.813,14 7.414,27 3.707,13 Set/15 a Dez/15 

2016 - 22.813,14 6.740,25 3.370,12 Jan/16 a Ago/16 

2016 8,00 24.638,19 6.740,25 3.370,12 Set/16 a Abr/17 

2017 8,00 24.638,19 7.279,47 3.639,73 Mai/17 a Ago/17 

2017 2,75 25.315,74 7.279,47 3.639,73 Set/17 a Abr/18 

2018 2,75 25.315,74 7.479,65 3.739,83 Mai/18 a Ago/18 

2018 5,00 26.581,53 7.479,65 3.739,83 Set/18 a Abr/19 

2019 5,00 26.581,53 7.853,63 3.926,82 Mai/19 a Ago/19 

2019 4,31 27.727,19 7.853,63 3.926,82 Set/19 a Ago/20 

2020 - 27.727,19 7.853,63 3.926,82 Set/20 a Dez/20 

2021 1,50 28.143,10 7.853,63 3.926,82 Jan/21 a Ago/21 

 

 

A Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 30/12/2015, fixou a remuneração dos 

membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, com validade para todo o exercício de 2016, 

nos mesmos valores vigentes até agosto de 2015. A partir de 2017, a cada novo ano, a 

remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal tem sido reajustada pelo 

mesmo índice aprovado pela Convenção Coletiva de Trabalho do ano anterior. Dessa forma, os 

honorários dos Conselhos de Administração e Fiscal estão sendo reajustados a partir de maio de 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

cada ano, com base no mesmo índice que reajustou os salários dos bancários em setembro do 

ano anterior.  

 

Em 2020, em decorrência do estado de pandemia, observando o estabelecido na Resolução 

4.820, do Banco Central, emitida em 29/05/2020, os honorários dos Diretores não foram 

reajustados em setembro. A aplicação do índice de correção aprovado na Convenção Coletiva de 

Trabalho, de 1,5%, foi aplicada em janeiro/2021. 

 

O Comitê de Remuneração e de Elegibilidade propôs para o Conselho de Administração a 

aplicação da reposição de 4,31%, concedida em 2019, mas não aplicada aos Conselhos e Comitê 

de Auditoria em 2020, mais o reajuste de 1,5%, concedido em 2020, para aplicação aos 

honorários dos membros do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, sem reajuste 

desde maio/2019. Propôs ainda, uma alteração no parâmetro da remuneração dos membros do 

Conselho Fiscal, a partir de pesquisa realizada junto a outras instituições financeiras, tomando 

por base 70% dos honorários dos membros do Conselho de Administração. Essa proposta não 

foi aprovada pelo Conselho de Administração e, portanto, não será submetida à AGO em 2021, 

sendo apresentada apenas a proposta de reajuste de 1,5% para os diretores. 

  

Para a Diretoria Estatutária a proposta do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade será de 

manutenção da metodologia de reajuste pelo mesmo índice aprovado na Convenção Coletiva de 

Trabalho para todos os empregados, a partir de setembro de cada ano. 

 

iv – Razões que Justificam a Composição da Remuneração 

 

A remuneração dos administradores do BANESTES S.A., Subsidiárias e Controlada é composta 

pelos honorários e benefícios, definidos em Assembleia Geral de Acionistas, em consonância com 

o praticado em relação aos empregados da instituição, como forma de atrair e reter profissionais 

qualificados e com experiência no mercado financeiro local. 

 

c) Principais Indicadores de Desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 

 

Os elementos componentes da remuneração dos administradores do BANESTES são 

determinados em consonância com os componentes da remuneração dos empregados do Banco, 

não havendo nenhum componente que seja diferenciado. 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

Até o exercício de 2017, não houve incidência de indicadores de desempenho na determinação 

da Remuneração Estratégica Variável - REV dos Diretores do BANESTES e de suas empresas 

Subsidiárias e Controlada. 

 

A partir do exercício de 2017, o cálculo e pagamento da parcela proporcional à renda da REV 

passaram a ser realizados de acordo com o nível de alcance de metas previamente negociadas 

e aprovadas pelo Conselho de Administração. 

 

d) Como a Remuneração é Estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho 

 

Considerando a resposta ao item 13.1.c, onde afirmamos que “Até o exercício de 2017 não 

houve incidência de indicadores de desempenho na determinação da Remuneração Estratégica 

Variável - REV dos Diretores do BANESTES e de suas empresas Subsidiárias e Controlada. A 

partir do exercício de 2017, o cálculo e pagamento da parcela proporcional à renda da VER 

passaram a ser realizados de acordo com o nível de alcance de metas previamente negociadas 

e aprovadas pelo Conselho de Administração”, confirmamos que a remuneração dos 

administradores, a partir de 2017, é estruturada de forma a refletir a evolução de indicadores 

de desempenho. 

 

e) Como a Política ou Prática de Remuneração se alinha aos interesses do emissor de 

curto, médio e longo prazo. 

 

A prática de remuneração adotada pelo BANESTES privilegia a remuneração fixa, em níveis 

compatíveis com o mercado local e os interesses do acionista controlador, o Estado do Espírito 

Santo. Se mostra alinhada com os interesses da instituição na medida em que atrai e mantém 

profissionais qualificados ocupando os cargos estratégicos da alta administração. 

 

A remuneração variável, mesmo que representativa de parcela reduzida da remuneração total 

dos administradores é impactada diretamente pelos resultados do Banco, fazendo com que os 

interesses dos administradores estejam alinhados diretamente aos interesses da instituição. A 

sistemática de pagamento de parcela da REV de acordo com o alcance de metas pelos Diretores, 

valoriza o desempenho e os resultados obtidos individual e coletivamente. 

 

f) Existência de Remuneração Suportada por Subsidiárias, Controladas ou 

Controladores Diretos ou Indiretos 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
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Não há qualquer parcela de remuneração paga aos administradores por subsidiárias, 

Subsidiárias e Controlada ou controladores diretos ou indiretos. 

 

g) Existência de Qualquer Remuneração ou Benefício Vinculado à Ocorrência de 

Determinado Evento Societário, tal como a alienação do controle societário do emissor 

 

Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de eventos societários. 

 

h) Práticas e procedimentos adotados pelo Conselho de Administração para definir a 

remuneração individual do Conselho de Administração e da Diretoria indicando: 

 

i – Os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando 

de que forma participam 

 

O Comitê de Remuneração e de Elegibilidade é o órgão estatutário responsável por elaborar a 

proposta de remuneração a ser submetida, inicialmente, ao Conselho de Administração e, na 

sequência, à Assembleia Geral Ordinária. 

 

ii – Critérios e metodologia utilizada para fixação da remuneração individual, indicando 

se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso 

positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos 

 

A metodologia de trabalho utilizada pelo Comitê de Remuneração e de Elegibilidade para 

elaboração da proposta de remuneração consiste, basicamente, na observação das práticas de 

remuneração adotadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo, o acionista controlador do 

banco, para a administração pública direta, indireta e as empresas de economia mista. Na 

aplicação dessa metodologia também são realizados estudos mais abrangentes, que alcançam o 

mercado setorial financeiro, com foco principal em outros bancos estaduais, além das 

considerações sobre o mercado regional de maneira geral. 

 

iii – Com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a 

adequação da política de remuneração do emissor 

 

A avaliação das práticas de remuneração e de adequação das mesmas é realizada, de maneira 

formal, com aprovação da proposta e registro em ata, anualmente pelo Conselho de 

Administração. No entanto, em suas reuniões regulares, o Conselho realiza o acompanhamento 

da aplicação dessas práticas e faz os ajustes necessários.  
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
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Em março de 2017, o Conselho de Administração aprovou alterações na forma de distribuição 

da parcela proporcional à renda mensal da Remuneração Estratégica Variável – REV, 

introduzindo como critério o nível de alcance de metas e a régua de bonificação. Esta 

metodologia vem sendo aplicada no pagamento dessa parcela da remuneração variável desde 

então. 

 

V - A existência de membros não remuneradas pelo emissor e a razão para esse fato 

 

Atualmente, não há membro não remunerado integrante da Diretoria Estatutária e Conselhos.  

Integrantes da diretoria do BANESTES S.A. que fazem parte de diretoria de empresa subsidiária 

ou controlada recebem honorários apenas como diretores do banco, não acumulando honorários 

pelo exercício do cargo na empresa controlada. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 274.345,22 0,00 274.345,22

Participação de resultados 201.393,19 481.415,17 0,00 682.808,36

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Observação ¹O número de membros foi calculado 
da forma especificada no Ofício-
Circular CVM/SEP/Nº 02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 1/3 
sobre Descanso Remunerado, 
Assistência Médica, Automóvel, 
Combustível e Auxílio 
Refeição/Cesta Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de acordo 
com orientação do Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº 01/2021.

¹O número de membros foi 
calculado da forma especificada 
no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 
02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 
1/3 sobre Descanso 
Remunerado, Assistência 
Médica, Automóvel, Combustível 
e Auxílio Refeição/Cesta 
Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de 
acordo com orientação do Ofício
-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021.

¹O número de membros foi 
calculado da forma especificada 
no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 
02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 
1/3 sobre Descanso 
Remunerado, Assistência 
Médica, Automóvel, Combustível 
e Auxílio Refeição/Cesta 
Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de 
acordo com orientação do Ofício
-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021.

Nº total de membros 8,75 8,00 5,00 21,75

Salário ou pró-labore 808.923,89 2.736.499,75 235.609,20 3.781.032,84

Benefícios direto e indireto 0,00 762.224,25 0,00 762.224,25

Nº de membros remunerados 8,75 8,00 5,00 21,75

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 1.010.317,08 4.254.484,39 235.609,20 5.500.410,67

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais

Nº total de membros 8,75 8,00 5,00 21,75

Nº de membros remunerados 8,75 8,00 5,00 21,75

Remuneração fixa anual

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Observação ¹O número de membros foi calculado 
da forma especificada no Ofício-
Circular CVM/SEP/Nº 02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 1/3 
sobre Descanso Remunerado, 
Assistência Médica, Automóvel, 
Combustível e Auxílio 
Refeição/Cesta Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de acordo 
com orientação do Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº 01/2021.

¹O número de membros foi 
calculado da forma especificada 
no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 
02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 
1/3 sobre Descanso 
Remunerado, Assistência 
Médica, Automóvel, Combustível 
e Auxílio Refeição/Cesta 
Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de 
acordo com orientação do Ofício
-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021.

¹O número de membros foi 
calculado da forma especificada 
no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 
02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 
1/3 sobre Descanso 
Remunerado, Assistência 
Médica, Automóvel, Combustível 
e Auxílio Refeição/Cesta 
Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de 
acordo com orientação do Ofício
-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021.

Pós-emprego 0,00 259.526,50 0,00 259.526,50

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Salário ou pró-labore 824.631,15 2.661.810,24 235.609,20 3.722.050,59

Benefícios direto e indireto 0,00 734.677,31 0,00 734.677,31

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 205.383,50 458.490,64 0,00 663.874,14

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Total da remuneração 1.030.014,65 4.114.504,69 235.609,20 5.380.128,54

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 9,00 8,00 5,00 22,00

Nº de membros remunerados 9,00 8,00 5,00 22,00

Benefícios direto e indireto 0,00 736.423,94 0,00 736.423,94

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 834.728,76 2.588.488,00 231.869,40 3.655.086,16

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 208.408,39 0,00 208.408,39

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação ¹O número de membros foi calculado 
da forma especificada no Ofício-
Circular CVM/SEP/Nº 02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 1/3 
sobre Descanso Remunerado, 
Assistência Médica, Automóvel, 
Combustível e Auxílio 
Refeição/Cesta Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de acordo 
com orientação do Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº 01/2021.

¹O número de membros foi 
calculado da forma especificada 
no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 
02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 
1/3 sobre Descanso 
Remunerado, Assistência 
Médica, Automóvel, Combustível 
e Auxílio Refeição/Cesta 
Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de 
acordo com orientação do Ofício
-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021.

¹O número de membros foi 
calculado da forma especificada 
no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 
02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 
1/3 sobre Descanso 
Remunerado, Assistência 
Médica, Automóvel, Combustível 
e Auxílio Refeição/Cesta 
Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de 
acordo com orientação do Ofício
-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 203.900,40 443.114,10 0,00 647.014,50

Total da remuneração 1.038.629,16 3.976.434,43 231.869,40 5.246.932,99

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 144.099,13 252.412,86 0,00 396.511,99

Descrição de outras 
remunerações fixas

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 8,67 8,00 5,00 21,67

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 8,67 8,00 5,00 21,67

Benefícios direto e indireto 0,00 701.491,97 0,00 701.491,97

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 764.298,30 2.470.816,32 220.385,80 3.455.500,42

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 241.512,48 0,00 241.512,48

Observação ¹O número de membros foi calculado 
da forma especificada no Ofício-
Circular CVM/SEP/Nº 02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 1/3 
sobre Descanso Remunerado, 
Assistência Médica, Automóvel, 
Combustível e Auxílio 
Refeição/Cesta Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de acordo 
com orientação do Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº 01/2021.

¹O número de membros foi 
calculado da forma especificada 
no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 
02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 
1/3 sobre Descanso 
Remunerado, Assistência 
Médica, Automóvel, Combustível 
e Auxílio Refeição/Cesta 
Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de 
acordo com orientação do Ofício
-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021.

¹O número de membros foi 
calculado da forma especificada 
no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 
02/2015.

²Benefícios diretos e indiretos 
contempla Gratificação Natalina, 
1/3 sobre Descanso 
Remunerado, Assistência 
Médica, Automóvel, Combustível 
e Auxílio Refeição/Cesta 
Alimentação.

³Em Outros, deixaram de ser 
informados valores de Encargos 
Sociais (INSS e FGTS), de 
acordo com orientação do Ofício
-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 908.397,43 3.666.233,63 220.385,80 4.795.016,86
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

 

 

 

Remuneração variável realizada no exercício social de 2020 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Comitê de 
Auditoria 

Total 

Nº total de membros 8,75  8,00        5,00  3,00 24,75 
Nº de membros 
remunerados 

8,75 8,00 5,00 3,00 24,75 

 BÔNUS 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

         0           0         0  0             0  

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

         0           0         0  0             0  

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas 

         0           0         0  0             0  

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 

         0           0         0  0             0  

 PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

23.472,40 57.311,33 0 0 80.783,73 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

23.472,40 57.311,33 0 0 80.783,73 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas 

23.472,40 57.311,33 0 0 80.783,73 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 

205.383,50 458.490,64 0 0 663.874,14 

 

 

 

 

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente 2021 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Comitê de 
Auditoria 

Total 

Nº total de membros 8,58         8,00        5,00  3,00 24,58 

Nº de membros 
remunerados 

8,58 8,00 5,00 3,00 24,58 

 BÔNUS 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

         0         0         0  0             0  

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

         0         0         0  0             0  

Valor previsto no plano 
de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

         0         0         0  0             0  

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 

         0         0         0  0             0  

 
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

23.472,40  60.176,90        0  0 83.649,30 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

23.472,40 60.176,90        0  0 83.649,30 

Valor previsto no plano 
de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

23.472,40 60.176,90  0  0 83.649,30 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 

201.393,19 481.415,20  0  0 682.808,39 
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

Remuneração variável realizada no exercício social de 2019 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Comitê de 
Auditoria 

Total 

Nº total de membros 9,00  8,00        5,00  3,00 25,00 
Nº de membros 
remunerados 

9,00 8,00 5,00 3,00 25,00 

 BÔNUS 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

         0           0         0  0             0  

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

         0           0         0  0             0  

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas 

         0           0         0  0             0  

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 

         0           0         0  0             0  

 PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

22.655,60 55.389,26 0 0 78.044,86 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

22.655,60 
55.389,26 

0 0 78.044,86 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas 

22.655,60 
55.389,26 

0 0 78.044,86 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 

203.900,40 443.114,10 0 0 647.014,50 

 

Remuneração variável realizada no exercício social de 2018 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Comitê de 
Auditoria Total 

Nº total de membros 8,67        8,00         5,00  3,00 24,67 
Nº de membros 
remunerados 

8.67  8,00  5,00 3,00 24,67 

BÔNUS 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

         0         0  0 0             0  

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

         0         0  0 0             0  

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

0  0  0 0 0  

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 

         0         0  0 0             0  

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

16.620,43 31.551,61 
0 

 
0 

 
48.172,04 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

16.620,43 31.551,61 0 0 48.172,04 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

16.620,43 31.551,61 0 0 48.172,04 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 

144.099,13 252.412,86 0 0 396.511,99 

 

NOTA 1: O BANESTES não pratica o pagamento de Bônus, razão pela qual as informações em relação a este item estão zeradas. 

