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BANESTES no enfrentamento da COVID-19 
 
Nesse primeiro trimestre de 2021 o BANESTES manteve forte atuação na economia local, que 
sofreu com a segunda onda de contágio do Coronavírus, buscando atenuar e reduzir os 
impactos financeiros nos vários setores da economia capixaba. Desde o início dessa crise 
sanitária buscamos apoiar nossos clientes com soluções completas e sustentáveis. Lançamos 
linhas de crédito emergencial em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo 
disponibilizando recursos com taxas equalizadas/subsidiadas e com garantia adicional do 
fundo de aval BANDES (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo); linhas de crédito junto ao 
Programa Nossocrédito/ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas 
e do Empreendedorismo)  e linhas de crédito BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) para pessoas jurídicas, preferencialmente pequenas empresas. Ofertamos 
a sociedade soluções específicas ao momento, como carência em operações de crédito de 
até 180 dias tanto para clientes pessoa física (PF) quanto para pessoa jurídica (PJ); 
alongamento/repactuação de operações de crédito de até cinco anos, novas condições de 
taxas de juros, isenção de juros no Cheque Especial PF para 15 dias; isenção na cobrança de 
juros para pagamentos de contas de consumo e de tributos via cartão de crédito BANESCARD; 
e redução de juros do parcelamento da fatura dos cartões de crédito BANESCARD e BANESTES 
Visa. 
 
Mantendo o cliente no centro da nossa estratégia e sem descuidar de nossos colaboradores, o 
BANESTES encerrou o trimestre, mais forte enquanto instituição e certo de seu papel perante a 
sociedade capixaba. Ao longo dos anos e no transcorrer dessa pandemia, o BANESTES cumpre 
sua função econômica e social e continuará sempre apoiando os clientes e a sociedade como 
um todo, com a oferta de soluções financeiras de diferentes características, crédito a baixo 
custo, serviços, atendimento e parcerias. Afinal, o BANESTES é o banco dos capixabas. Por isso, 
“Crescemos Juntos” com “Saúde para Todos”. 
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Principais Informações 

Demonstração do Resultado  
(R$ milhões) 

1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 
Variação 

1T21x4T20 1T21x1T20 

 

Receitas de Intermediação Financeira 353   372   350   389  486 476 557 545 -5,2% -27,5% 

Despesas de Intermediação Financeira (142) (152)  (145)  (180) (212) (251) (332) (333) -6,8% -33,3% 

Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa 

(18) (5) (21) (45) (25) (32) (42) (46) 273,1% -28,8% 

Margem Financeira Líquida 1 193 215 185 165 249 192 183 166 -10,2% -22,4% 

Receitas de Prestação de Serviços 85  90   86   87   90   95   94   92  -6,0% -5,8% 

Despesas de Pessoal (86) (93)  (94)  (91)  (92)  (97)  (90)  (90) -8,3% -7,3% 

Outras Despesas Administrativas  (69)  (72)  (66)  (66)  (74)  (78)  (74)  (70) -3,3% -6,1% 

Resultado Operacional 99  104   80   68   147   45   91   69  -5,1% -33,0% 

Resultado Antes da Tributação  100   102   80   67   148   42   91   69  -2,3% -32,5% 

Juros Sobre o Capital Próprio 2  18,0   33,3   6,0   6,7   20,1   45,0   19,5  24,5  -45,9% -10,4% 

Lucro Líquido  61   62   45   42   83   47   58   46  -2,3% -26,3% 
 

Balanço Patrimonial 
(R$ milhões) 

1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 
Variação 

1T21x4T20 1T21x1T20 

 

Ativos Totais 32.169 30,484 35.548 27.186 27.129 23.725 24.258 27.965 5,5% 18,6% 

Carteira de Crédito Ampliada 8.112 7.896 7.738 7.467 7.247 6.800 6.259 6.336 2,7% 11,9% 

NPL Creation 157 96 116 167 157 113 155 161 63,8% 0,3% 

Patrimônio Líquido 1.764 1.714 1.639 1.584 1.556 1.608 1.568 1.531 2,9% 13,4% 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 10.573 10.654 18.070 8.887 10.290 7.432 8.844 12.569 -0,8% 2,7% 

Depósitos Totais 16.212 15.926 15.611 14.142 13.076 11.662 11.669 12.349 1,8% 24,0% 

Títulos e Valores Mobiliários 13.991 12.886 10.757 11.757 10.638 10.458 9.693 9.637 8,6% 31,5% 

Captação Mercado Aberto 12.785 11.427 16.846 9.991 10.999 8.742 9.164 12.286 11,9% 16,2% 

Recursos Captados e Administrados 34.753 32.892 38.173 29.483 29.470 26.485 26.807 29.429 5,7% 17,9% 
 

Indicadores de Desempenho 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 
Variação 

1T21x4T20 1T21x1T20 

 

Lucro Líquido por Ação (R$ reais) 0,19 0,20 0,14 0,13 0,26 0,15 0,18 0,14 -2,3% -26,3% 

Valor Patrimonial por Ação (R$ reais) 5,58 5,43 5,19 5,01 4,92 5,09 4,96 4,85 2,9% 13,4% 

ROA - Retorno Sobre Ativos 3 0,7% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% -0,2 p.p. -0,2 p.p. 

ROE - Retorno sobre Patrimônio Líquido 4 12,7% 14,0% 13,5% 14,7% 15,1% 13,8% 14,1% 14,2% -1,3 p.p. -2,4 p.p. 

