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Nesse primeiro semestre de 2021, o BANESTES manteve forte atuação na economia local, que 

sofreu com a segunda onda de contágio da COVID-19, 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 do 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 à sociedade soluções específicas ao momento, como carência em 

operações de crédito de até 180 dias tanto clientes pessoa física e jurídica, 

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. Além disso, fizemos a emissão de 135 mil cartões contendo benefícios emergenciais do 

governo do estado e de prefeituras para auxílio à população capixaba de baixa renda. 

 

Mantendo o cliente no centro da nossa estratégia e sem descuidar de nossos colaboradores, o 

BANESTES encerrou o semestre 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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Demonstração do Resultado  

(R$ milhões) 
2T21 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 

Variação 

2T21x1T21 2T21x2T20 

Receitas de Intermediação Financeira 443 353   372   350   389  486 476 557 25,6% 13,7% 

Despesas de Intermediação Financeira (220) (142) (152)  (145)  (180) (212) (251) (332) 55,7% 22,7% 

Provisão para Créditos de Liquidação 

Duvidosa 
(28) (18) (5) (21) (45) (25) (32) (42) 56,4% -38,1% 

Margem Financeira Líquida1 194 193 215 185 165 249 192 183 0,6% 17,8% 

Receitas de Prestação de Serviços 86 85  90   86   87   90   95   94  1,4% -0,7% 

Despesas de Pessoal (89) (86) (93)  (94)  (91)  (92)  (97)  (90) 3,7% -2,9% 

Outras Despesas Administrativas (76)  (69)  (72)  (66)  (66)  (74)  (78)  (74) 10,0% 15,2% 

Resultado Operacional 87 99  104   80   68   147   45   91  -12,0% 28,6% 

Resultado Antes da Tributação 86  100   102   80   67   148   42   91  -13,5% 28,2% 

Juros Sobre o Capital Próprio2 18,0  18,0   33,3   6,0   6,7   20,1   45,0   19,5  0,0% 168,7% 

Lucro Líquido 53  61   62   45   42   83   47   58  -12,3% 26,4% 

 

Balanço Patrimonial 

(R$ milhões) 
2T21 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 

Variação 

2T21x1T21 2T21x2T20 

Ativos Totais 32.383 32.169 30.484 35.548 27.186 27.129 23.725 24.258 0,7% 19,1% 

Carteira de Crédito Ampliada 8.740 8.112 7.896 7.738 7.467 7.247 6.800 6.259 7,7% 17,0% 

NPL Creation 164 157 96 116 167 157 113 155 4,2% -1,9% 

Patrimônio Líquido 1.785 1.764 1.714 1.639 1.584 1.556 1.608 1.568 1,2% 12,7% 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 9.174 10.573 10.654 18.070 8.887 10.290 7.432 8.844 -13,2% 3,2% 

Depósitos Totais 16.783 16.212 15.926 15.611 14.142 13.076 11.662 11.669 3,5% 18,7% 

Títulos e Valores Mobiliários 15.495 13.991 12.886 10.757 11.757 10.638 10.458 9.693 10,7% 31,8% 

Captação Mercado Aberto 12.307 12.785 11.427 16.846 9.991 10.999 8.742 9.164 -3,7% 23,2% 

Recursos Captados e Administrados 35.274 34.753 32.892 38.173 29.483 29.470 26.485 26.807 1,5% 19,6% 

 

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

2T21x1T21 2T21x2T20 

Lucro Líquido por Ação (R$) 0,17 0,19 0,20 0,14 0,13 0,26 0,15 0,18 -12,3% 26,4% 

Valor Patrimonial por Ação (R$) 5,65 5,58 5,43 5,19 5,01 4,92 5,09 4,96 1,2% 12,7% 

ROA - Retorno Sobre Ativos Médios3 0,7% 0,7% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,0 p.p -0,1 p.p 

ROE - Retorno sobre Patrimônio Líquido4 13,1% 12,7% 14,0% 13,5% 14,7% 15,1% 13,8% 14,1% 0,5 p.p -1,6 p.p 

Eficiência Operacional5 53,6% 52,4% 53,2% 55,0% 53,2% 45,7% 54,7% 51,7% 1,2 p.p 0,4 p.p 