NOTA 2: Os valores efetivamente reconhecidos da remuneração variável estão repetidos como valores mínimo e máximo previstos de 

acordo com o plano de remuneração, tendo em vista que o BANESTES não tem a prática de fixar limites para a remuneração variável, 

visto que adota os mesmos parâmetros para os administradores do que aqueles definidos para os empregados, através da Convenção 

Coletiva de Trabalho nacional dos bancários, negociada pela FENABAN, e, a partir de 2015, também através do Acordo Coletivo de 

Trabalho, negociado com o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (SEEB/ES). 

NOTA 3: Conforme item 13.1 “b. i”, não há pagamento de remuneração variável aos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Auditoria. 
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

O BANESTES não tem plano de remuneração variável específico para os membros do Conselho 

de Administração e da Diretoria Estatutária, aplicando para seus administradores as regras de 

distribuição da Participação nos Lucros e Resultados – PLR estabelecidas na Convenção Coletiva 

de Trabalho – CCT nacional dos bancários, negociada pela Fenaban e, a partir de 2015, também 

através do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), negociado com o Sindicato dos Bancários do 

Espírito Santo (SEEB/ES). 

 

Considerando os parâmetros semelhantes aos de todos os empregados e os limitadores 

estabelecidos na CCT e no ACT, o BANESTES não pratica o pagamento da remuneração variável 

aos administradores em ações ou instrumentos baseados em ações. 
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

Conforme item 13.4, o BANESTES não tem plano de remuneração para os membros dos 

Conselhos de Administração e da Diretoria Estatutária baseado em ações. 
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13.6 - Opções em Aberto

O BANESTES não tem plano de remuneração baseado em opções para os membros do Conselho 

de Administração e da Diretoria Estatutária. 
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

Não há remuneração em opções para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

Estatutária. 
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

Conforme os itens acima, o BANESTES não pratica remuneração com as características 

apresentadas nos itens 13.5 a 13.7. 
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

EMPRESA: BANESTES Data Base 31.12.2020 

Cargo / Função ON PN Quantidade Total 

Acionista Controlador 213.626.129 78.167.400 291.793.529 

Diretoria Estatutária 0 0 0 

Conselho de Administração 7.200 0 7.200 

Conselho Fiscal 204.200 397.200 601.400 
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

O BANESTES mantém Plano de Previdência Privada junto à Fundação BANESTES de Seguridade 

Social – BANESES para os Diretores Estatutários oriundos de seu quadro permanente de 

empregados e oferece o benefício para Diretores eleitos com origem no mercado. Para os 

membros do Conselho de Administração, com exceção dos empregados que fazem parte da sua 

composição, não há o benefício de pagamento de previdência privada. 

 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros 8 8 8 

Nº de membros remunerados 8 8 8 

Nome do plano 
Plano II de 

Aposentadoria 
Plano II de 

Aposentadoria 
Plano III de 

Aposentadoria 

Quantidade de administradores que reúnem condições 
para se aposentar 

1 1 0 

Condições para se aposentar antecipadamente 2 0 0 

Valor acumulado atualizado das contribuições 
acumuladas até o encerramento do último exercício 
social, descontada a parcela relativa às contribuições 
feitas diretamente pelos administradores 

R$ 1.540.349,33 
 

R$ 1.090.659,66 
 

R$ 348.698,02 
 

Valor total acumulado das contribuições realizadas 
durante o último exercício social, descontada a parcela 
relativa a contribuições feitas diretamente pelos 
administradores 

R$ 37.488,36 
 

R$ 65.442,80 R$ 142.231,68 

 

f. condições para se aposentar antecipadamente:  

 

O Administrador, participante ativo da BANESES, é elegível a uma Aposentadoria Antecipada 

quando preencher, concomitantemente, as seguintes condições: 

No Plano II: 

I -  ser elegível a uma aposentadoria pela Previdência Social, ou tiver, no mínimo, 50 anos de 

idade ou pelo menos 25 anos, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo masculino, de 

tempo de vinculação à Previdência Social, e, 

II -  contar com, pelo menos: 

– 10 (dez) anos de vinculação empregatícia ininterrupta ao Patrocinador, no caso dos 

participantes inscritos na BANESES até 21 de março de 1988, ou, 

– o tempo mais benéfico entre 20 (vinte) anos de vinculação empregatícia ininterrupta ao 

Patrocinador e 15 (quinze) anos de vinculação ininterrupta à Fundação, no caso dos 

participantes inscritos no período de 22 de março de 1988 a 28 de fevereiro de 1994, ou, 

– 15 (quinze) anos de vinculação ininterrupta à Fundação, no caso dos participantes 

inscritos a partir de 01 de março de 1994. 

No Plano III: 

O Administrador, participante ativo da BANESES, é elegível a uma Aposentadoria Antecipada 

quando contar com 15 (quinze) anos de vinculação ao Plano de Benefícios da Baneses, ou 10 

(dez) anos, no caso de Participante Fundador. 
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

 

i. se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições: 

 

O resgate só pode ocorrer após o desligamento do administrador da patrocinadora e o 

pagamento pode ser efetuado sob a forma de pagamento único ou em até 12 parcelas mensais 

e consecutivas.  

 

No Plano II, o valor do resgate por desligamento compreende o saldo acumulado das 

contribuições feitas diretamente pelos administradores, acrescido de 2/12% (dois doze avos por 

cento) por mês que o administrador tiver de contribuição ao Plano, até um máximo de 40% 

(quarenta por cento) do saldo acumulado das contribuições da patrocinadora. 

 

No Plano III, o valor do resgate por desligamento compreende o saldo acumulado das 

contribuições feitas diretamente pelos administradores, acrescido de 4/12% (quatro doze avos 

por cento) por mês que o administrador tiver de contribuição ao Plano, até um máximo de 100% 

(cem por cento) do saldo acumulado das contribuições da patrocinadora. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

514.313,09 544.032,88 497.904,66 117.715,96 136.271,47 124.609,51 47.121,84 56.807,96 53.994,52

Valor da maior 
remuneração(Reais)

514.313,09 544.032,88 497.904,66 117.715,96 136.271,47 124.609,51 47.121,84 56.807,96 53.994,52

Valor médio da 
remuneração(Reais)

514.313,09 544.032,88 497.904,66 117.715,96 136.271,47 124.609,51 47.121,84 56.807,96 53.994,52

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal

Valores anuais

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Nº de membros 
remunerados

8,00 8,00 8,00 8,75 9,00 8,67 5,00 5,00 5,00

Nº de membros 8,00 8,00 8,00 8,75 9,00 8,67 5,00 5,00 5,00

Diretoria Estatutária

31/12/2019 Para cálculo da menor remuneração e da remuneração média foram excluídos os membros do Conselho de Administração com atuação inferior a 12 (doze) meses.

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho 
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

O BANESTES e suas Subsidiárias e Controlada garantem aos empregados eleitos para o cargo 

de Diretor, que exercerem o mandato por período de até três anos, em caso de destituição do 

cargo, a remuneração equivalente a 72% daquela que percebia enquanto Diretor, pelo período 

de 02 (dois) anos. Quando o tempo de exercício do cargo é superior a três anos, essa mesma 

remuneração fica garantida permanentemente, até a aposentadoria. Para os Diretores não 

empregados não há previsão de qualquer indenização em caso de destituição do cargo ou de 

aposentadoria. 

 

A Companhia, no ano de 2006, instituiu o instrumento contratual denominado Contrato de 

Indenidade, que tem por objeto instituir e regular a obrigação do Banco em indenizar e/ou 

manter indene os seus Administradores, nos termos previstos no referido Contrato. Não há valor 

de prêmio definido no Contrato.  

 

Posteriormente, esse instrumento contratual passou a abranger, além dos Administradores, 

também os membros do Conselho Fiscal e dos Comitês de Auditoria e de Remuneração e de 

Elegibilidade do BANESTES. 

 

O Contrato de Indenidade contém nas cláusulas 2.1 a 2.3, transcritas a seguir, as seguintes 

disposições:  

 

“CLÁUSULA 2 - SITUAÇÕES ABRANGIDAS 

 

2.1 – O BANESTES S.A. se compromete aviar todos os meios legais necessários no sentido de 

manter indene a PARTE, bem como ressarci-la, nos seguintes casos:  

 

a) custeio de todas as despesas relacionadas à prestação de serviços advocatícios que sejam 

necessários para a defesa legal da PARTE, incluindo-se os emolumentos e as demais despesas 

que sejam compatíveis e razoáveis para a boa assessoria jurídica da PARTE, seja no âmbito 

judicial ou administrativo, do início do procedimento apuratório ou sancionador até o efetivo 

encerramento e/ou extinção das demandas propostas em face da PARTE decorrente da prática 

de ato regular de gestão praticado;  

 

b) ressarcir a PARTE ou a quem esta indicar, valor correspondente à multa ou qualquer outra 

obrigação pecuniária que porventura lhe seja imputada, independentemente da natureza jurídica 

do pagamento, em razão de ato regular de gestão praticado, ainda que o valor exigido seja em 

decorrência de celebração de Termo de Compromisso ou outro procedimento ou ato que gere 

constrições, obrigações pecuniárias, desembolsos e/ou despesas pessoais;  
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

c) ressarcir a PARTE ou a quem esta indicar, valor correspondente à indenização e honorários 

de sucumbência que eventualmente lhe sejam imputados, por decisão judicial ou arbitral 

transitada em julgado, em razão de ato regular de gestão praticado;  

 

d) ressarcir a PARTE pelo período de seu afastamento, a remuneração que a mesma percebia 

em razão do cargo, caso a PARTE venha a ser suspensa ou afastada do mesmo e tenha seus 

bens indisponibilizados por decisão judicial ou administrativa, em razão de ato regular de gestão 

praticado durante o exercício do cargo;  

 

e) envidar a adoção de medidas legais cabíveis com escopo de elidir os efeitos da penhora 

mencionada no item 1.2 da cláusula 1 que possa recair sobre bens patrimoniais da PARTE, por 

força de decisão judicial, em razão de ato regular de gestão praticado durante o exercício do 

cargo; 

 

f) restituir a PARTE, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento de mandado de citação, 

intimação ou notificação pelo BANESTES S.A., concernente a valores bloqueados em razão da 

efetivação de penhora sobre sua conta bancária, até que seja obtido judicialmente êxito no 

desbloqueio da referida conta, devendo a PARTE reembolsar imediatamente ao BANESTES S.A. 

quando do desbloqueio da(s) conta(s) bancária(s) pertencente àquela, ou celebrar instrumento 

de cessão com cláusula mandato a fim de que o BANESTES S.A. receba o valor inicialmente 

bloqueado e eventuais acréscimos legais que incidam sobre o valor bloqueado no período.  

 

2.2 – Compete ao Conselho de Administração deliberar, motivadamente, quanto à concessão ou 

não de proteção do exercício funcional invocada pela PARTE, mediante prévia manifestação 

técnica da área jurídica societária e auditoria interna da Sociedade, relativamente à regularidade 

do ato ao qual se vincula a pretensão da proteção de indenidade; 

 

2.2.1 – Em situações excepcionais, por deliberação justificada e fundamentada do Conselho de 

Administração, a Sociedade poderá contratar profissionais externos, que poderão atuar de forma 

individual ou conjunta, de reputação ilibada, imparcial e independente ou um escritório de 

advocacia independente (“Terceirizados”), e com experiência comprovada para analisar o pleito 

dos Beneficiários sobre a caracterização de Ato Regular de Gestão ou sobre as hipóteses de 

exclusões; 

 

2.2.2 – A deliberação deve considerar a razoabilidade dos valores envolvidos, assim como todas 

as informações necessárias e disponíveis no momento para avaliar a adequação do custeio, 

ressarcimento, indenização, pagamento ou reembolso de despesas, incluindo os motivos pelos 

quais o Ato Regular de Gestão praticado está abrangido ou não neste Compromisso; 
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

 

2.2.3 – O membro do Conselho de Administração estará impedido de participar da deliberação 

do Conselho de Administração relacionada à concessão ou não da aludida proteção do exercício 

funcional sobre a qual seja a PARTE que a invoca ou represente interesse conflitante com os 

interesses do BANESTES S.A. 

 

2.2.4 – No caso de solicitação pela maioria dos membros do Conselho de Administração, a 

concessão da proteção deverá ser referendada pela Assembleia Geral da Sociedade. 

 

2.3 – As obrigações previstas no item 2.1 desta Cláusula não se aplicam: 

 

2.3.1 – Em caso de Demanda proposta em face da PARTE, pelo BANESTES S.A. pelas demais 

sociedades integrantes do Grupo BANESTES ou por qualquer de seus acionistas controladores. 

 

2.3.2 – Aos casos em que, por manifestação da auditoria interna e da área jurídica societária do 

BANESTES S.A. ou profissionais externos, na hipótese do item 2.2.1, concluindo pela inexistência 

do ato regular de gestão, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração do BANESTES S.A. 

deliberar pela não concessão da proteção ao exercício funcional invocada pela PARTE.” 
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO TOTAL POR ÓRGÃO 
Órgão 2020 2019 2018 

Conselho de Administração 50,00% 55,56% 53,85% 
Diretoria Estatutária 0 0 0 
Conselho Fiscal 40,00% 40,00% 40,00% 
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam

Não houve pagamento aos membros do Conselho de Administração e Fiscal ou da Diretoria 

Estatutária, nos últimos três exercícios sociais, por qualquer outra razão que não a função 

ocupada. 

 

O Diretor Presidente é integrante da Diretoria Estatutária e do Conselho de Administração, 

fazendo jus aos honorários dos dois organismos da administração. O conselheiro de 

administração representante dos empregados recebe sua remuneração regular como empregado 

e os honorários de conselheiro. Ambas as situações são previstas nos instrumentos normativos 

da instituição. 
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de

Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do BANESTES indicados pelo 

acionista controlador (Estado do Espírito Santo) são Secretários de Estado e membros da 

administração direta, remunerados conforme os cargos exercidos naquela esfera. Os membros 

da Diretoria do BANESTES e dos Conselhos de Administração e Fiscal não integram Conselhos 

de Administração ou Fiscal de empresas Subsidiárias e Controlada pelo BANESTES.  