Eficiência Operacional 5 52,4% 53,2% 55,0% 53,2% 45,7% 54,7% 51,7% 52,6% -0,8 p.p. -6,7 p.p. 

Eficiência Operacional Ajustado ao 
Risco 6 

55,7% 54,0% 59,2% 62,6% 49,0% 60,8% 59,6% 62,0% -1,7 p.p. -6,7 p.p. 

Valor de Mercado (R$ milhões) 7 1.652 1.771 1.778 1.924 1.580 2.030 1.893 1.786 -6,7% 4,5% 

Índice de Inadimplência > 90 Dias 8 1,9% 1,2% 1,5% 2,2% 2,2% 1,7% 2,5% 2,5% 0,7 p.p. -0,3 p.p. 

Índice de Cobertura Geral 9 54,8% 54,7% 53,8% 55,0% 54,2% 54,5% 57,0% 57,3% 0,1 p.p. 0,6 p.p. 

Índice de Cobertura Imediata 10 99,2% 96,8% 91,9% 94,9% 97,6% 98,7% 103,7% 101,8% 2,4 p.p. 1,6 p.p. 
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Limites Operacionais 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 
Variação 

1T21x4T20 1T21x1T20 

 

Índice de Basileia (%) 15,9 15,4 14,4 14,1 12,8 14,0 17,5 16,7 0,5 p.p. 3,1 p.p. 

Capital Nível I – 100% 15,9 15,4 14,4 14,1 12,8 14,0 17,5 16,7 0,5 p.p. 3,1 p.p. 
 

Indicadores Estruturais 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 

Unidades de Atendimento 154 153 153 152          152           156           156           156  

Postos de Atendimento Eletrônico 334 332 331 329          328           328           328           328  

Correspondentes  379 374 381 376 387 384           386           386  

Colaboradores 2.041 2.045 2.106 2.173       2.215        2.240  2.238       2.280  
 

Indicadores Econômicos12 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 

Selic (%) 2,75 2,00 2,25 2,25 3,75 4,50 5,50 6,50 

Taxa de Câmbio (R$/US$ - final de período)         5,70          5,20          5,63          5,47          5,20          4,03          4,16          3,84  

IGP-M (%) 8,26 7,47 9,31 2,64 1,68 3,07 -0,28 2,17 

IPCA13 (%) 2,05 3,13 1,24 -0,43 0,53 1,76 0,26 0,71 

 
1 Resultado bruto da intermediação financeira. 
2 Juros sobre o capital próprio pagos e/ou provisionados (antes do IR). 
3 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média dos ativos totais do trimestre vigente e do mesmo trimestre do ano 
anterior. 
4 Relação entre o lucro líquido dos últimos doze meses e a média dos patrimônios líquidos do trimestre vigente e do mesmo trimestre 
do ano anterior. 
5 Relação entre o total de despesas administrativas (pessoal e outras) e o total das receitas com serviços, tarifas e o resultado bruto da 
intermediação financeira (excluído a provisão para créditos de liquidação duvidosa). 
6 Relação entre o total das despesas administrativas (pessoal e outras) e o total das receitas com serviços, tarifas e o resultado bruto 
da intermediação financeira. 
7 Em 31.03.2021, ON = 4,95 e PN = 5,99. 
8 Índice de Inadimplência > 90 dias da carteira de crédito ampliada. 
9 Relação entre o total das receitas com serviços e tarifas e o total das despesas administrativas (pessoal e outras). 
10 Relação entre o total das receitas com serviços e tarifas e o total das despesas de pessoal. 
11Agências e postos de atendimento. 
12 Fonte: Banco Central, FGV e IBGE. 
13 Índice de Preços ao Consumidor Amplo – trimestral. 
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Resultados 

Demonstração do Resultado  
(R$ milhões) 

1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 
Variação 

1T21x4T20 1T21x1T20 

 

Receitas de Intermediação Financeira 353   372   350   389  486 476 557 545 -5,2% -27,5% 

Despesas de Intermediação Financeira (142) (152)  (145)  (180) (212) (251) (332) (333) -6,8% -33,3% 

Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa 

(18) (5) (21) (45) (25) (32) (42) (46) 273,1% -28,8% 

Margem Financeira Líquida 193 215 185 165 249 192 183 166 -10,2% -22,4% 

Receitas de Prestação de Serviços 85  90   86   87   90   95   94   92  -6,0% -5,8% 

Despesas de Pessoal (86) (93)  (94)  (91)  (92)  (97)  (90)  (90) -8,3% -7,3% 

Outras Despesas Administrativas  (69)  (72)  (66)  (66)  (74)  (78)  (74)  (70) -3,3% -6,1% 

Resultado Operacional 99  104   80   68   147   45   91   69  -5,1% -33,0% 

Resultado Antes da Tributação  100   102   80   67   148   42   91   69  -2,3% -32,5% 

Juros Sobre o Capital Próprio   18,0   33,3   6,0   6,7   20,1   45,0   19,5  24,5  -45,9% -10,4% 

Lucro Líquido  61   62   45   42   83   47   58   46  -2,3% -26,3% 

 
Lucro Líquido e Rentabilidade 
 
 

  

O lucro líquido do primeiro trimestre de 2021 alcançou o valor de R$ 61 milhões. Comparado os 
valores recorrentes do primeiro trimestre de 2021 e o mesmo trimestre de 2020, o resultado 
cresceu 35,8%, a contraponto do valor contábil que foi menor 26,3%, face, a alienação de 
títulos financeiros públicos ocorrida no primeiro trimestre de 2020 que geraram receitas não 
recorrentes de R$ 67 milhões. Comparando-se com o quarto trimestre de 2020, houve queda 