Eficiência Operacional Ajustado ao 

Risco6 
58,9% 55,7% 54,0% 59,2% 62,6% 49,0% 60,8% 59,6% 3,1 p.p -3,8 p.p 

Valor de Mercado (R$ milhões)7 1.721 1.652 1.771 1.778 1.924 1.580 2.030 1.893 4,2% -10,6% 

Índice de Inadimplência > 90 Dias8 1,9% 1,9% 1,2% 1,5% 2,2% 2,2% 1,7% 2,5% 0,0 p.p -0,3 p.p 

Índice de Cobertura Geral9 52,2% 54,8% 54,7% 53,8% 55,0% 54,2% 54,5% 57,0% -2,6 p.p -2,8 p.p 

Índice de Cobertura Imediata10 97,0% 99,2% 96,8% 91,9% 94,9% 97,6% 98,7% 103,7% -2,2 p.p 2,2 p.p 
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Limites Operacionais 2T21 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 
Variação 

2T21x1T21 2T21x2T20 

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

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

 

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

Unidades de Atendimento 154 154 153 153 152          152           156           156  

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

Correspondentes  382 379 374 381 376 387 384           386  

Colaboradores 2.096 2.041 2.045 2.106 2.173       2.215        2.240  2.238 

 

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

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

Taxa de Câmbio (R$/US$ - final de período)         4,97          5,70          5,20          5,63          5,47          5,20          4,03          4,16  

IGP-M (%) 6,21 8,26 7,47 9,31 2,64 1,68 3,07 -0,28 

IPCA13 (%) 1,68 2,05 3,13 1,24 -0,43 0,53 1,76 0,26 

 

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 30.06.2021, ON = 5,24 e PN = 6,01. 
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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Demonstração do Resultado  

(R$ milhões) 
2T21 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 

Variação 

2T21x1T21 2T21x2T20 

Receitas de Intermediação Financeira 443 353   372   350   389  486 476 557 25,6% 13,7% 

Despesas de Intermediação Financeira (221) (142) (152)  (145)  (180) (212) (251) (332) 55,9% 22,8% 

Provisão para Créditos de Liquidação 

Duvidosa 
(28) (18) (5) (21) (45) (25) (32) (42) 56,4% -38,1% 

Margem Financeira Líquida 194 193 215 185 165 249 192 183 0,6% 17,8% 

Receitas de Prestação de Serviços 86 85  90   86   87   90   95   94  1,4% -0,7% 

Despesas de Pessoal (89) (86) (93)  (94)  (91)  (92)  (97)  (90) 3,7% -2,9% 

Outras Despesas Administrativas (76)  (69)  (72)  (66)  (66)  (74)  (78)  (74) 10,0% 15,2% 

Resultado Operacional 87 99  104   80   68   147   45   91  -12,0% 28,6% 

Resultado Antes da Tributação 86  100   102   80   67   148   42   91  -13,5% 28,2% 

Juros Sobre o Capital Próprio 18,0  18,0   33,3   6,0   6,7   20,1   45,0   19,5  0,0% 168,7% 

Lucro Líquido 53  61   62   45   42   83   47   58  -12,3% 26,4% 

 

 

 

  

O lucro líquido registrado no segundo trimestre de 2021 somou o montante de R$ 53 milhões. 

Comparado ao mesmo trimestre de 2020, houve aumento de 26,4%. No trimestre, houve o 

incremento de receitas adicionais de R$ 9 milhões por fato não recorrente (reversão de 

contingência fiscal). Dessa forma, o lucro líquido recorrente do trimestre atingiu R$ 48 milhões. No 

R$ Milhões 
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acumulado semestral, o lucro líquido recorrente registrou R$ 109 milhões, crescendo 25,0% em 

comparação ao primeiro semestre de 2020. 