 

Aplicam-se as mesmas considerações do item 13.14, em referência ao Diretor Presidente e ao 

Conselheiro de Administração representante dos empregados. 
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13.16 - Outras Informações Relevantes
 

A Instrução CVM 480/09 não prevê a obrigatoriedade de apresentação, na seção 13 do 

Formulário de Referência, dos valores referentes à remuneração do Comitê de Auditoria e da 

Diretoria Estatutárias das Subsidiárias e Controlada que compõem o Sistema Financeiro 

BANESTES - SFB. 

 

Entretanto, entendemos que a divulgação dessas informações, de forma adicional neste item, é 

desejável, visto que sua apresentação permitirá uma melhor compreensão e avaliação pelos 

investidores dos negócios da companhia e de seus resultados. 

 

Portanto, informamos aqui em forma de tabela as seguintes informações: 

 

I - O número de membros, número de membros remunerados, valor da maior remuneração 

individual, valor da menor remuneração individual, valor médio de remuneração individual (total 

da remuneração dividido pelo número de membros remunerados), dos três últimos exercícios 

sociais, em relação ao Comitê de Auditoria e Diretores das Empresas Subsidiárias e Controlada:  

 

 BANESTES S.A. – COMITÊ DE AUDITORIA 

Órgão Exercício Nº de 
Membros 

Membros 
Remunerados 

Maior 
Remuneração 

Menor 
Remuneração 

Remuneração Média 

Comitê de 
Auditoria 

2018 3 3 88.154,36 88.154,36 88.154,36 

2019 3 3 92.747,64 92.747,64 92.747,64 
2020 2,79 2,79 94.243,56 94.243,56 94.243,56 

 

 

 BANESTES SEGUROS 

Órgão Exercício Nº de 
Membros 

Membros 
Remunerados 

Maior 
Remuneração 

Menor 
Remuneração 

Remuneração Média 

Diretoria 
 

2018 3 3 418.701,24 418.701,24 418.701,24 
2019 3 3 452.517,66 452.517,66 452.517,66 
2020 3 2,83 470.027,14 470.027,14 470.027,14 

 

 

 BANESTES DTVM 

Órgão Exercício Nº de 
Membros 

Membros 
Remunerados 

Maior 
Remuneração 

Menor 
Remuneração 

Remuneração Média 

Diretoria 
 

2018 3 1,33 418.701,24 418.701,24 418.701,24 
2019 3 1,05 459.443,54 459.443,54 459.443,54 
2020 3 1 470.027,14 470.027,14 470.027,14 

 

 

 BANESTES CORRETORA 

Órgão Exercício Nº de 
Membros 

Membros 
Remunerados 

Maior 
Remuneração 

Menor 
Remuneração 

Remuneração Média 

Diretoria 
 

2018 1 1 418.701,24 418.701,24 418.701,24 

2019 1 1 457.556,49 457.556,49 457.556,49 
2020 1 1 470.027,14 470.027,14 470.027,14 

 

II – Número total de membros e remuneração segregada dos integrantes do Comitê de Auditoria: 
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Membros COMITÊ DE AUDITORIA BANESTES 
Exercício 2018 2019 2020 2021 
Membros 3 3 2,79 2,75 

Membros Remunerados 3 3 2,79 2,75 

Honorário 88.154,36 92.747,64 94.243,56 94.243,56 

PLR + REV 0 0 0 0 

Gratificação Natalina 0 0 0 0 

1/3 Ferias 0 0 0 0 

Auxilio Refeição/Cesta Aliment. 0 0 0 0 

Assistência à Saúde 0 0 0 0 

Automóvel 0 0 0 0 

Combustível 0 0 0 0 

Previdência Privada 0 0 0 0 
Total de Remuneração 88.154,36 92.747,64 94.243,56 94.243,56 
INSS 19.834,73 20.868,22 21.204,80 21.204,80 

FGTS 0 0 0 0 

Total de Encargos Sociais 19.834,73 20.868,22 21.204,80 21.204,80 

 

III – Número total de membros, número de membros remunerados e remuneração segregada 

dos Diretores das Empresas Subsidiárias e Controlada: 

 

Diretores  BANESTES SEGUROS 
Exercício 2018 2019 2020 2021 
Membros 3 3 3 3 

Membros Remunerados 3 3 2,83 2,67 

Honorário 277.966,87 291.204,92 299.453,64 307.856,21 

PLR + REV 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 

Gratificação Natalina 23.923,38 24.954,47 24.954,47 26.306,48 

1/3 Ferias 7.974,46 8.318,16 8.318,16 8.768,83 

Auxilio Refeição/Cesta Aliment. 17.329,12 18.151,24 18.842,16 19.459,02 

Assistência à Saúde 2.609,84 1.727,71 2.018,63 2.220,49 

Automóvel 28.010,28 29.058,57 29.888,79 30.812,89 

Combustível 5.114,01 6.763,32 4.202,30 4.862,65 

Previdência Privada 27.170,14 21.528,42 29.196,73 27.707,06 
Total de Remuneração 418.701,24 452.517,66 470.027,14 483.773,50 
INSS 69.719,56 72.464,54 74.863,41 77.159,59 

FGTS 24.789,18 25.765,13 26.618,10 27.434,52 

Total de Encargos Sociais 94.508,74 98.229,67 101.481,51 104.594,11 

 

 

Diretores  BANESTES DTVM 
Exercício 2018 2019 2020 2021 
Membros 3 3 3 3 

Membros Remunerados 1,33¹ 1,05¹ 1 2,33¹ 

Honorário 277.966,87 291.204,92 299.453,64 307.856,21 

PLR + REV 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 

Gratificação Natalina 23.923,38 24.954,47 24.954,47 26.306,48 

1/3 Ferias 7.974,46 8.318,16 8.318,16 8.768,83 

Auxilio Refeição/Cesta Aliment. 17.329,12 18.151,24 18.842,16 19.459,02 

Assistência à Saúde 2.609,84 1.465,28 2.018,63 2.220,49 

Automóvel 28.010,28 29.058,57 29.888,79 30.812,89 

Combustível 5.114,01 6.763,32 4.202,30 4.862,65 

Previdência Privada 27.170,14 28.454,30 29.196,73 27.707,06 
Total de Remuneração 418.701,24 459.181,11 470.027,14 483.773,50 
INSS 69.719,56 72.464,54 74.863,41 77.159,59 

FGTS 24.789,18 25.765,13 26.618,10 27.434,52 

Total de Encargos Sociais 94.508,74 98.229,67 101.481,51 104.594,11 
 
 
Diretores  

 
 

BANESTES CORRETORA 
Exercício 2018 2019 2020 2021 
Membros 1 1 1 1 
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Membros Remunerados 1 1 1 1 

Honorário 277.966,87 291.204,92 299.453,64 307.856,21 

PLR + REV 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 

Gratificação Natalina 23.923,38 24.954,47 24.954,47 26.306,48 

1/3 Ferias 7.974,46 8.318,16 8.318,16 8.768,83 

Auxilio Refeição/Cesta Aliment. 17.329,12 18.151,24 18.842,16 19.459,02 

Assistência à Saúde 2.609,84 2.543,16 2.018,63 2.220,49 

Automóvel 28.010,28 29.058,57 29.888,79 30.812,89 

Combustível 5.114,01 6.763,32 4.202,30 4.862,65 

Previdência Privada 27.170,14 26.567,25 29.196,73 27.707,06 
Total de Remuneração 418.701,24 458.371,94 470.027,14 483.773,50 
INSS 69.719,56 72.464,54 74.863,41 77.159,59 

FGTS 24.789,18 25.765,13 26.618,10 27.434,52 

Total de Encargos Sociais 94.508,74 98.229,67 101.481,51 104.594,11 

 

IV - Valor total da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e dos encargos sociais 

incidentes sobre a mesma: 

 

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO 
Exercício 2018 2019 2020 2021 

COMITÊ DE AUDITORIA 264.463,08 278.242,92 262.939,53 259.169,79 
Total 264.463,08 278.242,92 262.939,53 259.169,79 
 
 

    

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS POR EXERCÍCIO 
Exercício 2018 2019 2020 2021 

COMITÊ DE AUDITORIA 59.504,19 62.604,66 59.161,39 59.161,39 

Total 59.504,19 62.604,66 59.161,39 59.161,39 

 

V - Valor, por empresa e total, da remuneração dos Diretores das Empresas Subsidiárias e 

Controlada: 

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO 
Exercício 2018 2019 2020 2021 

BANESTES SEGUROS 1.256.103,73 1.357.552,98 1.330.176,80¹ 1.291.675,24¹ 

BANESTES DTVM 556.872,65¹  479.646,70¹ 470.027,14 1.127.192,25 

BANESTES CORRETORA 418.701,24 457.556,49 470.027,14 483.773,50 

Total 2.231.677,62 2.294.756,17 2.598.190,59 3.062.286,24 
¹: Os valores da Banestes Seguros em 2020 considera um diretor não remunerado por dois meses e em 2021 por quatro 
meses, acumulando o cargo de diretor do banco. O realizado na Banestes DTVM considera o segundo Diretor remunerado 
por quatro meses em 2018, o pagamento da PLR e REV a esse Diretor em 2019 e a previsão de ter três diretores 
remunerados a partir de maio/2021. 
 
 

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS POR EXERCÍCIO 
Exercício 2018 2019 2020 2021 

BANESTES SEGUROS 283.526,21 294.689,01 287.192,68¹ 279.266,28¹ 

BANESTES DTVM 94.508,74  98.229,67 101.481,51 243.704,28¹ 

BANESTES CORRETORA 94.508,74 98.229,67 101.481,51 104.594,11 

Total 472.543,69 491.148,35 2.598.190,59 662.080,72 
 

 

VI – Bônus dos Diretores das Empresas Subsidiárias e Controlada (valor mínimo previsto no 

plano de remuneração, valor máximo previsto no plano de remuneração, valor previsto no plano 

de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas e valor efetivamente reconhecido 

no resultado dos 3 últimos exercícios sociais):  

Diretores  BANESTES SEGUROS 
Exercício 2018 2019 2020 2021 
Membros 3 3 3 3 

Membros Remunerados 3 3 3 3 
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 
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Valor Mínimo Previsto 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 

Valor Máximo Previsto 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Previsto no Plano de Remuneração 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Individual Efetivamente Reconhecido 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Total Efetivamente Reconhecido 85.809,42 152.432,55 159.456,78 167.429,62 

 

Diretores  BANESTES DTVM 
Exercício 2018 2019 2020 2021 
Membros 3 3 3 3 

Membros Remunerados 1,33 1,05 1 3 
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

Valor Mínimo Previsto 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Máximo Previsto 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Previsto no Plano de Remuneração 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Efetivamente Reconhecido 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Total Efetivamente Reconhecido 38.042,18 71.014,01 53.152,26 130.037,94 
 
 

Diretores  BANESTES CORRETORA 
Exercício 2018 2019 2020 2021 
Membros 1 1 1 1 

Membros Remunerados 1 1 1 1 
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

Valor Mínimo Previsto 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Máximo Previsto 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Previsto no Plano de Remuneração 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
Valor Efetivamente Reconhecido 28.603,14 50.810,85 53.152,26 55.809,87 
 
VII - O BANESTES S.A. também passará a divulgar aqui os valores dos encargos sociais pagos 

na contratação da Diretoria estatutária, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, tendo em 

vista que observando o Ofício Circular CVM/SEP Nº 1/2021, estas informações deixam de 

constar, a partir de 2021, do item 13.2, do Formulário de Referência. 

 
 

BANESTES S.A. - VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS POR EXERCÍCIO 
Exercício 2018 2019 2020 2021 

DIRETORIA ESTATUTÁRIA 839.048,05 879.694,63 902.057,91 929.725,47 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 171.967,02  187.813,97 185.542,01 182.007,88 

CONSELHO FISCAL 49.586,80 52.170,62 53.012,07 53.012,07 

Total 1.060.601,87 1.119.679,22 1.140.611,99 1.164.745,42 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos  

a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por 

localização geográfica)  

 

BANESTES – Regional Centro 

 Descrição 2020 2019 2018 

Funções de 

Confiança 

Gerente Administrativo 25 28 30 

Gerente de Administração de Créditos 1 - - 

Gerente de Agência G1 11 11 10 

Gerente de Agência G2 7 9 10 

Gerente de Agência G3 4 1 2 

Gerente de Agência G4 3 3 2 

Gerente de Agência G5 - - - 

Gerente de Expediente 16 25 27 

Gerente de Relacionamento de Agência 99 102 96 

Secretária - - - 

Gerente de Superintendência de Rede 1 2 - 

Superintendente Regional 1 1 1 

Total: 168 182 178 

     

Função 

Gratificada 

Caixa 39 58 62 

Total: 39 58 62 

     

Cargos 

Auxiliar de Serviços - - - 

Operador de Computador - - - 

Técnico Bancário I 72 91 102 

Técnico Bancário II 8 10 10 

Telefonista 2 2 - 

Total: 82 103 112 

Total Região  289 343 352 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA: 272 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos  

BANESTES – Regional Centro Sul 

 Descrição 2020 2019 2018 

Funções de 

Confiança 

Gerente Administrativo 21 21 23 

Gerente de Administração de Créditos 1 - - 

Gerente de Agência G1 4 4 4 

Gerente de Agência G2 7 10 8 

Gerente de Agência G3 9 6 6 

Gerente de Agência G4 2 1 2 

Gerente de Agência G5 - - - 

Gerente de Expediente 15 20 23 

Gerente de Relacionamento de Agência 74 73 63 

Secretária - - - 

Gerente de Superintendência de Rede 2 2 - 

Superintendente Regional 1 1 1 

Total: 136 138 130 

     

Função 

Gratificada 

Caixa 31 35 43 

Total: 31 35 43 

     

Cargos 

Auxiliar de Serviços - - - 

Técnico Bancário I 51 62 77 

Técnico Bancário II 4 4 4 

Total: 55 66 81 

Total Região  222 239 254 
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BANESTES – Governo, Empresas e Digital 

 Descrição 2020 2019 2018 

Funções de 

Confiança 

Gerente Administrativo 3 3 3 

Gerente de Administração de Créditos  - - 

Gerente de Agência G1 4 3 4 

Gerente de Agência G2  - - 

Gerente de Agência G3  - - 

Gerente de Agência G4  - - 

Gerente de Agência G5  - - 

Gerente de Expediente 1 2 2 

Gerente de Relacionamento de Agência 9 8 7 

Secretária  - - 

Gerente de Superintendência de Rede 2 2 - 

Superintendente Regional 1 1 1 

Total: 20 19 17 

     

Função 

Gratificada 

Caixa 2 2 2 

Total: 2 2 2 

     

Cargos 

Técnico Bancário I 3 3 4 

Técnico Bancário II 2 2 2 

Total: 5 5 6 

Total Região  27 26 25 
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BANESTES – Regional Sul 

 Descrição 2020 2019 2018 

Funções de 

Confiança 

Gerente Administrativo 32 36 34 

Gerente de Administração de Créditos 1 1 1 

Gerente de Agência G1 2 1 2 

Gerente de Agência G2 8 10 9 

Gerente de Agência G3 13 14 15 

Gerente de Agência G4 9 10 10 

Gerente de Agência G5 1 1 1 

Gerente de Expediente 11 15 9 

Gerente de Relacionamento de Agência 62 61 47 

Secretária 1 1 1 

Gerente de Superintendência de Rede 2 2 - 

Superintendente Regional 1 1 1 

Total: 143 153 130 

     

Função 

Gratificada 

Caixa 26 36 46 

Total: 26 36 46 

     

Cargos 

Auxiliar de Serviços - 1 1 

Técnico Bancário I 40 48 69 

Técnico Bancário II 5 7 8 

Total: 45 56 78 

Total Região  214 245 254 
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BANESTES – Regional Noroeste 