R$ Milhões 
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2,3%. O resultado operacional no período foi de R$ 99 milhões, onde a posição recorrente 
expandiu 19,7% sobre o mesmo trimestre de 2020 e retraiu 5,1% contra o trimestre anterior. Tal 
expansão mencionada do resultado operacional são reflexos do crescimento do estoque da 
carteira de crédito (+20,2% em doze meses e 5,3% em três meses) mantendo o patamar das 
receitas de operações de crédito; do custo com risco de crédito menor 28,8% em doze meses 
diante medidas de antecipação da restruturação de ativos e a gestão da qualidade de 
crédito e garantias nas novas concessões que impactaram no controle da inadimplência; de 
menores constituições de provisões de contingências (-46,0% em doze meses e -30,8% em três 
meses); e do controle e racionalização das despesas administrativas – pessoal e outras – para a 
operação bancária (-6,8% em doze meses e -6,1% em três meses) No primeiro trimestre do ano, 
o lucro líquido por ação foi de R$ 0,19. Conforme mencionado tais fatores demonstram 
resiliência e boa capacidade de lucratividade da atividade comercial, bem como, eficiência 
de custos na operação bancária. 
 

Margem Financeira Líquida 
 

 

A margem financeira líquida registrou R$ 193 milhões no primeiro trimestre de 2021. 
Comparando valores recorrentes, houve expansão de 6,7% contra o primeiro trimestre de 2020, 
contudo, reduziu 10,2% contra o quarto trimestre de 2020. Considerando o valor contábil, houve 
retração de 22,4% na comparação com o mesmo trimestre de 2020.  Os itens que impactaram 
a margem financeira líquida nas comparações trimestrais, foram: 

i) Nas Receitas com juros14 : contra valores recorrentes do primeiro trimestre de 2020 (-15,7%) 
e contra valores recorrentes do trimestre anterior (-5,2%), comportamento direto do 
patamar da selic junto às operações, especialmente, de tesouraria, mesmo atenuado 

                                                           
14 Receitas da intermediação financeira 

R$ Milhões 
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pelo crescimento da carteira de crédito e o perfil desses recursos (maioria absoluta pré-
fixado).Comparando-se com a posição contábil do primeiro trimestre de 2020, houve 
redução de 27,5% por adição do fato não recorrente com vendas de títulos financeiros 
públicos registrados no primeiro trimestre de 2020, os quais auferiram receitas adicionais de 
R$ 67 milhões. 
 

ii) Nas despesas com juros15: contra o primeiro trimestre de 2020 (-33,3%) e contra o trimestre 
anterior (-6,8%); destaque positivo para a redução do custo de funding (despesas com 
captação) equalizadas pela dinâmica do mercado - comportamento da Selic junto às 
despesas com depósitos e com operações de liquidez diária entre bancos, a contraponto 
do estoque de recursos captados via depósitos crescente (+24,0% em doze meses e +1,8% 
em três meses).  

 
iii) Nas despesas com risco de crédito: contra o primeiro trimestre de 2020 (-28,8%) e contra o 

trimestre anterior (273,1%), decorrente de medidas e ações executadas ao longo dos 
últimos anos e massificada no período de pandemia da COVID-19 focadas na elevação 
da qualidade das garantias adquiridas nas concessões, no aprimoramento dos processos 
de reestruturação de ativos e na recuperação de créditos problemáticos junto ao varejo e 
a clientes corporativos, afetando os níveis de classificação de risco das operações e por 
conseguinte a inadimplência (-0,2 p.p. em doze meses e +0,7 p.p. em três meses) 

 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
 

  

A provisão para créditos de liquidação duvidosa no primeiro trimestre de 2021somou R$ 18 
milhões, queda de 28,8% contra o mesmo trimestre de 2020 e acréscimo de 273,1% contra o 
trimestre anterior. De janeiro a março, foi registrado como reversão de provisão o valor de R$ 24 
milhões (+9,1% em doze meses), enquanto, como despesas de provisão o valor de R$ 42 milhões 

                                                           
15 Despesas da intermediação financeira 

R$ Milhões 
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(-10,7% em doze meses). As provisões de crédito geradas nos últimos doze meses representaram 
1,1% do total da carteira de crédito ampliada. É importante frisar que o perfil da nossa carteira 
de crédito exerce influência direta na constituição de provisionamento das concessões, uma 
vez que, o grande montante (R$ 5,1 bilhões, ou seja, 94,2%) do crédito está direcionado às 
pessoas físicas e as MPMEs16 e paralelamente em modalidades de crédito como consignado, 
microcrédito e financiamentos imobiliários (R$ 2,5 bilhões) que possuem garantias reais e 
representam menores riscos. Nos últimos anos e de forma mais intensificada nesse período de 
pandemia da COVID-19, o BANESTES direcionou ações e medidas à adequação da política e 
processos de concessão de crédito, buscando a maior qualidade das garantias adquiridas nas 
novas concessões e aprimorou os processos de reestruturação de ativos e de recuperação de 
crédito. 
 