 

O resultado operacional no segundo trimestre de 2021 foi de R$ 87 milhões, expansão de 28,6% 

contra o mesmo trimestre de 2020 e retração de 12,0% contra o trimestre anterior. No conceito 

recorrente, o resultado operacional do trimestre fechou em R$ 79 milhões (+16,3% em doze 

meses e -20,4% em três meses), influenciado pelos crescentes resultados da operação de 

tesouraria, pelo perfil do risco de crédito atrelado à nossa carteira comercial, pelas medidas 

adotadas na restruturação de ativos e na gestão da qualidade de crédito, e pela 

racionalização de medidas de contingenciamentos de custos operacionais. O resultado 

operacional recorrente apurado no primeiro semestre de 2021 somou R$ 177 milhões, 

expandindo 18,2% contra o mesmo período do ano anterior (R$ 150 milhões), que registrou uma 

receita adicional de R$ 68 milhões devido à alienação de títulos públicos contabilizados em 

janeiro de 2020. 

 

 

 

 

A margem financeira líquida registrou R$ 194 milhões no segundo trimestre de 2021, com 

expansões de 17,8% comparada ao mesmo período de 2020 e de 0,6% em relação ao trimestre 

anterior. A margem financeira líquida do primeiro semestre do ano atingiu R$ 388 milhões, 

menor 6,4% contra o valor contábil apurado no mesmo período de 2020. No conceito 

recorrente, a margem financeira líquida expandiu 12,0% em doze meses. 

 

R$ Milhões 
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A margem financeira líquida, nas comparações trimestrais, foi impactada pelas receitas com 

juros14 (+25,5% em doze meses e +13,6% em três meses), decorrente principalmente do 

crescente resultado com operações de tesouraria (+34,6% em doze meses e +47,2% em três 

meses) em função da elevação dos recursos em carteira (+31,8% em doze meses e +10,7% em 

três meses) e da gradual elevação da Selic no período. Também teve impacto da manutenção 

do patamar das receitas com operações de crédito (-2,5% em doze meses e +7,8% em três 

meses), resultado da expansão da carteira de crédito comercial (+23,2% em doze meses e 

+7,2% em três meses). 

 

As despesas com juros15 (+22,7% em doze meses e +55,7% em três meses) também impactaram 

a margem financeira líquida, função direta do aumento da taxa Selic no período, aliado ao 

crescente estoque de recursos em depósitos (+18,7% em doze meses e +3,5% em três meses). 

Dessa forma, as despesas de captações no mercado somaram R$ 220 milhões, elevações de 

23,2% contra o segundo trimestre de 2020 e de 56,2% em comparação ao trimestre anterior. 

Ademais, o impacto das despesas com risco de crédito (-38,1% em doze meses e +56,4% em três 

meses) foi influenciado por medidas e ações executadas ao longo dos últimos anos e 

massificadas nesse período pandêmico, as quais focaram na elevação da qualidade das 

garantias das concessões, no aprimoramento dos processos de restruturação de ativos e na 

recuperação de créditos junto às operações de varejo e de clientes corporativos, afetando os 

níveis de classificação de risco das operações e a inadimplência (-0,7 p.p em doze meses). 

 

 

 

  

                                                           
14 Receitas da intermediação financeira 
15 Despesas da intermediação financeira 

R$ Milhões 
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A provisão para créditos de liquidação duvidosa no segundo trimestre de 2021 somou R$ 28 

milhões, queda de 38,1% contra o mesmo trimestre de 2020 e acréscimo de 56,4% contra o 

trimestre anterior. No trimestre, foram registrados R$ 13 milhões como reversões de provisão para 

créditos (-51,5% em doze meses e -48,2% em três meses) e R$ 41 milhões (-42,6% em doze meses 

e -3,7% em três meses) como despesas de provisão para créditos.  

 

De janeiro a junho, a provisão para créditos de liquidação duvidosa acumulou R$ 45 milhões     

(-34,8% em doze meses). Foi registrado o valor de R$ 37 milhões (-23,5% em doze meses) como 

reversões de provisão para créditos e o montante de R$ 82 milhões (-30,1% em doze meses) 

como despesas de provisão para crédito. As provisões de crédito geradas nos últimos doze 

meses representaram 0,8% 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 R$ 5,5 bilhões (94,0%) do crédito está direcionado a pessoas 

físicas e MPMEs16 em modalidades de crédito como consignado, microcrédito e financiamentos 

imobiliários (R$ 2,7 bilhões), que possuem garantias reais e representam menores riscos.  