 Descrição 2020 2019 2018 

Funções de 

Confiança 

Gerente Administrativo 23 25 26 

Gerente de Administração de Créditos 1 1 1 

Gerente de Agência G1 2 2 2 

Gerente de Agência G2 2 2 1 

Gerente de Agência G3 11 11 10 

Gerente de Agência G4 10 11 12 

Gerente de Agência G5  - - 

Gerente de Expediente 14 13 13 

Gerente de Relacionamento de Agência 38 38 37 

Secretária  - - 

Gerente de Superintendência de Rede 2 2 - 

Superintendente Regional 1 1 1 

Total: 104 106 103 

     

Função 

Gratificada 

Caixa 29 35 36 

Total: 29 35 36 

     

Cargos 

Técnico Bancário I 32 33 48 

Técnico Bancário II 4 3 3 

Total: 36 36 51 

Total Região  169 177 190 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos  

BANESTES – Regional Norte 

 Descrição 2020 2019 2018 

Funções de 

Confiança 

Gerente Administrativo 24 23 25 

Gerente de Administração de Créditos 1 1 1 

Gerente de Agência G1 1 2 2 

Gerente de Agência G2 6 4 3 

Gerente de Agência G3 11 11 11 

Gerente de Agência G4 5 6 7 

Gerente de Agência G5 - - - 

Gerente de Expediente 16 15 16 

Gerente de Relacionamento de Agência 53 53 52 

Secretária - - - 

Gerente de Superintendência de Rede 1 1 - 

Superintendente Regional 1 1 1 

Total: 119 117 118 

     

Função 

Gratificada 

Caixa 18 32 34 

Total: 18 32 34 

     

Cargos 

Técnico Bancário I 29 46 55 

Técnico Bancário II - 1 2 

Total: 29 47 57 

Total Região  166 196 209 
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BANESTES – Direção Geral 

 Descrição 2020 2019 2018 

Funções de 

Confiança 

Advogado 25 27 26 

Assessor 10 10 9 

Assistente Administrativo 26 35 37 

Assistente de Controles Internos 20 16 13 

Assistente Jurídico 1 1 1 

Auditor 17 21 22 

Consultor 8 9 8 

Coordenador 117 113 110 

Economista Chefe 1 1 - 

Encarregado de Turno 29 37 43 

Jornalista 1 1 1 

Gerente de Agência G4 - - - 

Gerente de Agência G3 - - - 

Gerente de Agência G2 - - - 

Gerente de Agência G1 - - - 

Gerente de Comp. Numerário 6 - - 

Gerente de Negócios Financeiros 18 15 14 

Gerente Administrativo 2 2 4 

Gerente de Administração de Créditos 11 13 14 

Gerente de Expediente - 4 - 

Gerente de Investimentos 2 2 - 

Gerente de Recuperação de Crédito 10 9 7 

Gerente de Reestruturação de Ativos 1 1 1 

Gerente de Relacionamento de Agência 13 16 21 

Gerente Geral 50 46 47 

Nutricionista - - - 

Secretário Executivo 1 1 1 

Secretária 11 15 16 

Superintendente de Produtos 2 2 2 

Superintendente de Reestruturação de 

Ativos 
- 1 1 

 Superintendente de Transf. Digital 1 - - 

 Superintendente Jurídico 1 1 1 

 Total: 384 401 399 
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Funções 

Gratificadas 

Caixa 1 - - 

Operador de Telemarketing - 1 9 

Técnico de Microinformática 14 19 22 

Técnico de Racionalização e 

Implantação 
8 8 9 

Operador de Produção 4 19 23 

 Total: 27 47 63 

     

Cargos 

Analista de TI e COM 165 125 132 

Analista Econômico-Financeiro 17 22 32 

Analista de Marketing 1 1 1 

Analista de Recursos Humanos - - - 

Arquiteto 1 1 1 

Auxiliar de Serviços 4 5 5 

Engenheiro - - - 

Mecânico de Refrigeração 1 1 2 

Medico do Trabalho - - - 

Motorista - - - 

Operador de Computador 2 1 1 

Técnico Bancário I 174 202 208 

Técnico Bancário II 24 28 27 

Técnico de Segurança do Trabalho 2 2 2 

Telefonista 1 1 3 

 Total: 392 389 414 

Total Região  803 837 876 

 

 

BANESTES – Disponibilidade SFB 

Descrição 2020 2019 2018 

Gerente à Disposição do SFB  - - 

Consultor à Disposição do SFB  - - 

Analista de TI e COM à Disposição do SFB 6 4 5 

Analista Econômico-Financeiro à Disposição do SFB 7 5 4 

Técnico Bancário II à Disposição do SFB 16 22 21 

Total: 29 31 30 
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BANESTES – Total Geral 

Descrição 2020 2019 2018 

Total Geral 1.919 2.094 2.190 

 

 

BANESTES SEGUROS S.A. 

 Descrição 2020 2019 2018 

Cargo 

Analista de Seguros - - 1 

Assistente Securitário I 47 56 60 

Regulador de Sinistros Auto 2 2 2 

Técnico Seguros I - 1 1 

Telefonista - - - 

Total 49 59 64 

     

Funções de 

Confiança 

Advogado - 1 1 

Assistente de Coordenadoria 7 13 10 

Assistente de Sinistros 4 - - 

Consultor Diretoria 3 3 2 

Coordenador 15 14 13 

Gerente Geral 7 8 7 

Gr. Disp. SFB - - - 

Secretária 2 2 2 

Total 38 41 35 

     

Função 

Gratificada 
Vistoriador   - 

Total Geral  87 100 99 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos  

BANESTES CORRETORA 

 Descrição 2020 2019 2018 

Cargo 

Assistente Securitário I 9 11 10 

Assistente Securitário II 1 - 1 

Total 10 11 11 

     

 Consultor 1 - - 

 

Coordenador 6 4 3 

Assessor 1 - - 

Assistente Administrativo 2 3 3 

Gerente de Departamento 1 1 1 

Supervisor de Equipe 5 5 5 

Técnico de Microinformática 1 1 1 

Jornalista 1 1 1 

Secretária 1 1 1 

Total 19 16 15 

Total Geral  29 27 26 

 

 

Banestes DTVM 

 

A Banestes DTVM opera com empregados do BANESTES cedidos por convênio àquela 

Distribuidora. Os custos dos empregados cedidos são apurados e há o ressarcimento ao Banco 

pela Distribuidora. Atualmente são 07 empregados cedidos. 

 

 

SISTEMA FINANCEIRO BANESTES - SFB – Total Geral 

Descrição 2020 2019 2018 

Total Geral 2.035 2.221 2.315 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos  

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica) b. número de terceirizados 

(total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)  

 

Atividade 

desempenhada 

2020 2019 2018 

ÁREA GEOGRÁFICA ÁREA GEOGRÁFICA ÁREA GEOGRÁFICA 

Unidades Sul Norte Centro 
Fora 

Estado 
Total Sul Norte Centro 

Fora 

Estado 
Total Sul Norte Centro 

Fora 

Estado 
Total 

Segurança 

Empresas de 

Vigilância 
79 96 136 1 312 80 96 136 1 313 81 96 140 1 318 

Empr. Sistema de 

Alarme 
- - 8 - 8 - - 8 - 8 - - 8 - 8 

Empr. Resp. 

PGDM 
- - 8 - 8 - - 8 - 8 - - 8 - 8 

Empr. Resp. 

Retardo dos 

Cofres 

- - 8 - 8 - - 8 - 8 - - 8 - 8 

Total 79 96 160 1 336 80 96 160 1 337 81 96 164 1 342 

Tecnologia da Informação 

Sistemas¹ - - 3 - 3 - - 3 - 3 - - 3 - 3 

Infraestrutura² - - 28 - 28 - - 17 - 17 - - 15 - 15 

Governança³ - - 6 - 6 - - 8 - 8 - - 2 - 2 

Produção4 - - 66 - 66 - - 6 - 6 - - 7 - 7 

Total 0 0 103 0 103 0 0 34 0 34 0 0 27 0 27 

Serviços Gerais 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos  

Limpeza e 

Conservação 
41 53 75 01 170 43 53 73 01 170 43 53 78 01 175 

Garçom - - 01 - 01 - - 01 - 01 - - 01 - 01 

Copeira - - 01 - 01 - - 01 - 01 - - 01 - 01 

Motorista - - 04 - 04 - - 04 - 04 - - 04 - 04 

Microfilmagem - 

ASBACE 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Microfilmagem - 

PROMEMORIA 
- - 21 - 21 - - 21 - 21 - - 21 - 21 

Carga e Descarga - - 10 - 10 - - 10 - 10 - - 10 - 10 

Total 41 53 112 01 207 43 53 110 01 207 43 53 115 01 212 
1 Representa o número de contratos, independentemente do número de funcionários alocados por projeto. Visando maior eficiência na contratação para a área Tecnologia da 
Informação, os contratos de terceirização para a área de TI são realizados com base na métrica de pontos de função (PF), ou seja, para cada novo projeto, são realizados estudos 
visando mensurar o tamanho e complexidade do projeto, resultando no montante de pontos de função envolvidos no escopo do projeto. Com isso, exclui-se a personalização da 
prestação do serviço, não tendo sentido falar-se em quantidade de pessoas contratadas para a atividade, pois esse número é variável e altera-se durante a realização do 
contrato/projeto. 
 
2 Os contratos de terceirização realizados pela área de infraestrutura adotam a métrica de Horas de Serviço Técnico (HST) ou Unidade de Serviço Técnico (UST), ou seja, para cada 
novo projeto, são realizados estudos visando mensurar o tamanho e complexidade do projeto, resultando no montante de HST/UST envolvidos no escopo do projeto. Com isso, 
exclui-se a personalização da prestação do serviço, não tendo sentido falar-se em quantidade de pessoas contratadas para a atividade, pois esse número é variável e altera-se 
durante a realização do contrato/projeto. 
 
3 No ano 2020 os contratos de prestação de serviço à governança de TI foram feitos sob demanda, de forma que número de profissionais pode alterar conforme se apresentem as 
necessidades do projeto ou serviço a ser entregue. 
 
4 Os contratos de terceirização realizados pela área de produção adotam a métrica de  Unidade de Disponibilidade de Serviço (UDS): métrica utilizada para quantificar/remunerar 
os serviços especializados de Sustentação de Infraestrutura de TIC, baseada em disponibilidade e indicadores de qualidade, e com dimensionamento de custo com base nas 
características do tamanho e complexidade do ambiente computacional do BANESTES e nas informações dos serviços que deverão ser sustentados e dispostos num Catálogo de 
Serviços. 
 
Vale ressaltar que o BANESTES também acompanha o cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária pelos prestadores de serviço contratados com o fim de tentar evitar 
débitos trabalhistas e previdenciários que eventualmente possam surgir da relação entre estes terceirizados e seus empregadores, e seus empregadores. 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos  

c. índice de rotatividade 

 

Índice de Rotatividade* - % 

Empresa 2020 2019 2018 

BANESTES S.A. 6,75 2,75 2,91 

BANESTES SEGUROS 6,95 4,52 4,55 

BANESTES CORRETORA 3,57 1,89 3,85 

 

Obs.: A BANESTES DTVM opera com empregados cedidos do Banestes S.A. 

 

*Formula 

de Cálculo:  

 

(Total de Desligados no Ano + Total de Admitidos no Ano) / 2 

 

 

X 100 (Efetivo Início do Ano + Efetivo Final do Ano) / 2 
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

 

 

O ano de 2020 caracterizou-se pelo forte impacto da pandemia do coronavírus, afetando as ações 

da instituição, o mercado e a sociedade em seu todo. A rápida capacidade demonstrada pelo 

Banestes, adaptando-se com muita agilidade para a modalidade do trabalho em home office e 

demais exigências do momento de crise, permitiu a continuidade de todas as atividades de 

suporte, desenvolvimento e inovação de produtos, atuação como instrumento da administração 

estadual para a minimização das consequências da pandemia sobre a população e a economia 

capixabas, conjugando todas estas ações com expressivo movimento de redução de custos. 

O movimento de aposentadorias teve continuidade, com programas de incentivo e reduzida 

reposição de pessoal, resultando em nova redução do quadro de pessoal, da ordem de 8,3%. 
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

 

 

a. Política de salários e remuneração variável 

 

O BANESTES e suas Controladas possuem Estrutura de Cargos e Remuneração, onde estão 

descritos todos os cargos e funções existentes, com suas respectivas atribuições e remunerações 

previstas, bem como as tabelas salariais aplicáveis a cada grupo. As tabelas salariais são 

corrigidas anualmente, na data base da categoria, de acordo com o índice aprovado na Convenção 

Coletiva de Trabalho dos Bancários. Os benefícios praticados pelo BANESTES e suas Controladas 

também são os previstos na CCT. 

 

A remuneração variável paga aos empregados do BANESTES e suas Controladas é composta de 

duas parcelas, sendo uma delas a Participação nos Lucros e Resultados – PLR, estabelecida pela 

Convenção Coletiva de Trabalho Nacional dos Bancários, negociada pela FENABAN, e a outra a 

Remuneração Estratégica Variável – REV, complementar à primeira, posta em prática a partir de 

2015. Esta política, específica do BANESTES, prevê a distribuição aos empregados de 50% 

(cinquenta por cento) da parcela do lucro líquido alcançado que superar o valor previsto no orçado 

para o ano, incluída no Acordo Coletivo, de acordo com os parâmetros da Lei 10.101/2000. 

 

b. Política de benefícios 

 

Os principais benefícios oferecidos aos empregados da Companhia são: 

 

i) Plano de participação nos lucros e resultados; 

ii) Plano de remuneração estratégica variável; 

iii) Planos de previdência privada; 

iv) Planos de assistência médica; 

v) Planos de assistência odontológica; 

vi) Gratificações de funções; 

vii) Auxílio-refeição; 

viii) Cesta alimentação 

ix) Décima terceira cesta alimentação; 

x) Auxílio moradia para o corpo gerencial das agências; 

xi) Auxílio-creche/babá; 

xii) Auxílio-creche/babá por tempo indeterminado para filhos deficientes; 

xiii) Vale-transporte; 

xiv) Quilometro rodado para uso de veículo próprio em serviço; 
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

 

xv) Empréstimo por ocasião de férias; 

xvi) Quatro abonos assiduidade por ano; 

xvii) Telefones celulares para o corpo gerencial; 

xviii) Veículos para diretores; 

xix) Isenção de taxas bancárias; 

xx) Auxílio funeral; 

xxi) Auxílio alimentação por 24 meses em caso de afastamento previdenciário por auxílio 

doença; 

xxii) Ampliação da licença maternidade; 

xxiii) Abono falta de estudante; 

xxiv) Ausência por até um mês para acompanhar filho menor hospitalizado; 

xxv) Complemento salarial em caso de auxílio doença ou acidentário por até 24 meses; 

xxvi) Ampliação da licença paternidade; 

xxvii) Aviso prévio indenizável adicional de 45 dias para rescisões por iniciativa do banco para 

empregados com vínculo de 5 a 10 anos de trabalho; 

xxviii) Aviso prévio indenizável adicional de 60 dias para rescisões por iniciativa do banco para 

empregados com vínculo de 10 a 20 anos de trabalho; 

xxix) Aviso prévio indenizável adicional de 90 dias para rescisões por iniciativa do banco para 

empregados com vínculo acima de 20 anos de trabalho; 

xxx) Programa de Estímulo à atividade física em parceria com a GymPass, disponibilizando 

acesso a ampla rede de academias, estúdios e aulas, com custos reduzidos. 