Receitas de Prestação de Serviços 
 

  

 
Nesse primeiro trimestre de 2021, as receitas de prestação de serviços somaram R$ 85 milhões, 
com variações negativas (-5,8%) contra o mesmo trimestre de 2020 e (-6,0%) contra o trimestre 
anterior. A baixa atividade econômica, face às restrições das medidas de enfrentamento da 
pandemia da COVID-19 recrudescida nesse período em função da segunda onda do contágio 
do Coronavírus, foi fato preponderante para a retração da geração de receitas com serviços, 
associado, a demandas por operações do PIX. Dessa forma, culminaram na queda das rendas 
com conta corrente e depósitos (-8,2% em doze meses e -10,1% em três meses), com cobrança   
(-11,9% em doze meses e -8,3% em três meses) e com gestão e administração de fundos (-14,5% 
em doze meses e estável em três meses). Contrapondo esse cenário, mantemos nossa estratégia 
focal na sinergia relacional com a base de clientes (1.185 mil clientes), de modo, a criar valor 
perceptível ao nosso atendimento e “a experiência do cliente”. 
 

                                                           
16 Micro, pequenas e médias empresas conforme Lei Complementar nº 139/11. 

R$ Milhões 
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Vale mencionar, o resultado com operações de seguros que atingiu R$ 16 milhões nesse 
trimestre, retrações de 17,2% contra o primeiro trimestre de 2020 e 9,6% contra o trimestre 
anterior, onde, o valor dos prêmios retidos acumulou R$ 44 milhões (+10,3% em doze meses e 
estável em três meses), superado pelo total dos custos com comercialização de seguros (+21,1% 
em doze meses e -2,0% em três meses) e com sinistros retidos (+49,0% em doze meses e +26,9% 
em três meses) decorrente do pagamento de indenizações de seguros de vida. 
 

Despesa de Pessoal e Administrativas 
 
 

 

No primeiro trimestre de 2021, as despesas administrativas, totalizaram R$ 155 milhões, reduções 
de 6,8% em relação ao mesmo trimestre de 2020 e 6,1% contra o trimestre anterior; em suma, 
decorrente de medidas e ações permanentes de racionalização de custos juntos aos processos 
da produção bancária. As despesas de pessoal atingiram o valor de R$ 86 milhões, com 
reduções de 7,3% contra o mesmo trimestre de 2020 e 8,3% contra o trimestre anterior resultante 
dos efeitos de PDVs – Planos de Desligamentos Voluntários aplicados nos últimos anos. As outras 
despesas administrativas recuaram 6,1% contra o primeiro trimestre de 2020 e 3,3% contra o 
trimestre anterior, decorrente de medidas de racionalização de custos junto aos processos da 
produção bancária nos últimos anos e massificada nesse período de pandemia. Tais medidas 
têm como diretriz superior, a preservação da manutenção e qualidade dos serviços prestados e 
o bom ambiente de trabalho. O índice de cobertura geral em três meses foi de 54,8% e a 
cobertura imediata atingiu 99,2%. 
 
Diante dos supracitados, a eficiência do BANESTES nesses três primeiros meses de 2021 manteve-
se a patamares de benchmarkings do mercado bancário e de certa forma surpreende em 
relação às expectativas frente ao cenário fraco e de baixa atividade econômica encrudescido 
pela segunda onda da pandemia da COVID-19: o índice de eficiência operacional fixou-se em 
52,4% e o índice de eficiência operacional ajustada ao risco em 55,7%.  

R$ Milhões 
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Patrimoniais 
 

Balanço Patrimonial 
(R$ milhões) 

4T20 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 
Variação 

1T21x4T20 1T21x1T20 

 

Ativos Totais 32.169 30.484 35.548 27.186 27.129 23.725 24.258 27.965 5,5% 18,6% 

Carteira de Crédito Ampliada 8.112 7.896 7.738 7.467 7.247 6.800 6.259 6.336 2,7% 11,9% 

NPL Creation 157 96 116 167 157 113 155 161 63,8% 0,3% 

Patrimônio Líquido 1.764 1.714 1.639 1.584 1.556 1.608 1.568 1.531 2,9% 13,4% 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 10.573 10.654 18.070 8.887 10.290 7.432 8.844 12.569 -0,8% 2,7% 

Depósitos Totais 16.212 15.926 15.611 14.142 13.076 11.662 11.669 12.349 1,8% 24,0% 

Títulos e Valores Mobiliários 13.991 12.886 10.757 11.757 10.638 10.458 9.693 9.637 8,6% 31,5% 

Captação Mercado Aberto 12.785 11.427 16.846 9.991 10.999 8.742 9.164 12.286 11,9% 16,2% 

Recursos Captados e Administrados 34.753 32.892 38.173 29.483 29.470 26.485 26.807 29.429 5,7% 17,9% 

 

Ativos Totais 
 

  

Ao final do primeiro trimestre de 2021, os ativos totais registraram o saldo de R$ 32,2 bilhões, 
expansões de 18,6% contra o primeiro trimestre de 2020 e 5,5% contra o trimestre anterior. Os 
ativos são compostos principalmente por R$ 4,6 bilhões em caixa e agregados de caixa 
crescente 64,4% em doze meses e 120,2% em três meses; R$ 6,7 bilhões em aplicações 
interfinanceiras de liquidez – posição financiada com retrações de13,5% em doze meses e 24,7% 
em três meses; R$ 14,0 bilhões em títulos e valores mobiliários crescentes 31,5% em doze meses e 
8,6% em três meses. Em cumprimento ao disposto no artigo 8º da circular nº 3.068/01 do Banco 
Central do Brasil, o BANESTES declara possuir capacidade financeira e intenção de manter até o 

R$ Milhões 
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vencimento os títulos classificados na categoria “Títulos Mantidos até o Vencimento”; e R$ 5,1 
bilhões em operações de crédito, expansões de 22,3% em doze meses e 6,4% em três. Os ativos 
rentáveis17 totalizaram R$ 22,9 bilhões expandindo 32,4% e 18,2%, respectivamente na mesma 
base comparativa. 
 