 

c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-

administradores, identificando: i. Grupos de beneficiários; ii. Condições para exercício; 

iii. Preços de exercício; iv. Prazos de exercício; v. Quantidade de ações comprometidas 

pelo plano 

 

Conforme descrito no item 13.4, o BANESTES não pratica o pagamento da remuneração variável 

aos administradores e/ou empregados em ações ou instrumentos baseados em ações.  
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

 

A maioria dos empregados é representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos 

Bancários no Estado do Espírito Santo. O BANESTES tem adotado a aplicação da Convenção 

Coletiva de Trabalho dos Bancários, em nível nacional. Em 2011, foi retomada a negociação local 

com o Sindicato dos Bancários do Estado do Espírito Santo, a qual esteve interrompida desde 

2006. 

 

Nos anos seguintes foram negociadas condições complementares à Convenção Coletiva Nacional, 

sem incluir itens de natureza econômica. Foram assinados Acordos Coletivos e estabelecido o 

princípio de reuniões periódicas para avaliação de assuntos de interesse comum. 

 

As Empresas Controladas estão vinculadas ao Sindicato dos Securitários, com o qual firmam 

Acordo Coletivo específico, seguindo os mesmos parâmetros aprovados para a CCT dos Bancários.  

 

A última greve realizada pela categoria dos bancários ocorreu, em nível nacional, no ano de 2016. 

Após isso, vem sendo efetivados acordos nacionais e locais com validade de dois anos e 

concessão de ganhos reais para a categoria, resultando na não ocorrência de greves nos últimos 

três anos (2018, 2019 e 2020). 

 

No âmbito local, o Banestes mantém relações regulares de negociações permanentes com o 

Sindicato dos Bancários, obtendo clima de harmonia nas relações sindicais e trabalhistas. 
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Não há outras informações relevantes a serem mencionadas. 
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TOTAL 0 0,000%

TOTAL

231.006.000 100,000% 84.906.860 100,000% 315.912.860 100,000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%

TOTAL 0 0,000%

OUTROS

17.379.871 7,524% 6.739.460 7,937% 24.119.331 7,635%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000%

27.080.571/0001-30 BRASILEIRA-ES Sim Sim 15/10/1937

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

213.626.129 92,476% 78.167.400 92,063% 291.793.529 92,365%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

231.065.600 100,000 84.847.260 100,000 315.912.860 100,000

OUTROS

231.065.600 100,000 84.847.260 100,000 315.912.860 100,000

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 27.080.571/0001-30

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Total 14.564.331 4,610%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 2.431.660 2,866%

Quantidade ordinárias (Unidades) 12.132.671 5,251%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

28.136

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

29/04/2022

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

66

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

7

15.3 - Distribuição de Capital
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

 

a. Todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com 

participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações 

Conforme detalhado nos itens 15.1 e 15.2, só há um acionista controlador, o Estado do Espírito 

Santo. 

 

b. Principais controladas e coligadas do emissor 

Controladas Diretas: 

Banestes Seguros S.A. 

Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

 

Controlada Indireta: 

Banestes Administradora e Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda. 

 

c. Participações do emissor em sociedades do grupo 

EMPRESAS PARTIC. CONTROLADA 

Banestes Seguros S.A. 100% Direta 

Banestes Distrib. Titulos Valores Mobiliários S.A. 100% Direta 

Banestes Admin. Corret. de Seguros, Previd. e Cap. Ltda. 99,99% Indireta 

 

d. Participações de sociedades do grupo no emissor 

Não existem participações de sociedades do grupo no emissor. 

 

e. Principais sociedades sob controle comum 

Não existem sociedades sob controle comum. 
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

 

Organograma Societário: 
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

 

Não existe Acordo de Acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual os Controladores sejam 

parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão do Emissor. 
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

 

 

Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e 

administradores do emissor. 
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15.7 - Principais Operações Societárias  

 

Em 2018, 2019 e 2020 não houve eventos com efeitos relevantes. 
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

 

Todas as informações foram detalhadas nos itens anteriores.  
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

 

As transações com partes relacionadas, definidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

através do CPC 05 R1 e aprovado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários por meio da 

deliberação CVM n.º 642/2010, são as transações conceituadas como “transferência de recursos, 

serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação e uma parte relacionada, 

independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida”. Para as empresas do Sistema 

Financeiro, a Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.750/2009 estabelece critérios e 

condições para a divulgação, em notas explicativas, de informações sobre partes relacionadas por 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

Para o BANESTES são consideradas partes relacionadas à Administração (Conselho de 

Administração, Fiscal e Diretoria), Estado do Espírito Santo, órgãos da administração direta e as 

empresas controladas pertencentes ao Sistema Financeiro BANESTES.  

 

Os saldos existentes na data do balanço e as transações ocorridas durante o exercício ou nos 

períodos que mereçam divulgação são destacados nas informações contábeis com a identificação 

da parte relacionada e a indicação dos seus montantes, natureza e condições. 

 

As operações consistem em transações efetuadas com taxas médias praticadas no mercado, 

vigentes nas datas das operações e considerando a ausência de risco; receitas de cobrança, 

convênio de cooperação técnica e resultado com imóveis cobrados de acordo com contratos 

mantidos entre as partes, utilização de estrutura física e de pessoal para as operações de 

corretagem, capitalização e seguros, recebimento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos 

destinados pelas empresas e a remuneração dos Administradores. 

 

As divulgações são realizadas mediante a relevância das operações com partes relacionadas 

considerando os níveis de significância das transações, avaliando se é: a) significativa em termos 

de magnitude; b) realizada fora das condições de mercado; c) foge das operações normais do dia-

a-dia dos negócios, como a compra e venda de negócios; d) divulgada para autoridades de 

supervisão ou regulação; e) reportada a administradores seniores; f) sujeita à aprovação dos 

acionistas; g) operações cujo valor total supere o menor dos seguintes valores: R$ 50.000.000,00 

ou 1% do ativo total do Banestes S.A.  

 

O Colegiado da Diretoria - COLED do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, no uso 

das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e com base em deliberações tomadas em 

Reunião de Diretoria aprovou em 23/07/2018 a Politica de Transações com Partes Relacionadas 

do Banco que foi homologada pelo Conselho de Administração - CONSE em 30/07/2018 e 
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

 

divulgada no site do Banco em 11/09/2018, endereço eletrônico: 

https://banestes.com.br/ri/arquivos/governanca/Politica_transacao_relacionadas.pdf 
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Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 31/12/2020 61.041.920,66 61.041.920,66 Não é possível aferir. Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação Não é relação de empréstimo.

Garantia e seguros Não existem garantias e seguros relacionados

Rescisão ou extinção Não se aplica

Rescisão ou extinção Não se aplica.

Garantia e seguros Não existem garantias e seguros relacionados

Relação com o emissor Controlador

Objeto contrato Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos

Relação com o emissor Controlador

Objeto contrato Depósito a Prazo (CDB)

Garantia e seguros Não existem garantias e seguros relacionados.

Objeto contrato Depósito à vista

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 31/12/2020 3.089.243.721,59 3.089.243.721,59 Não é possível aferir. Último vencimento 
31/12/2030

NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Não se aplica.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 31/12/2020 113.487.737,77 113.487.737,77 Não é possível aferir. Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlador

Natureza e razão para a operação Não é relação de empréstimo.

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Não é relação de empréstimo.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter

Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
 

As transações apresentadas no item 16.2, e partes relacionadas, são efetuadas em valores, taxas 

e prazos usuais de mercado ou de negociações anteriores, em condições de comutatividade ou 

com pagamento compensatório e, portanto não geram qualquer benefício ou prejuízo para 

qualquer das partes. 

 

A Administração possui estrutura de controles internos que garantem que as operações realizadas 

estão em condições similares àquelas que poderiam ser estabelecidas com partes não 

relacionadas. 

 

Caso ocorram violações ao disposto no item 16.1, as mesmas serão encaminhadas ao Conselho de 

Conduta Ética, subordinado à Administração, que adotará as penalidades cabíveis, alertando, 

ainda, que constituirão crime e sujeitarão os responsáveis pela transgressão às penas previstas 

na legislação vigente. 
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas 

Todas as informações julgadas relevantes foram demonstradas nos itens anteriores. 
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Tipo de capital Capital Integralizado

18/10/2019 1.295.000.000,00 231.006.000 84.906.860 315.912.860

18/10/2019 1.295.000.000,00 231.006.000 84.906.860 315.912.860

Tipo de capital Capital Subscrito

Tipo de capital Capital Emitido

18/10/2019 1.295.000.000,00 231.006.000 84.906.860 315.912.860

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

18/10/2019 Assembleia Geral 01/01/0001 280.000.000,00 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Não houve desdobramento, grupamento e/ou bonificação de ações nos três (3) últimos exercícios sociais.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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Não houve redução do capital social nos últimos 05 anos.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
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17.5 - Outras Informações Relevantes  

Todas as informações julgadas relevantes foram demonstradas nos itens anteriores. 
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Direito a dividendos O Banestes adota a política de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio mensais, 
juros sobre o capital próprio intermediário semestral e se necessário dividendo intermediário 
semestral. De acordo com o artigo 85 do Estatuto Social da Companhia, o lucro líquido, como 
definido no artigo 191 da Lei 6.404/76, apurado em cada balanço semestral ou anual terá a 
destinação de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, não podendo exceder a 60% (sessenta por 
cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, como dividendo 
obrigatório. 

As ações preferenciais possuem participação nos lucros distribuídos e pagamentos de dividendos 
e/ou juros sobre o capital próprio em igualdade com as ações ordinárias.

Direito a voto Sem Direito

Conversibilidade Não

Outras características 
relevantes

Todas as características foram detalhadas nos itens anteriores.

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Tag along 100,000000

Direito a reembolso de capital Sim

Descrição das características 
do reembolso de capital

As ações preferenciais têm prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação do Banco, 
sem prêmio.

Restrição a circulação Não

Direito a dividendos O Banestes adota a política de pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio mensais, 
juros sobre o capital próprio intermediário semestral e se necessário dividendo intermediário 
semestral. De acordo com o artigo 85 do Estatuto Social da Companhia, o lucro líquido, como 
definido no artigo 191 da Lei 6.404/76, apurado em cada balanço semestral ou anual terá a 
destinação de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, não podendo exceder a 60% (sessenta por 
cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, como dividendo 
obrigatório.

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Sim

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Em conformidade com o artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, a critério do Conselho de 
Administração, poderá ser excluído ou reduzido o direito de preferência nas emissões de ações e 
bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por 
subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de 
Controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Tag along 100,000000

Restrição a circulação Não

Resgatável Não

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Condição da conversibilidade e 
efeitos sobre o capital-social

Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à 
razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, 
observado o limite legal e o artigo 7º do Estatuto Social do Banestes. Os pedidos de conversão 
deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos pela 
Diretoria serão deliberados em reunião do Conselho da Administração e homologados em 
Assembleia Geral Extraordinária.

Direito a reembolso de capital Sim

Descrição das características 
do reembolso de capital

De acordo com a Lei 6.404, de 15/12/1976.

18.1 - Direitos Das Ações
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Outras características 
relevantes

Todas as características foram detalhadas nos itens anteriores.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Em conformidade com o artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, a critério do Conselho de 
Administração, poderá ser excluído ou reduzido o direito de preferência nas emissões de ações e 
bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por 
subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de 
Controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Resgatável Não

18.1 - Direitos Das Ações
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

 

As regras que limitam o direito de voto de acionistas significativos encontram-se no Estatuto 

Social do BANESTES S.A., em: 

 

Seção II - Do Controle Acionário e Realização de  

Oferta Pública de Aquisição de Ações 

 

ARTIGO 88 - A Alienação do Controle do Banco, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma 

única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, 

suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das 

ações de todos os demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação 

vigente, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador 

Alienante.  

 

Parágrafo Primeiro - A Alienação do Controle do Banco depende da aprovação do Banco Central do 

Brasil.  

 

Parágrafo Segundo - O Acionista Controlador Alienante não poderá transferir a propriedade de 

suas ações, nem o Banco poderá registrar qualquer transferência de ações representativas do 

Controle, enquanto o Comprador não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores previsto 

no Regulamento de Listagem.  

 

Parágrafo Terceiro - O Banco não registrará qualquer transferência de ações para aquele(s) que 

vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto esse(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência 

dos Controladores, que será imediatamente enviado à B3.  

 

Parágrafo Quarto - Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de 

Controle poderá ser registrado na sede do Banco sem que os seus signatários tenham subscrito o 

Termo de Anuência referido no parágrafo terceiro deste artigo, que será imediatamente enviado à 

B3.  

 

ARTIGO 89 - A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser efetivada:  

 

I. nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações, que venha a 

resultar na alienação do Controle do Banco; ou  
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

 

II. em caso de alienação do Controle de Companhia que detenha o Poder de Controle do Banco, 

sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor 

atribuído ao Banco nessa alienação e anexar documentação que o comprove.  

 

ARTIGO 90 - Aquele que já detiver ações do Banco e venha a adquirir o Poder de Controle, em 

razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, 

envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:  

 

I. efetivar a oferta pública referida no artigo 89 deste Estatuto Social;  

 

II. ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores nos 6 (seis) meses 

anteriores à data da Alienação do Controle do Banco, devendo pagar a estes a eventual diferença 

entre o preço pago ao Acionista Controlador Alienante e o valor pago em bolsa de valores por 

ações do Banco nesse mesmo período, devidamente atualizado até o momento do pagamento 

pela variação positiva do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;  

 

III. tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) 

do total das ações do Banco em circulação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes à aquisição 

do Controle. 
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

 

 

 

Não há qualquer exceção ou cláusula suspensiva relativa a direitos patrimoniais ou políticos 

previstas no Estatuto Social do Banco. 
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30/09/2019 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

26.507.479 6,60 5,30 R$ por Unidade 5,91

31/12/2019 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

9.757.998 6,30 5,63 R$ por Unidade 5,79

31/03/2019 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

6.122.598 5,16 4,15 R$ por Unidade 4,81

30/06/2019 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

9.859.040 5,87 4,80 R$ por Unidade 5,14

30/09/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.387.886 6,59 5,46 R$ por Unidade 5,94

31/12/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

899.092 6,77 5,75 R$ por Unidade 5,93

31/03/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

801.342 5,39 4,20 R$ por Unidade 4,90

30/06/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

911.665 5,91 4,73 R$ por Unidade 5,17

Exercício social 31/12/2019

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/09/2020 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

11.088.075 6,05 4,99 R$ por Unidade 5,61

31/12/2020 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

14.372.267 5,50 4,98 R$ por Unidade 5,11

31/03/2020 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

22.142.512 7,62 4,74 R$ por Unidade 6,59

30/06/2020 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

11.923.078 6,17 4,80 R$ por Unidade 5,37

30/09/2020 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.511.800 6,23 5,16 R$ por Unidade 5,79

31/12/2020 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.477.355 6,30 5,14 R$ por Unidade 5,49

31/03/2020 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.653.379 8,50 4,81 R$ por Unidade 6,91

30/06/2020 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.602.378 6,30 4,78 R$ por Unidade 5,45

Exercício social 31/12/2020

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
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31/12/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.501.872 4,45 3,60 R$ por Unidade 4,02

30/09/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

176.027 3,94 3,40 R$ por Unidade 3,71

31/03/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

736.444 4,25 3,50 R$ por Unidade 3,93

31/12/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

603.994 4,35 3,63 R$ por Unidade 4,02

30/06/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

266.004 4,49 3,31 R$ por Unidade 3,88

30/09/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.022.442 3,89 3,37 R$ por Unidade 3,59

31/03/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.941.845 4,32 3,60 R$ por Unidade 3,86

30/06/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.219.043 4,24 3,32 R$ por Unidade 3,79

Exercício social 31/12/2018

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
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O BANESTES não possui nenhum dos produtos de Bônus de Subscrição, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, 
Certificado de Depósito de Valores Mobiliários, Certificado de Recebíveis Imobiliários, Contrato de Investimento Coletivo, 
Debêntures, Debêntures Conversíveis, Letras Financeiras, Notas Comerciais e Título de Investimento Coletivo na condição 
de Valor Mobiliário.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
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O BANESTES não emitiu Bônus de Subscrição, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, Certificado de Depósito de 
Valores Mobiliários, Certificado de Recebíveis Imobiliários, Contrato de Investimento Coletivo, Debêntures, Debêntures 
Conversíveis, Letras Financeiras, Notas Comerciais e Título de Investimento Coletivo na condição de Valor Mobiliário.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

 

 

O BANESTES negocia suas ações em um único mercado, a B3 S.A. em São Paulo. 
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Não existem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em 
Mercados Estrangeiros
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O BANESTES não emitiu títulos no exterior.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

 

O BANESTES não realizou oferta pública nos exercícios de 2018, 2019 e 2020. 
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

 

O BANESTES não realizou oferta pública em 2018, 2019 e 2020. 
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

 

O BANESTES não realizou oferta pública em 2018, 2019 e 2020. 
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

 

 

Todas as informações constam nos itens anteriores. 
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O BANESTES não utilizou nenhuma operação de aquisição de ações decorrente de plano de recompra de sua própria 
emissão no período solicitado.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
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O BANESTES não possui valores mobiliários mantidos em tesouraria.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria
 

Todas as informações que julgamos relevantes constam nos itens anteriores. 
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O BANESTES possui Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de emissão 
do BANESTES S.A., com última alteração realizada em 17 de janeiro de 2020, que atende as determinações da Instrução 
CVM nº 358/2002, e têm por objetivo regular as diretrizes, responsabilidades e procedimentos para a divulgação de 
informações relevantes, visando à igualdade e transparência de informações ao mercado, bem como fixar os termos e 
condições para a negociação de valores mobiliários do Banestes enquanto pendente a divulgação de atos ou fatos 
relevantes.

A Política e Divulgação de Ato e Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão do Banestes encontra
-se, na íntegra, no item 21.2. 

A Política pode ser consultada no site de Relações com Investidores do Banestes S.A. por meio do link: 
banestes.com.br/ri/arquivos/governanca/politica_divulgacao_fato_relevante.pdf 

e no site da CVM.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
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20.2 - Outras Informações Relevantes

 

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes. 

Todas as informações constam nos itens anteriores. 
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

 

 

O BANESTES tem o compromisso de prover o mercado com informações confiáveis, tempestivas e 

objetivas. Para que essas informações sejam divulgadas de forma segura e rápida, é procedimento da 

Instituição, que o Diretor de Relações com Investidores e de Finanças avalie as decisões tomadas em 

reuniões de Diretoria, Conselho de Administração e Assembleias e defina quais informações deverão ser 

divulgadas ao mercado. Definidas as informações, a Gerência de Relações com Investidores e de 

Planejamento é comunicada e prepara o material para divulgação ao mercado. 

 

Exceto pela Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de 

Emissão do BANESTES, descrita no item 21.2, o BANESTES S.A. não adota qualquer outra norma, 

procedimento ou regimento interno relativo à divulgação de informações. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 
 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO E FATO RELEVANTE E DE NEGOCIAÇÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DO BANESTES S.A. 

 

O Colegiado da Diretoria - COLED do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, no uso 

das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, com base em deliberações tomadas em Reunião 

de Diretoria, em 10.02.2020 e homologadas pelo Conselho de Administração - CONSE em 

17.02.2020, 

 

CONSIDERANDO: 

 

- que a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 358/2002, regula a divulgação e uso 

de informações sobre ato ou fato relevante, disciplina a divulgação de informações na negociação 

de valores mobiliários e na aquisição de lote significativo de ações, estabelece vedações e condições 

para a negociação de ações na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado de companhia 

aberta; 

 

- que o artigo 16 da Instrução CVM nº 358/2002 determina a adoção de política de divulgação de 

ato ou fato relevante, aprovada pelo Conselho de Administração, contemplando, no mínimo, os 

canais de comunicação que utilizar para disseminar informações sobre atos e fatos relevantes, e os 

procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas; 

e 

 

- a necessidade de definir e regular o processo de divulgação de informações sobre ato ou fato 

relevante, visando a transparência e disponibilidade de informações relativas à Instituição 

compatíveis com os padrões da legislação vigente, bem como estabelecer as hipóteses de vedação 

à negociação de ações de emissão do BANESTES S.A. e evitar o uso de informações privilegiadas. 

 

- o Regimento do Programa Destaque em Governança de Estatais - B3. 

 

RESOLVEU: 

 

1. Instituir a Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários 

de Emissão do BANESTES S.A., que tem por objetivo regular as diretrizes, as responsabilidades e 

os procedimentos para a divulgação de informações relevantes, visando a igualdade e transparência  
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

de informações ao mercado, bem como fixar os termos e condições para a negociação de valores 

mobiliários do BANESTES S.A. enquanto pendente a divulgação de atos ou fatos relevantes. 

 

2. Adotar o conceito de ato ou fato relevante, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM nº 

358/2002: qualquer decisão de acionista(s) controlador(es), deliberação da assembleia geral ou 

dos órgãos de administração da Instituição; ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-

administrativo, técnico, negocial ou econômico financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios 

que possa influir de modo ponderável nos valores mobiliários do BANESTES S.A., seja em sua 

cotação, na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários, ou na 

decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular dos valores 

mobiliários emitidos pela Instituição ou a eles referenciados. 

 

2.1 No ANEXO 4, constam exemplos de ato ou fato relevante. 

 

3. Estabelecer como público-alvo desta Política as pessoas relacionadas no item 3.1 que atuam no 

BANESTES S.A., nas empresas subsidiárias, nas controladas, na Fundação Banestes de Seguridade 

Social - BANESES e na Caixa de Assistência dos Empregados do Sistema Financeiro Banestes - 

BANESCAIXA, quando aplicável. 

 

3.1 Público-alvo: 

 

3.1.1 acionista controlador do BANESTES S.A.; 

 

3.1.2 representantes do acionista controlador do BANESTES S.A.; 

 

3.1.3 membros do Conselho de Administração; 

 

3.1.4 membros do Conselho Fiscal; 

 

3.1.5 membros da Diretoria; 

 

3.1.6 membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição 

estatutária; 

 

3.1.7 empregados; e 

 

PÁGINA: 333 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

3.1.8 pessoas que, por qualquer razão, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia 

aberta, sua controladora, suas subsidiárias, suas controladas ou coligadas, tenham conhecimento 

da informação relativa ao ato ou fato relevante ainda não divulgada. 

 

3.2 O público-alvo desta Política fica obrigado a guardar sigilo das informações relativas a ato ou 

fato relevante às quais tenha acesso privilegiado em razão do cargo ou função que ocupa, até sua 

divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança 

também o façam. 

 

3.3 Sempre que houver dúvida a respeito da relevância acerca da caracterização, ou não, de ato ou 

fato relevante quanto a determinada informação, a pessoa do público-alvo deve entrar em contato 

com o diretor da Diretoria de Relações com Investidores e de Finanças - DIRIF a fim de obter 

esclarecimentos. 

 

3.4 Estabelecer a assinatura dos termos de adesão pelo público-alvo, conforme segue: 

 

3.4.1 o termo de adesão a esta Política, objeto do ANEXO 1, deve ser assinado pelas pessoas 

relacionadas nos itens 3.1.1 a 3.1.6, no ato de sua investidura no cargo. 

 

3.4.2 o termo de adesão a esta Política, objeto do ANEXO 2, deve ser assinado pelas pessoas 

relacionadas no item 3.1.7. 

 

3.4.3 o termo de adesão a esta Política, objeto do ANEXO 3, deve ser assinado pelas pessoas 

relacionadas no item 3.1.8, no ato de sua contratação ou da ciência do ato ou fato relevante. 

 

3.4.4 o termo de adesão assinado pelo público-alvo deve ser arquivado em sua respectiva empresa 

do Sistema Financeiro Banestes, como previsto nos itens 9.1.4.1, 9.1.5.1, 9.1.6.1 e 9.2,  enquanto 

mantiver vínculo, e por cinco anos, no mínimo, após seu desligamento. 

 

4. DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE 

 

4.1 O diretor da DIRIF é o responsável pelo envio à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível 

na página da CVM na internet, e, se for o caso, à bolsa de valores, de qualquer ato ou fato relevante 

ocorrido ou relacionado aos negócios do BANESTES S.A., devendo zelar por sua ampla e imediata 

disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários de emissão 

do BANESTES S.A. sejam admitidos à negociação. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
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4.2 Somente o diretor da DIRIF e, na sua ausência, o Diretor-Presidente do BANESTES S.A., estão 

autorizados a comentar, esclarecer ou detalhar, publicamente, o conteúdo de ato ou fato relevante. 

 

4.3 A comunicação e divulgação de ato ou fato relevante deve ser realizada pelo diretor da DIRIF, 

na seguinte forma: 

4.3.1 a Gerência de Relações com Investidores e Planejamento - GERIP deve operacionalizar a 

divulgação do ato ou fato relevante ao mercado, sob a supervisão do diretor da DIRIF, por meio da 

publicação nos termos da regulamentação vigente. 

 

4.3.2 a Instituição, para atender os termos da regulamentação vigente, divulgará o ato ou fato 

relevante, simultaneamente, na CVM, em portal de notícias com página na rede mundial de 

computadores, que disponibilize, em seção para acesso gratuito, a informação em sua integralidade, 

e no sítio de Relações com Investidores do BANESTES S.A.                                        

(www.banestes.com.br/ri). 

 

4.3.3 fica facultada ao BANESTES a divulgação por meio da publicação nos jornais, podendo ser 

feita de forma reduzida, desde que indicados os endereços da internet onde a informação completa 

estará disponível ao público interessado em teor, no mínimo, idêntico ao divulgado na CVM. 

 

4.3.4 a divulgação de ato ou fato relevante deve ocorrer, preferencialmente, antes do início ou após 

o encerramento dos negócios na bolsa de valores. 

 

4.4 Caso seja imperativo que a divulgação ocorra durante o horário de negociação, o diretor da 

DIRIF poderá, ao comunicar o ato ou fato relevante, solicitar, sempre simultaneamente às bolsas 

de valores e entidades do mercado de balcão organizado, nacionais e estrangeiras, em que os 

valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, a suspensão da 

negociação dos valores mobiliários de emissão da Instituição, ou a eles referenciados, pelo tempo 

necessário à adequada disseminação da informação relevante. 

 

4.5 O ato ou fato relevante pode deixar de ser divulgado, excepcionalmente, quando o Acionista 

Controlador ou os Administradores do BANESTES S.A., na forma estatutária, entenderem que a sua 

revelação coloca em risco o interesse legítimo da Instituição. 

 

4.5.1 Na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, 

preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão do BANESTES S.A. ou a eles 

referenciados, o Acionista Controlador ou os Administradores do BANESTES S.A. ficam obrigados a  
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divulgar imediatamente o ato ou fato relevante mas, preferencialmente, por meio do diretor da 

DIRIF. 

 

4.5.2 Na hipótese descrita no item 4.5.1, o requerimento realizado à CVM acerca de informação que 

tenha deixado de ser divulgada, na forma do artigo 7º, parágrafo 1º da Instrução CVM n.º 358/2002 

não eximirá o Acionista Controlador e os Administradores do BANESTES S.A. de sua 

responsabilidade pela divulgação do ato ou fato relevante. 

 

4.5.3 A GERIP deve divulgar ao mercado o ato ou fato relevante com sua publicação nos termos da 

regulamentação vigente, sob supervisão do diretor da DIRIF e aprovação deste por meio de aposição 

de assinatura em documento físico a ser arquivado na unidade. 

 

4.5.4 A pessoa que faça parte do público-alvo que comunicar, inadvertidamente, ato ou fato 

relevante a qualquer pessoa não abrangida nesta Política, antes de sua divulgação ao mercado, 

informará a comunicação indevida ao diretor da DIRIF, de imediato, para que este tome as 

providências cabíveis. 

 

5. MECANISMOS DE CONTROLE E SIGILO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE 

 

5.1 Para o propósito de preservação do sigilo, o BANESTES estabelece ao público-alvo definido no 

item 3.1 a observância das seguintes condutas, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se 

mostrem apropriadas diante de cada situação concreta: 

 

5.1.1 guardar sigilo acerca de informações relevantes, às quais tenham acesso em razão do cargo 

ou posição que ocupam, até que tais informações relevantes sejam divulgadas ao público e que 

zelem para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam; 

 

5.1.2 não discutir informações relevantes em lugares públicos, ainda que se possa esperar que 

terceiros não possam intuir o significado da conversa; 

 

5.1.3 tratar de assuntos relacionados à informação referente a Ato ou Fato Relevante unicamente 

com aqueles que tenham necessidade de conhecê-la e/ou com a área de Relações com Investidores 

do BANESTES; 

 

 

 

PÁGINA: 336 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

5.1.4 que, ao ter conhecimento de informações que possam configurar Ato ou Fato Relevante, a ser 

divulgada ao mercado via CVM e Bolsas de Valores, proceda à comunicação imediata e formal ao 

Diretor da DIRIF; 

 

5.1.5 comunicar imediatamente ao BANESTES qualquer violação à presente Política, por meio do 

Diretor da DIRIF; 

 

5.1.6 que, quando tiverem conhecimento de informação referente a Ato ou Fato Relevante, sempre 

que se certificarem e puderem provar omissão na divulgação, comuniquem a informação 

diretamente à CVM; 

 

5.2. A informação referente a Ato ou Fato Relevante, ainda que tomadas as providências para a sua 

divulgação, deve ser considerada como não tendo sido divulgada até que tenha sido efetivamente 

tornada pública pelos meios usualmente utilizados pelo BANESTES para a divulgação de Atos ou 

Fatos Relevantes, nos termos da legislação aplicável. 

 

6. VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO 

 

6.1 É vedada a negociação de valores mobiliários de emissão da Instituição, pelo próprio BANESTES 

S.A., pelo público-alvo, pelos cônjuges dos quais não estejam separados judicial ou 

extrajudicialmente, pelo companheiro(a), por qualquer dependente incluído em sua declaração 

anual de imposto sobre a renda e de sociedade por elas controladas ou, ainda, por sociedades 

controladas direta ou indiretamente pelo público-alvo ou por quaisquer dos parentes referidos ou 

por terceiros com quem for mantido, com alguém do público-alvo, contrato de fidúcia ou 

administração de carteira ou ações, nas seguintes hipóteses: 

 

6.1.1 sempre que ocorrer qualquer ato ou fato relevante nos negócios da Instituição de que tenham 

conhecimento e que não tenha ainda sido divulgado ao mercado nos termos dessa Política e da 

regulamentação vigente. 

 

6.1.2 sempre que estiver em curso ou houver sido outorgada opção ou mandato para o fim de 

aquisição ou a alienação de valores mobiliários de emissão da Instituição pelo próprio BANESTES 

S.A., suas controladas direta e indiretamente, pela BANESES e pela BANESCAIXA. 