Carteira de Crédito  
 

  
 
A carteira de crédito ampliada no primeiro trimestre de trimestre atingiu o saldo de R$ 8,1 bilhões, 
crescentes 11,9% contra o primeiro trimestre de 2020 e 2,7% em relação à posição do trimestre 
anterior. A carteira de crédito comercial (conceito Bacen) registrou o saldo de R$ 5,4 bilhões, 
expansões de 20,2% contra o primeiro trimestre de 2020 e 5,3% contra o trimestre anterior. Desse 
montante, R$ 3,4 bilhões (62,8%) são operações com pessoas físicas e R$ 2,0 bilhões com pessoas 
jurídicas (37,2%). Da carteira de pessoa jurídica, 84,5% são concessões à micro, pequenas e 
médias empresas e 15,5% a grandes empresas. Vale mencionar, as modalidades de crédito que 
apresentaram expansão: (i) empréstimos com R$ 4,2 bilhões, avançando 28,0% em doze meses e 
de 6,9% em três meses, destaque para o consignado (+22,0% em doze meses e +7,3% em três 
meses), microcrédito (+53,7% em doze meses e -2,2% em três meses) e capital de giro (+64,6% em 
doze meses  e +5,8% em três meses); (ii) financiamentos imobiliários com R$ 562 milhões, 
expansões de 16,5% em doze meses e 7,4% em três meses; e (iii) operações com cartão de 
crédito com R$ 334 milhões avanço de 17,2% em doze meses, contudo, queda 6,0% em três 
meses. 
 

                                                           
17 Trata-se dos saldos de aplicações interfinanceiras de liquidez – posição bancada, de títulos e valores mobiliários, operações de 
crédito e arrendamento mercantil (leasing). 

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

NPL Creation e Inadimplência > 90 dias 

  

O NPL Creation - que representa as operações de crédito que passaram a ser devedoras acima 
de 90 dias - apresentou saldo de R$ 157 milhões no trimestre, praticamente estável (+0,3%) 
comparado ao primeiro trimestre de 2020 e acréscimo de 63,8% em relação ao trimestre 
anterior. Este comportamento já captura a estratégia e o esforço da Instituição na negociações 
e reestruturação de ativos/créditos com potencial problemático no varejo e clientes 
corporativos, levando-se em consideração o cenário de deterioração da capacidade 
financeira das empresas e o crescente endividamento das famílias, diante os fatos em curso da 
crise instalada na pandemia da COVID-19.  
 
O índice de inadimplência (> 90 dias) da carteira de crédito ampliada se posicionou em 1,9%, 
enquanto, a inadimplência da carteira de crédito comercial atingiu 2,9%. As operações com 
atraso superior a 90 dias no segmento de pessoa física atingiram 1,6%, enquanto, no segmento 
corporativo fechou em 5,1%. Em suma, a inadimplência das operações com pessoa física 
reduziram 1,1 p.p., diferente da inadimplência das operações com pessoa jurídica que 
avançaram 0,2 p.p. na comparação com o primeiro trimestre de 2020, diretamente influenciada 
por ações e medidas massificadas ao longo da crise da COVID-19 no que concerne a 

R$ Milhões 
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reestruturação de operações de crédito, como, alongamento de prazos, repactuações, 
carências e novas condições e taxas. Consoante com sua estratégia, o BANESTES redobrou a 
atenção junto às novas concessões realizadas nesse período e nas operações que já 
apresentavam potencial de default frente à nova realidade que se configura de retomada lenta 
e gradativa da economia local recrudescida pelas ondas de contágio do Coronavírus e os seus 
impactos consequentes em nossas operações. A recuperação de créditos transferidos para 
prejuízo alcançou no primeiro trimestre o valor de R$ 12 milhões, resultado superior 66,3% contra o 
mesmo trimestre de 2020. 

 

 

A classificação por níveis de risco (Resolução nº 2.682/99 do CMN) das operações que compõem 
a carteira de crédito comercial do BANESTES se posicionou da seguinte forma no final do primeiro 
trimestres de 2021: 71,1% encontravam-se classificadas nos níveis de risco AA e A, 22% entre os 
níveis de risco B e C, 4,7% entre D e G e 2,2% encontravam-se no nível de risco H. Importante frisar 
que o BANESTES atua constantemente no aperfeiçoamento da sua política de concessão de 
crédito, buscando o equilíbrio entre a ampliação das concessões de crédito e o controle da 
inadimplência, dentro dos parâmetros aceitáveis de tolerância a risco. 
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Depósitos Totais 
 

  
 

Nesse primeiro trimestre do ano, os depósitos totais atingiram o saldo de R$ 16,2 bilhões, 
acréscimos de 24% sobre o mesmo período do ano de 2020 e 1,8% na comparação ao trimestre 
anterior. Os recursos em depósitos a prazo expandiram 26,1% em doze meses e 4,4% em três 
meses, enquanto os recursos em poupança avançaram 25,3% em doze meses e 1,7% em três 
meses. Vale registrar a posição e o comportamento dos recursos em depósitos à vista (+10,3% em 
doze meses e -9,5% em três meses), influenciado diretamente pela necessidade de caixa dos 
clientes (PF e PJ) diante as medidas de enfrentamento ao contágio do Coronavírus promovidas 
pelos governos por meio da flexibilização e recrudescimento da atividade econômica. 
 
O BANESTES possui relacionamento com aproximadamente 1.185 mil clientes, crescente nos 
segmentos pessoa jurídica (+2,2% em doze meses) e pessoa física (+1,8% em doze meses). O 
número de contas correntes atingiu 758.382 (+2,9% em doze meses), enquanto, o número de 
contas poupança somaram 611.002 (+3,6% em doze meses). 
 
No trimestre, os recursos de terceiros captados e administrados atingiram o saldo de 
R$ 34,7 bilhões, elevações de 17,9% contra o primeiro trimestre de 2020 e 5,7% contra o trimestre 
anterior. Tais variações são preponderantemente resultantes da oscilação das captações no 
mercado aberto (+16,2% em doze meses e +11,9% em três meses), aliado aos crescimentos 
recorrentes das captações por depósitos, especialmente em recursos a prazo (+30,7% em doze 
meses e +5,3% em três meses) e poupança (+25,3% em doze meses e +1,7% em três meses); e em 
Fundos (+11,0% em doze meses e +4,2% em três meses).   

R$ Milhões 
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Patrimônio Líquido 

 

  

 
O patrimônio líquido atingiu a posição de R$ 1,8 bilhão no primeiro trimestre de 2021, crescentes 
13,4% comparado ao mesmo período de 2020 e 2,9% contra o trimestre anterior. O BANESTES 
mantém sólida estrutura de capital, fator indispensável para suportar o financiamento da 
atividade produtiva e as necessidades dos clientes de forma eficiente e competitiva. A relação 
entre o patrimônio líquido e ativo total foi de 5,5%. O ROE anualizado atingiu 12,7%, 
demonstrando todo o esforço e estratégia da instituição em manter a rentabilidade adequada 
aos acionistas, mesmo em cenário de baixa atividade econômica e recrudescido pela segunda 
onda de contágio do Coronavírus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ Milhões 
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Indicadores de Desempenho 

Indicadores de Desempenho 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 
Variação 

1T21x4T20 1T21x1T20 

 

Lucro Líquido por Ação (R$ reais) 0,19 0,20 0,14 0,13 0,26 0,15 0,18 0,14 -2,3% -26,3% 

Valor Patrimonial por Ação (R$ reais) 5,58 5,43 5,19 5,01 4,92 5,09 4,96 4,85 2,9% 13,4% 

ROA - Retorno Sobre Ativos 0,7% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% -0,2 p.p. -0,2 p.p. 

ROE - Retorno sobre Patrimônio Líquido  12,7% 14,0% 13,5% 14,7% 15,1% 13,8% 14,1% 14,2% -1,3 p.p. -2,4 p.p. 

Eficiência Operacional  52,4% 53,2% 55,0% 53,2% 45,7% 54,7% 51,7% 52,6% -0,8 p.p. 6,7 p.p. 

Eficiência Operacional Ajustado ao 
Risco  

55,7% 54,0% 59,2% 62,6% 49,0% 60,8% 59,6% 62,0% 1,7 p.p. 6,7 p.p. 

Valor de Mercado (R$ milhões)  1.652 1.771 1.778 1.924 1.580 2.030 1.893 1.786 -6,7% 4,5% 

Índice de Inadimplência > 90 Dias  1,9% 1,2% 1,5% 2,2% 2,2% 1,7% 2,5% 2,5% 0,7 p.p. -0,3 p.p. 

Índice de Cobertura Geral  54,8% 54,7% 53,8% 55,0% 54,2% 54,5% 57,0% 57,3% 0,1 p.p. 0,6 p.p. 

Índice de Cobertura Imediata  99,2% 96,8% 91,9% 94,9% 97,6% 98,7% 103,7% 101,8% 2,4 p.p. 1,6 p.p. 

 
 
Retorno sobre o Ativo (ROA) 
 
O retorno sobre os ativos totais (ROA) anualizado encerrou o primeiro trimestre de 2021 em 0,7%, 
menores 0,2 p.p em relação ao primeiro trimestre do ano anterior e 0,2 p.p contra o trimestre 
anterior. 
 
 

Índice de Eficiência Operacional 
 
Nesse primeiro trimestre, o índice de eficiência operacional atingiu 52,4% e no conceito ajustado 
ao risco foi 55,7%, influenciados pelo crescimento do estoque da carteira de crédito comercial 
(+20,2% em doze meses e +5,3% em três meses) mantendo o patamar das receitas de operações 
de crédito; pelo custo com risco de crédito menor (-28,8% em doze meses e +273,1% em três 
meses) face a medidas de restruturação do estoque de ativos e qualificação das garantias nas 
novas concessões que impactaram diretamente na inadimplência da instituição; e pela gestão e 
controle de custos junto a atividade bancária, que resultaram na redução das despesas 
administrativas - pessoal e outras – em 6,8% em doze meses e 6,1% em três meses. 
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Ações da Companhia 
 
 
Remuneração aos Acionistas 
 
No primeiro trimestre, foram destinados R$ 18 
milhões aos acionistas a título de juros sobre 
capital próprio (JCP). O valor destinado nesse 
primeiro trimestre representou 29,6% do lucro 
líquido. 
 