 

6.1.3 sempre que existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, 

transformação ou reorganização societária.  
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6.1.4 durante o período de 15 dias que antecede a divulgação das informações trimestrais, 

semestrais e anuais da Instituição. 

 

6.1.5 no período compreendido entre a decisão tomada pelo órgão social competente e a sua 

publicação, que possa influir de modo ponderável na decisão dos investidores de vender, comprar 

ou manter os valores mobiliários do BANESTES S.A., tais como, aumentar o capital social, distribuir 

dividendos e juros sobre o capital próprio, aprovar bonificação em ações, grupamento ou 

desdobramento. 

6.2 Caso o BANESTES S.A. venha realizar ofertas públicas ou alienação de controle acionário da 

Instituição, deve realizá-las nos termos da Instrução CVM nº 358/2002 e demais normativos que 

disciplinam o assunto. 

 

6.3 As vedações previstas no item 6.1 não se aplicam à aquisição de ações para manutenção em 

tesouraria, de acordo com o plano de compra de ações aprovado em assembleia geral , ou quando 

se tratar de outorga de ações a administradores, empregados ou prestadores de serviços como 

parte de remuneração previamente aprovada em assembleia geral. 

 

6.4 A vedação prevista no item 6.1.4 não se aplica quando realizada em conformidade com o Plano 

de Investimento Individual aprovado pela Instituição de acordo com a regulamentação vigente. 

 

6.5 A vedação estabelecida no item 6.1, também aplica-se aos Administradores que, a qualquer 

tempo, se afastem da administração do BANESTES S.A., antes de divulgação pública de negócio ou 

fato iniciado durante seu período de gestão, estendendo-se pelo prazo de 6 meses após o seu 

afastamento. 

 

6.6 As vedações do item 6 deixarão de vigorar tão logo a Instituição divulgue ao mercado o ato ou 

fato relevante, salvo se a negociação com valores mobiliários puder interferir nas condições dos 

referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da Instituição ou dela própria. 

 

6.7 O BANESTES S.A. não comenta rumores ou declarações não oficiais, salvo se solicitado por 

órgãos legais ou se a cotação de seus valores mobiliários for influenciada de modo ponderável. 

 

7. DEVER DE INFORMAÇÃO 

 

7.1 O Acionista Controlador e os acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração 

ou do Conselho Fiscal do BANESTES S.A., bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo  

PÁGINA: 338 de 358

Formulário de Referência - 2021 - BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO Versão : 18



21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que ultrapassar, para cima 

ou para baixo, os patamares de participação, direta e/ou indireta, que correspondam a 5%, 10%, 

15%, e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital do 

BANESTES S.A., devem enviar ao diretor da DIRIF declaração contendo as seguintes informações: 

a) nome e qualificação do adquirente, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas; 

b) objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração do adquirente 

de que os negócios não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa 

da sociedade; 

c) número de ações, e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 

referenciados em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, explicitando a quantidade, a 

classe e a espécie das ações referenciadas, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada; 

d) indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra 

e venda de valores mobiliários de emissão da Instituição; 

e) se o acionista for residente ou domiciliado no exterior, deverá informar à companhia o nome ou 

denominação social e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas do seu mandatário ou representante legal no País para efeitos do art. 119 da 

lei nº 6.404, de 1976. 

 

7.2 Ao diretor da DIRIF caberá divulgar, imediatamente, as informações mencionadas no item 6.1 

à CVM, e, se for o caso à bolsa de valores, bem como atualizar o Formulário de Referência no campo 

correspondente no prazo de 7 dias úteis contados da data da ocorrência do evento. 

 

7.3 As pessoas relacionadas nos itens 3.1.1 ao 3.1.6 do BANESTES S.A. ficam obrigadas a comunicar 

ao diretor da DIRIF, por meio do correio eletrônico ri@banestes.com.br, no primeiro dia útil após a 

investidura no cargo, a quantidade de valores mobiliários detidas de emissão do BANESTES S.A., 

de suas subsidiárias e de suas controladas, que eventualmente possua naquele momento, assim 

como a de propriedade de seu cônjuge, salvo se dele estiver separado judicialmente, de 

companheiro(a), de qualquer dependente incluído na declaração de ajuste anual do imposto sobre 

a renda, e de sociedades controladas direta ou indiretamente, para informar à CVM e, se for o caso, 

à bolsa de valores. 

 

7.3.1 As pessoas mencionadas nos itens 3.1.1 ao 3.1.6 também ficam obrigadas a comunicar ao 

diretor da DIRIF, por meio do correio eletrônico ri@banestes.com.br, as eventuais alterações na 

quantidade de valores mobiliários de emissão do BANESTES S.A. por elas detidas, no prazo máximo  
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de 5 dias corridos após a realização de negociações, indicando o saldo da posição no período, para 

informar à CVM e se for o caso, à bolsa de valores. 

 

7.4 As comunicações referidas nos itens 7.3 e 7.3.1 devem conter, no mínimo, as seguintes 

informações do ANEXO 6, a saber: 

a) nome e qualificação do comunicante, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas; 

b) quantidade, por espécie e classe, no caso de ações, e demais características no caso de outros 

valores mobiliários, além da identificação da Instituição emissora; 

c) forma, preço e data das transações. 

 

7.5 As pessoas relacionadas nos itens 3.1.1 ao 3.1.6 do BANESTES S.A. ficam obrigadas a 

apresentar à companhia, até o primeiro dia útil após a investidura no cargo, relação contendo o 

nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas que sejam de propriedade de seu cônjuge, do qual não estejam separados judicial ou 

extrajudicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído na declaração de ajuste 

anual do imposto sobre a renda, e de sociedades por elas controladas direta ou indiretamente, 

conforme ANEXO 7. 

 

7.6 As pessoas relacionadas nos itens 3.1.1 ao 3.1.6 do BANESTES S.A. devem informar à 

companhia qualquer alteração nas informações previstas no item 7.5 no prazo de até 15 dias 

contados da data da alteração. 

 

8. PLANO INDIVIDUAL DE INVESTIMENTO 

 

8.1 As pessoas mencionadas no subitem 3.1 poderão ter um único plano individual de investimento 

(“Plano Individual de Investimento”), por meio do qual serão permitidas negociações nos períodos 

previstos nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 e 6.3, desde que: 

 

8.1.1 O Plano Individual de Investimento tenha duração mínima de 6 meses e seja formalizado por 

escrito perante o diretor da DIRIF antes da realização de quaisquer negociações; 

 

8.1.2 Estabeleçam, em caráter irrevogável e irretratável, as datas e os valores ou quantidades dos 

negócios a serem realizados; e 
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8.1.3 Prevejam prazo mínimo de 6 meses para que o próprio Plano Individual de Investimento, suas 

eventuais modificações e cancelamento produzam efeitos. 

 

8.2 O Plano Individual de Investimento poderá permitir a negociação no período previsto no item 

6.1.4, desde que, além de observado o disposto nos itens 8.1.1 ao 8.1.3: 

 

8.2.1 A companhia tenha aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação dos 

formulários ITR e DFP; e  

 

8.2.2 Obrigue o participante a reverter à companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos 

em negociações com ações de emissão da companhia, decorrentes de eventual alteração nas datas 

de divulgação dos formulários ITR e DFP, apurados por meio de critérios razoáveis definidos no 

próprio Plano Individual de Investimento. 

 

8.3 O diretor da DIRIF deverá avaliar e comentar a aplicabilidade do Plano Individual de 

Investimento diante da regulamentação vigente, podendo recusar seu arquivamento na companhia 

caso este esteja em desacordo com a Política ou com a legislação em vigor. 

 

8.4 A área de Relações com Investidores da companhia arquivará e manterá controle específico e 

individualizado de todos os Planos Individuais de Investimento e comunicará ao diretor da DIRIF os 

casos de sua não observância. 

 

8.5 O Conselho de Administração deverá verificar, ao menos semestralmente, a aderência das 

negociações realizadas no âmbito do Plano Individual de Investimento. 

 

8.6 O cancelamento do Plano Individual de Investimento ocorrerá mediante a comunicação do 

participante, ou ainda pela não observância de seus termos. Em ambas as situações, nova proposta 

de Plano Individual de Investimento poderá ser apresentada após o prazo de 6 meses contados da 

data da comunicação ou do descumprimento, conforme aplicável. 

 

8.7 É vedado ao participante realizar quaisquer operações que anulem ou mitiguem os efeitos 

econômicos das operações previstas no Plano Individual de Investimento. 

 

9. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
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9.1 Os papéis e responsabilidades desta Política estão definidos, sem prejuízo das atividades 

descritas no Manual de Organização - MANOR, conforme segue: 

 

9.1.1 Público-Alvo Geral: 

 

9.1.1.1 comunicar a ocorrência de ato ou fato relevante de que tenha conhecimento ao diretor da 

DIRIF para que ele avalie quanto a sua divulgação; 

 

9.1.1.2 guardar sigilo absoluto acerca das informações relevantes ainda não divulgadas, nos termos 

desta Política e da regulamentação vigente, as quais tenha acesso em razão do cargo ou posição 

que ocupe, até que sejam divulgadas, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua 

confiança também o façam; 

 

9.1.1.3 prestar esclarecimentos quando inquirido pelo diretor da DIRIF, conforme as situações 

descritas no item 9.1.3.5; 

 

9.1.1.4 continuar mantendo sigilo das informações ao se desligar da Instituição, ou deixar de 

participar do negócio ou projeto a que trate de ato ou fato relevante, até que tais informações sejam 

divulgadas. 

 

9.1.2 Público-Alvo dos itens 3.1.1 ao 3.1.6: 

 

9.1.2.1 comunicar imediatamente o ato ou fato relevante à CVM no caso de constatar omissão do 

diretor da DIRIF no cumprimento do dever de comunicação e divulgação, inclusive, na hipótese do 

item 4.5.1, único procedimento que exime a responsabilidade pela não comunicação. 

 

9.1.3 Diretoria de Relações com Investidores de Finanças - DIRIF: 

 

9.1.3.1 enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na internet e, se 

for o caso, à bolsa de valores, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios 

da Instituição; 

 

9.1.3.2 divulgar a informação, sempre que possível, antes do início ou após o encerramento dos 

negócios na bolsa de valores; 

 

9.1.3.3 zelar pela equitativa e imediata disseminação de ato ou fato relevante ao mercado; 
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9.1.3.4 prestar esclarecimentos, a qualquer tempo, à CVM, à bolsa de valores ou à entidade do 

mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam 

admitidos à negociação sobre a comunicação e a divulgação de ato ou fato relevante; 

 

9.1.3.5 inquirir, por escrito, o público-alvo, em caso de exigência de esclarecimentos adicionais da 

CVM ou da bolsa de valores ou nos casos de oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade 

negociada dos valores mobiliários de emissão do BANESTES S.A. ou a eles referenciados; 

 

9.1.3.6 divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao 

controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores 

mobiliários de emissão do BANESTES S.A. ou a eles referenciados nos termos do item 4.5; 

 

9.1.3.7 enviar à CVM de forma individual e consolidada, as negociações realizadas com valores 

mobiliários emitidos pelo BANESTES S.A. por parte do Acionista Controlador, dos membros do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria, do Comitê de Auditoria, do Comitê de 

Remuneração, bem como dos cônjuges dos quais não estejam separados judicial ou 

extrajudicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído em sua declaração de 

ajuste anual do imposto sobre a renda e de sociedades por eles controladas direta ou indiretamente, 

no prazo de 10 dias, após o término de cada mês ou do mês em que ocorrer a investidura no cargo; 

 

9.1.3.8 transmitir à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão 

organizado em que as ações da companhia sejam admitidas à negociação as informações com 

relação aos valores mobiliários negociados por ela própria, por suas subsidiárias e por suas 

controladas, no prazo de até 10 dias, após o término de cada mês; 

 

9.1.3.9 providenciar a assinatura do termo de adesão a esta Política pelo Acionista Controlador e 

seus representantes, na forma dos anexos a este instrumento, encaminhando-os para arquivo na 

Secretaria Executiva - SECRE; 

 

9.1.3.10 comunicar à CVM a aprovação e atualizações desta Política, devendo a comunicação ser 

acompanhada de cópia da deliberação e do inteiro teor dos documentos que disciplinem e integrem 

a referida Política; 

 

9.1.3.11 acompanhar e zelar pelo cumprimento desta Política. 

 

9.1.4 Gerência de Relações com Investidores e Planejamento - GERIP: 
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9.1.4.1 realizar reunião formal com o público-alvo do BANESTES S.A., empresas controladas direta 

e indiretamente, da BANESES e da BANESCAIXA para esclarecimentos quanto a presente Política e 

suas implicações legais, colher a assinatura no termo de adesão a esta Política e arquivar; 

 

9.1.4.2 coletar informações contidas no Anexo 6, até o 6º dia do mês, junto ao diretor da DIRIF, 

sobre negociações de ações de emissão do BANESTES S.A. realizadas pelas pessoas relacionadas 

nos itens 3.1.1 a 3.1.6, e assessorá-lo na transmissão à CVM, obedecendo os prazos e 

procedimentos contidos nos normativos vigentes da CVM, mantendo o arquivo da documentação 

por, no mínimo, 10 anos após o afastamento do cargo; 

 

9.1.4.3 divulgar internamente, na Instituição, o ato ou fato relevante para conhecimento geral, 

após sua divulgação aos órgãos competentes; 

 

9.1.4.4 assessorar o diretor da DIRIF na atualização desta Política; 

 

9.1.4.5 arquivar e manter à disposição da CVM, informações das pessoas relacionadas nos itens 

3.1.1 a 3.1.6 e respectivas qualificações, indicando cargo ou função, endereço e número de inscrição 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, atualizando-as sempre 

que houver modificação de acordo com normativos da CVM que tratarem do assunto; 

 

9.1.4.6 assessorar o diretor da DIRIF na elaboração e divulgação de ato ou fato relevante; 

 

9.1.4.7 disseminar a cultura para a guarda e sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante; 

 

9.1.4.8 acompanhar e notificar imediatamente ao diretor da DIRIF, publicações que configurem 

escape ao controle de informação de ato ou fato relevante ainda não divulgado ou ocorrência de 

oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários do BANESTES 

S.A.; 

 

9.1.4.9 caso necessário, arquivar e manter à disposição da CVM, informações do Anexo 5 “Plano 

Individual de Investimentos” previsto no item 8; 

 

9.1.4.10 colher, arquivar e manter à disposição da CVM, informações do Anexo 7 “Relação de 

Pessoas Físicas e Jurídicas Vinculadas” previstas nos itens 7.4 e 7.5. 

 

9.1.5 Secretaria Executiva - SECRE: 
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9.1.5.1 Arquivar os termos de adesão a esta Política assinados pelas pessoas relacionadas nos itens 

3.1.1 a 3.1.6 do BANESTES S.A. e da BANESTES DTVM S.A., enquanto mantiverem vínculo, e por 

5 anos, no mínimo, após o seu desligamento. 

 

9.1.6 Gerência de Recursos Humanos - GEREH: 

 

9.1.6.1 Colher a assinatura, quando aplicável, e arquivar os termos de adesão a esta Política 

assinados pelos Empregados e Estagiários do BANESTES S.A. e das empresas controladas direta e 

indiretamente, em seu prontuário, enquanto mantiverem vínculo, e por 5 anos, no mínimo, após 

seu desligamento da Instituição. 