O lucro líquido por ação no primeiro trimestre 
de 2021 foi R$ 0,19 e no acumulado em doze 
meses totalizou R$ 0,67 por ação. 
 
 
 
Múltiplos 
 
O Dividend Yield, indicador do retorno do investimento ao acionista pela participação no lucro 
acumulado nos últimos doze meses, foi de 3,8% para as ações ordinárias (BEES3) e de 3,6% para 
as preferenciais (BEES4). O valor patrimonial por ação, no fechamento do primeiro trimestre, 
registrou acréscimos de 13,4% comparado ao mesmo período de 2020 e 2,9% em relação ao 
trimestre anterior, fechando em R$ 5,58. No mesmo período, o preço/patrimônio líquido das 
ações ordinárias e preferenciais foi de 0,89 e de 1,07 respectivamente. 
 
 
Valor de Mercado 
 
Os preços de fechamento das ações ordinárias e preferenciais foram, respectivamente, R$ 4,95 e 
R$ 5,99 no último dia de negociação do primeiro trimestre de 2021, resultando num valor de 
mercado de R$ 1,65 bilhão, acréscimo de 4,5% contra o mesmo período de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações - Trimestral 
BEES3 
(ON) 

BEES4 
(PN) 

Cotação de Fechamento do Tri (R$) 4,95 5,99 

Cotação Média do Trimestre (R$) 5,12 5,90 

Preço/Lucro (P/E) 7,54 9,13 

Preço/Patrimônio Líquido (P/B) 0,89 1,07 

Dividend Yield 3,8% 3,6% 

Payout Ratio 29,6% 

Valor Patrimonial por Ação (R$) 5,23 

Lucro Líquido por Ação (R$) 0,19 
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Limites Operacionais 

Limites Operacionais 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 
Variação 

1T21x4T20 1T21x1T20 

 

Índice de Basileia (%) 15,9 15,4 14,4 14,1 12,8 14,0 17,5 16,7 0,5 p.p. 3,1 p.p. 

Capital Nível I – 100% 15,9 15,4 14,4 14,1 12,8 14,0 17,5 16,7 0,5 p.p. 3,1 p.p. 

 

 

O Patrimônio de Referência do Conglomerado Prudencial fechou o primeiro trimestre do ano 
2021 em R$ 1.634.964.996,43 frente aos ativos ponderados pelo risco (RWA) de 
R$ 10.287.071.516,15. O Índice de Basileia ficou em 15,9%, formado integralmente de Capital Nível 
I. 

 
 

Indicadores Estruturais 
Indicadores Estruturais 4T20 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 2T19 

Unidades de Atendimento 154 153 153 152          152           156           156           156  

Postos de Atendimento Eletrônico 334 332 331 329          328           328           328           328  

Correspondentes  379 374 381 376 387 384           386           386  

Colaboradores 2.042 2.045 2.106 2.173       2.215        2.240  2.238       2.280  

 
Na gestão de pessoas atuamos na missão de contribuir com a estratégia do negócio, por meio 
de ações integradas e de desenvolvimento. Alinhados aos pilares da cultura organizacional do 
Crescemos Juntos, priorizamos a realização profissional - individual e em equipe, por meio da 
Gestão de Desempenho por Competências e programas de capacitação e treinamento. 
Também incentivamos o ambiente colaborativo no contexto do home office e o equilíbrio entre 
vida profissional e pessoal, por meio de ações do Programa de Gestão da Saúde Emocional e da 
atuação integrada do Time Cuidar. Ao final do primeiro trimestre, o efetivo das empresas do SFB – 
Sistema Financeiro BANESTES atingiu 2.042 colaboradores. 
 
O primeiro trimestre de 2021 apresentou marcos relevantes, destaque para início do 4º Ciclo da 
Gestão de Desempenho por Competências – GDC para todas as empresas do SFB, com o 
registro das reuniões de feedback do ciclo anterior e a contratação dos desafios do Plano de 
Desenvolvimento Individual – PDI para cada colaborador. Foram tratados aspectos de 
sucessão e gestão de talentos, bem como a definição da diretriz de desenvolvimento para 
2021, com foco especial nas competências, inovação e liderança. 
 
No que tange à capacitação dos colaboradores, a Escola de Lideranças deu início ao 
programa Líder Transformador, com potencial de capacitação de 360 líderes que atuam nos 
níveis tático e tático-estratégico. No primeiro trimestre, temos como destaque a realização dos 
treinamentos, Onboarding de 19 novos colaboradores, o minicurso Processo Sancionador 
realizado para os integrantes da Alta Administração e a continuidade dos cursos de 
atualização para os profissionais certificados ANBIMA. Atualmente temos na organização 880 
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profissionais certificados ANBIMA, sendo que 540 com certificação CPA 10, 313 CPA 20, 16 CEA 
e 11 CGA.  
 
As ações de cuidado com os colaboradores e prevenção à COVID-19 foram intensificadas, 
considerando o cenário de recrudescimento da pandemia no Estado do Espírito Santo, no qual 
o Time Cuidar continuou priorizando a saúde e a integridade dos nossos profissionais, bem 
como a continuidade dos nossos negócios, apoiando clientes e terceiros. 
 
O BANESTES manteve à disposição de seus clientes e usuários uma extensa rede de 
atendimento, presente em todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, sendo em 19 
deles o único banco com agência instalada. Ao todo, são 867 pontos de atendimento, 
compostos por 154 unidades de atendimento (entre agências e postos), 334 postos de 
atendimento eletrônico e 379 correspondentes Banesfácil. No primeiro trimestre de 2021, foi 
investida em Tecnologia da Informação e Comunicação a quantia de R$ 4 milhões, 
proporcionando melhorias nos serviços bancários, como a modernização de sistemas de 
informação, da infraestrutura de comunicação, da segurança da informação e da rede de 
autoatendimento. Tais investimentos visam a acelerar a transformação digital no BANESTES, 
focados na implantação do PIX e na ampliação de prestação de serviços por canais digitais, 
principalmente nos canais Internet Banking e BANESTES.Corp (ferramenta voltada para cliente 
PJ), 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 de correspondentes, com o 
objetivo de maximizar a eficiência operacional e proporcionar mais agilidade e melhor 
experiência de atendimento aos clientes e usuários. Diante o cenário de pandemia, o 
atendimento remoto ao cliente, o contact center BANESTES (empresa especializada) manteve 
o modelo de trabalho híbrido, dividindo as equipes de atendimento em modalidade 
teletrabalho (home office) e in loco, aumentando a segurança dos operadores e garantindo a 
continuidade do atendimento remoto aos clientes e usuários. 
 
 

Outras Informações Relevantes 
 
Rating 
 
A nota de rating em escala nacional (moeda local) para risco de crédito medida pela Fitch 
Ratings manteve-se em A+(bra) com perspectiva negativa, refletindo a expectativa da Fitch 
sobre o impacto da deterioração do cenário macroeconômico devido à COVID-19 nos ativos e 
rentabilidade do setor bancário. 
 

Cartões 
 
Um dos vetores de crescimento do BANESTES, o cartão de bandeira própria “BANESCARD” com 
mais de 2 milhões de estabelecimentos comerciais credenciados, teve sua performance afetada 
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pela pandemia da COVID-19 no 1º trimestre de 2021. Registrou mais de 5 milhões de operações, 
queda de 6,0% contra o 1º trimestre de 2020. O valor transacionado em compras e saques com 
os cartões de débito e crédito, entretanto, atingiu R$ 467 milhões, crescimento de 8,0% na 
mesma comparação. Os cartões de crédito e débito BANESTES Visa crescem a ritmo expressivo, 
tornando-se cada vez mais importantes no portfólio de produtos da Instituição. No 1º trimestre de 
2021, o número de transações em compras e saques de pessoas físicas e jurídicas expandiu 
13,6%, em relação ao mesmo período de 2020, resultando em aumento de 21,6% no 
faturamento, alcançando a cifra de R$ 437 milhões no trimestre.  
 

Canais e serviços digitais 
 
Os canais digitais (Internet Banking e Mobile) foram responsáveis por mais de 5 milhões de 
transações financeiras no primeiro trimestre de 2021, crescimento de 21,4% em relação ao 
mesmo período de 2020. 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 19 milhões de transações no período, crescimento 
de 24,3% sobre o primeiro trimestre de 2020.  
 

Geração de valor a sociedade 
 
Nesse primeiro trimestre do ano destinamos, sob a forma de juros sobre capital próprio, ao 
acionista controlador (Estado do Espírito Santo) a quantia de R$ 17 milhões, valor este aplicado 
conforme as prioridades de investimentos definidas no orçamento estadual. 
 
O total de impostos, contribuições e encargos sociais pagos ou provisionados pelo BANESTES nos 
três primeiros meses de 2021 chegou a R$ 67 milhões. Desse montante, R$ 50 milhões foram 
recolhidos aos cofres públicos em forma de impostos e contribuições, refletindo a importância 
das operações desenvolvidas pela Instituição na economia. Os outros R$ 17 milhões referem-se 
aos encargos sociais sobre a folha de pagamentos. 
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Contexto Econômico 
 
O ano de 2021 começou com uma herança estatística do último trimestre de 2020 que permitiu 
a visualização de um cenário mais próspero. Segundo o IBGE, o PIB cresceu 3,2% no quarto 
trimestre do ano passado, comparado ao trimestre anterior, livre de efeitos sazonais. Porém, 
alguns aspectos conjunturais e variáveis basilares mais recentes têm revelado preocupações 
consideráveis.  
 
O fantasma da inflação volta a assombrar a política monetária e a classe social de renda mais 
baixa, já gravemente afligida pela perda de emprego e renda com a pandemia. Fato que 
torna imprescindível a manutenção do auxílio emergencial, desde que sustentável em termos 
de equilíbrio fiscal. Já é possível perceber os efeitos da armadilha insumo-produto em alguns 
setores da atividade econômica, prejudicando a retomada dos níveis desejados do Produto 
Interno Bruto nesse semestre.  
 
Tecnologias disruptivas já alimentam a desigualdade econômica e social e dados confiáveis 
registram que o posicionamento da renda per capita brasileira caiu para a 95º posição em 
relação aos 195 países considerados. Isso nos leva a ser mais céticos quanto ao crescimento do 
PIB nesse primeiro semestre de 2021. A esperança de retomada pode estar no segundo 
semestre deste ano, contando com a boa performance do setor agropecuário e da elevação 
da demanda por commodities que atendam aos princípios preconizados pela métrica ESG e 
pelo avanço da vacinação da população contra a COVID-19. 
 
 

Guidance 2021 
 
O BANESTES reitera seu compromisso com a transparência institucional e, assim retorna com seu 
acompanhamento de guidance. O guidance BANESTES contém declarações prospectivas, as 
quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da 
Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data. 
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