 

9.2 Demais Empresas do Sistema Financeiro BANESTES S.A. (SFB): 

 

9.2.1 Os termos de adesão do público alvo, não arquivados pela GERIP, SECRE e pela GEREH, 

devem ser arquivados na área a ser definida pela administração das demais empresas do SFB. 

 

10.  PENALIDADES 

 

10.1 A transgressão às normas estabelecidas nesta Política configura infração grave e sujeita o 

infrator às penalidades previstas na Lei nº 6.385/1976, na Instrução CVM nº 358/2002 e no Manual 

de Recursos Humanos - MIREH, no que couber.  

 

10.1.1 A Lei nº 6.385/1976 prevê penalidades nos casos de infração grave às disposições desta 

Política e à Instrução CVM nº 358/2002, tais como: 

a) suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de Instituição aberta, 

de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou 

registro na CVM; 

b) inabilitação temporária, até o máximo de 20 anos, para o exercício dos cargos acima referidos; 

c) suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades previstas na referida Lei nº 

6.385/1976; 

d) cassação da autorização ou registro, para o exercício das atividades previstas na referida Lei nº 

6.385/1976; 

e) proibição temporária, até o máximo de 20 anos, de praticar determinadas atividades ou 

operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de 

autorização ou registro na CVM; 
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f) proibição temporária, até o máximo de 10 anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou 

mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. 

 

10.1.2 A Lei nº 6.385/1976 prevê, em seu artigo 27-D, que a pessoa que faça parte do público-alvo 

que vier a obter vantagem indevida através de valores mobiliários de emissão do BANESTES S.A., 

mediante negociação em nome próprio ou de terceiros com a utilização de informação relevante 

ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da qual deveria manter sigilo, estará 

sujeita à pena de reclusão de 1 a 5 anos, e multa de até 3 vezes o montante de vantagem ilícita 

obtida. 

 

10.1.3 Qualquer pessoa que aderir à Política e tiver conhecimento de sua violação deve, 

imediatamente, comunicar o fato ao diretor da DIRIF. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 Na hipótese de alteração da legislação vigente que regula as matérias tratadas nesta Política, 

prevalecerá as disposições legais, devendo a Administração do BANESTES S.A. tomar as medidas 

necessárias, o mais breve possível, a fim de aditar a redação desta Política de forma a adequá-la. 

 

11.2 Esta Política não poderá ser alterada na pendência de ato ou fato relevante ainda não 

divulgado. 

 

11.3. Fica revogada a Resolução nº 946 de 08.11.2017. 

 

 

Jose Amarildo Casagrande 

Diretor-presidente 

============================================================ 
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ANEXO 1  

TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO E FATO RELEVANTE E DE 

NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DO BANESTES S.A. 

(Acionista Controlador, representantes do Acionista Controlador, tais como o Governador e/ou o 

Vice Governador e/ou Procurador Geral do Estado do Espírito Santo, membros do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria, do Comitê de Auditoria e do Comitê de 

Remuneração, e de quaisquer órgãos com funções técnicas e consultivas, criados por disposição 

estatutária) 

Eu,....................................................................................................................................

........................................................................................(nome, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF, RG, endereço e telefone) na qualidade de 

............................................................................................ 

do(a)...................................................................................... (nome da Instituição), adiro à 

Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão 

do BANESTES S.A., da qual declaro ter recebido cópia da Resolução que instituiu a referida Política, 

conhecer os seus termos e obrigar-me a observá-la integralmente, estando ciente de que a sua 

violação está sujeita às penalidades previstas na Lei nº 6.385/76 e Instrução CVM nº 358/02 e 

posteriores alterações. 

 

Posição Acionária Atual: 

Características Valor Mobiliário e/ou Derivativos Quantidade % de Participação Total 

Mesma Espécie - Classe 

ON - Ordinárias     

PN - Preferenciais     

Totais     

 

 

...................................., ............ de ....................................de ......................... 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: após assinatura, uma via desse formulário deve ser arquivada na Secretaria Executiva - 

SECRE. 
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ANEXO 2 

TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO E FATO RELEVANTE E DE 

NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DO BANESTES S.A. 

(Empregados do BANESTES S.A., das empresas controladas direta e indiretamente, Fundação 

Banestes de Seguridade Social - BANESES e Caixa de Assistência dos Empregados do Sistema 

Financeiro Banestes - BANESCAIXA) 

 

 

 

Eu,....................................................................................................................................

........................................................................................  (nome, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF, RG, endereço e telefone) na qualidade de 

......................................................................................... do (a) 

..................................................................... (nome da Instituição), adiro à Política de 

Divulgação de Ato e Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão do BANESTES 

S.A., da qual declaro conhecer os seus termos e obrigar-me a observá-la integralmente, estando 

ciente de que a sua violação está sujeita às penalidades previstas na Lei nº 6.385/76 e no Manual 

de Recursos Humanos - MIREH, no que couber.  

 

...................................., ............ de ....................................de ......................... 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: após assinatura, uma via desse formulário deve ser arquivada na Gerência de Recursos 

Humanos - GEREH. Os termos de adesão dos membros estatutários e empregados das empresas, 

não arquivados pela SECRE e pela GEREH respectivamente, devem ser arquivados na área a ser 

definida pela administração de cada empresa. 
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ANEXO 3 

TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO E FATO RELEVANTE E DE 

NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DO BANESTES S.A. 

(Pessoas que, por qualquer razão, tenham conhecimento de informação referente a ato ou fato 

relevante, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança, tais 

como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, advogados, consultores, 

assessores, peritos e estagiários). 

 

Pelo presente instrumento, ..............................................................................................., 

residente e domiciliado(a) em .................................., inscrito(a) no CPF sob nº 

.................................., ....................................... e portador(a) da Cédula de Identidade nº 

........................ - [órgão emissor], doravante denominado simplesmente “Declarante”, na 

qualidade de [auditor independente/ analista de valores mobiliários/ advogado/ consultor/ assessor/ 

perito e estagiário] do BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, lotado na 

.................................. [indicar a gerência onde atua, quando for o caso], vem, por meio deste 

termo de adesão, declarar que recebi cópia, li e tenho integral conhecimento das regras contidas 

na Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão 

do Banestes S.A., instituída pela Resolução nº ...... que disciplina a política interna quanto ao uso 

e divulgação de informações relevantes e a negociação de valores mobiliários. Declaro ainda que 

obrigo a pautar minhas ações sempre em conformidade com as regras estabelecidas nessa Política 

e estou ciente de que a sua violação sujeitarão as responsabilidades civil e criminal, previstas em 

lei. 

 

...................................., ............ de ....................................de ......................... 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

ATENÇÃO: após assinatura, uma via deste formulário deve ser arquivada na unidade responsável 

pelo relacionamento com o público definido. O termo assinado pelo estagiário deve ser encaminhado 

à Gerência de Recursos Humanos - GEREH para ser anexado ao seu Termo de Compromisso de 

Estágio.  
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ANEXO 4 

INSTRUÇÃO CVM Nº 358/2002, ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO: 

"[...] SÃO EXEMPLOS DE ATO OU FATO POTENCIALMENTE RELEVANTE, DENTRE OUTROS, 

OS SEGUINTES: 

 

I. assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da companhia, ainda que 

sob condição suspensiva ou resolutiva; 

 

II. mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão de 

acordo de acionistas; 

 

III. celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia seja parte ou 

interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da companhia; 

 

IV. ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou colaboração 

operacional, financeira, tecnológica ou administrativa; 

 

V. autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer 

mercado, nacional ou estrangeiro; 

 

VI. decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta; 

 

VII. incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas ligadas; 

 

VIII. transformação ou dissolução da companhia; 

 

IX. mudança na composição do patrimônio da companhia; 

 

X. mudança de critérios contábeis; 

 

XI. renegociação de dívidas; 

 

XII. aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações; 

 

XIII. alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela companhia; 

 

XIV. desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação; 
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XV. aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, e alienação 

de ações assim adquiridas; 

 

XVI. lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em dinheiro; 

 

XVII. celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a expectativa 

de concretização for de conhecimento público; 

 

XVIII. aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação;  

 

XIX. início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de produto ou da prestação 

de serviço; 

 

XX. descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da companhia; 

 

XXI. modificação de projeções divulgadas pela companhia; 

 

XXII – pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de falência ou propositura de 

ação judicial, de procedimento administrativo ou arbitral que possa vir a afetar a situação 

econômico-financeira da companhia.”  
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ANEXO 5 

PLANO INDIVIDUAL DE INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS DO BANESTES S.A. 

 

Eu,....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................(nome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG, endereço e telefone) na qualidade 

de.....................................................................................................................................

..............................................................do.......................................................................

.... (nome da Instituição), manifesto meu compromisso de investir ou desinvestir em Valores 

Mobiliários da Companhia, por meio desse Plano Individual de Investimento, observando o disposto 

na legislação e regulamentação aplicáveis nesta Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante e 

de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão do BANESTES S.A., sob as seguintes condições: 

 

Natureza das Operações:  ( ) Investimento/Compra  ( ) Desinvestimento/Venda 

Tipo/Espécie 
    

  

Corretora de valores intermediária:     

Prazo de validade do Plano (não inferior a 12 meses):     

Datas e valores destinados ou quantidade de negócios a 

serem realizados. 

Data  Valores/Quantidade 

    

Informações adicionais:   

 

Ao firmar este Plano de Investimento, manifesto meu compromisso de: 

 

I - cumprir o que nele ficou estabelecido, de forma irrevogável e irretratável, salvo motivo justificado 

e fundamentado; 

 

II - observar o disposto na Instrução CVM 358/02, conforme alterada; 

 

III - no caso de investimento, não vender os Valores Mobiliários adquiridos na forma deste Plano 

de Investimento, pelo prazo mínimo de 6 (seis meses) a contar de sua compra, salvo motivos de 

força maior; 

 

IV - no prazo de 5 (cinco) dias após se verificar a compra ou venda dos valores mobiliários, prestar 

as informações à Companhia, conforme previsto nesta Política; 
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V - reverter à Companhia, quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em negociações com 

ações de emissão desta, decorrentes de eventual alteração nas datas de divulgação dos formulários 

ITR e DFP, caso este Plano de Investimento contemple negociações nos períodos previstos no § 4º 

do Art. 13 da Instrução CVM 358/02;  

 

VI - não realizar qualquer operação que anule ou mitigue os efeitos econômicos das operações 

determinadas neste Plano Individual de Investimento e, 

 

VII – não manter simultaneamente em vigor mais de um plano de investimento. 

 

...................................., ............ de ....................................de ......................... 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: após assinatura, uma via desse formulário deve ser arquivada na Gerência de Relações 

com Investidores e Planejamento - GERIP. 
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ANEXO 6 

NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA PRÓPRIA COMPANHIA E SUAS CONTROLADAS  

ART. 11, §5º, I – INSTRUÇÃO CVM Nº 358/2002 

 

Em .....(mês/ano).....ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de 

acordo com o Art. 11, §5º, I da Instrução CVM nº 358/2002.(1) 

Denominação da Companhia: 

Saldo Inicial 

Valor 

Mobiliário/ 

Derivativo 

Características 

dos Títulos (2) 
Quantidade 

% de participação 

Mesma Espécie/ 

Classe 
Total 

     

Movimentações no Mês 

Valor 

Mobiliário/ 

Derivativo 

Características 

dos Títulos (2) 
Intermediário Operação Dia Quantidade Preço 

Volume (R$) 

(3) 

   Compra     

   Total Compras     

   Venda     

   Total Vendas     

Saldo Final 

Valor 

Mobiliário/ 

Derivativo 

Características 

dos Títulos (2) 
Quantidade 

% de participação 

Mesma Espécie/ 

Classe 
Total 

     
 

Denominação da Controlada: 

Saldo Inicial 

Valor 

Mobiliário/ 

Derivativo 

Características 

dos Títulos (2) 
Quantidade 

% de participação 

Mesma Espécie/ 

Classe 
Total 

     

Movimentações no Mês 

Valor 

Mobiliário/ 

Derivativo 

Características 

dos Títulos (2) 
Intermediário Operação Dia Quantidade Preço 

Volume 

(R$) (3) 

   Compra     

   Total Compras     

   Venda     

   Total Vendas     

Saldo Final 

Valor 

Mobiliário/ 

Derivativo 

Características 

dos Títulos (2) 
Quantidade 

% de participação 

Mesma Espécie/ 

Classe 
Total 
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ANEXO 7 

RELAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VINCULADAS E SEUS VALORES 

MOBILIÁRIOS 

ART. 11, §10 – INSTRUÇÃO CVM Nº 358/2002 

 

Em cumprimento ao que determina o artigo 11 da Instrução CVM 358/02, presto as seguintes 

informações: 

Conselheiro/Diretor/Membros de Órgãos Técnicos ou Consultivos* 

Nome CPF Cargo 

      
*por disposição estatutária 

Cônjuge/Companheiro e dependentes incluídos na Declaração do IR 

Nome CPF 
Tipo de 

Parentesco 

Possui 
Valores 

Mobiliários 
Tipo/Espécie Quantidade 

  
  

  Sim Não     
    

  
  

  Sim Não     
    

 

Sociedades Controladas Direta ou Indiretamente 

Nome/Razão Social CNPJ 
Tipo de 
Vínculo 

Possui Valores 
Mobiliários Tipo/Espécie Quantidade 

  
  

  Sim Não 
    

    

  
  

  Sim Não 
    

    

Outrossim, comprometo a informar à companhia qualquer alteração nas informações prestadas em 

até 15 (quinze) dias contados da data da alteração. 

 

 

...................................., ............ de ....................................de ......................... 

 
 

______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

ATENÇÃO: após assinatura, uma via desse formulário deve ser arquivada na Gerência de Relações 

com Investidores e Planejamento - GERIP. 
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ANEXO 8 

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA A CARGO ELETIVO NOS PODERES EXECUTIVOS E 

LEGISLATIVO 

 

(Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria, do Comitê de Auditoria 

e do Comitê de Remuneração, e de quaisquer órgãos com funções técnicas e consultivas, criados 

por disposição estatutária) 

 

Eu,....................................................................................................................................

.......................................................................................(nome, nacionalidade, estado civil, 

profissão, CPF, RG, endereço e telefone) na qualidade 

de........................................................................................ 

do(a)....................................................... (nome da Instituição), declaro que me candidatei  ao 

cargo eletivo de........................................................................................(federal, estadual, 

municipal) do poder.............................................. (legislativo, executivo). 

 

 

...................................., ............ de ....................................de ......................... 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: após assinatura, uma via desse formulário deve ser arquivada na Secretaria Executiva - SECRE. 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

 

 

 

O Diretor de Relações com Investidores e de Finanças é o responsável pela implantação, manutenção, 

avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações. A Gerência de Relações com Investidores 

e de Planejamento realiza as revisões necessárias na Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante, 

submetendo as alterações ao Diretor de Relações com Investidores e de Finanças.  

 

O Acionista Controlador, Diretores, membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ou, ainda, 

de qualquer órgão com função técnica ou consultiva criados por disposição estatutária, devem formalizar o 

compromisso de cumprir as disposições contidas na política de divulgação de informações, através do 

termo de Adesão, que deve ser arquivado na sede do BANESTES enquanto a pessoa mantiver vínculo, e 

por cinco anos, no mínimo, após o seu desligamento, conforme Instrução CVM 358/2002. 
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21.4 - Outras Informações Relevantes  

 

 

Não existem outras informações relevantes além daquelas já mencionadas nas questões anteriores. 
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