 

Nos últimos anos, e de forma mais intensificada nesse período de pandemia, direcionamos 

nossas ações à adequação da política e dos processos de concessão de crédito ao novo 

cenário econômico, buscando mais qualidade das garantias adquiridas nas novas concessões 

e aprimoramento dos processos de reestruturação de ativos e de recuperação de créditos. 

 

 

 

  

 

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

R$ Milhões 
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No segundo trimestre, as receitas de prestação de serviços somaram R$ 86 milhões, com leve 

redução de 0,7% em relação ao mesmo trimestre de 2020 e avanço de 1,4% em relação ao 

primeiro trimestre de 2021. A manutenção da baixa atividade econômica, diante da 

permanência das restrições impostas pelas medidas de enfrentamento à pandemia, continuam 

impactando nossas operações. Contudo, a expectativa de retomada da atividade econômica 

impulsionada pela massificação da vacinação foi um fator preponderante para o crescimento 

em relação ao trimestre anterior. Paralelamente, é importante frisar o impacto das operações do 

Pix. Os itens que mais contribuíram para o avanço da receita de serviços nas comparações com 

o segundo trimestre de 2020 e com o trimestre anterior foram: cartões (+21,5% em doze meses e 

+2,7% em três meses) e gestão e administração de fundos (+5,6% em doze meses e +6,9% em três 

meses). Mantemos nossa estratégia no relacionamento com a nossa base de clientes, de modo 

a criar valor perceptível ao nosso atendimento e à experiência do cliente. 

 

No acumulado semestral, as receitas de prestação de serviços atingiram R$ 171 milhões, queda 

de 3,3% quando comparado ao primeiro semestre de 2020, no qual apenas a operação de 

cartões registrou expansão (+13,6%). O resultado com operações de seguros17 foi de R$ 8 milhões 

no trimestre, retrações de 62,5% contra o segundo trimestre de 2020 e de 52,3% contra o trimestre 

anterior. Esse resultado foi diretamente impactado pelo pagamento de indenizações relativas à 

pandemia da COVID-19, principalmente pelos seguros de vida. As despesas com sinistros retidos 

somaram R$ 35 milhões no trimestre, avanço de 141,9% em doze meses e de 40,0% ante o 

trimestre anterior. 

 

 

 

 
                                                           
17 Total dos prêmios retidos, variações das provisões técnicas, dos sinistros retidos, das despesas de comercialização de seguros e do 

resultado líquido de resseguro. 

R$ Milhões 
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No segundo trimestre de 2021, as despesas administrativas totalizaram R$ 165 milhões, aumento 

de 4,7% em relação ao mesmo trimestre de 2020 e de 6,5% contra o trimestre anterior. As 

despesas de pessoal atingiram o valor de R$ 89 milhões, redução de 2,9% contra o mesmo 

trimestre de 2020 e aumento de 3,7% contra o trimestre anterior, resultado da renovação do 

quadro de colaboradores no período. As outras despesas administrativas avançaram 15,2% em 

relação ao segundo trimestre de 2020 e 10,0% contra o trimestre anterior, decorrentes da 

atualização de contratos pelos índices de inflação, em patamares elevados, e de gastos com 

diversos projetos de tecnologia da informação, aplicados no processo de digitalização e de 

melhoria dos nossos canais digitais. O índice de cobertura geral nos últimos três meses foi de 

52,2% e a cobertura imediata registrada foi de 97,0%. 

 

No semestre, as despesas administrativas (pessoal e outras) totalizaram R$ 320 milhões, queda de 

1,2% contra o mesmo semestre de 2020. Isso ocorreu devido à implementação de ações de 

racionalização e de cortes de custos em processos da operação bancária. Vale ressaltar que os 

trabalhos em andamento e as ações aplicadas para redução de despesas têm como diretriz a 

preservação da qualidade dos serviços prestados, sempre focando na melhor experiência do 

cliente.  
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Balanço Patrimonial 

(R$ milhões) 
2T21 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 

Variação 

2T21x1T21 2T21x2T20 

Ativos Totais 32.383 32.169 30.484 35.548 27.186 27.129 23.725 24.258 0,7% 19,1% 

Carteira de Crédito Ampliada 8.740 8.112 7.896 7.738 7.467 7.247 6.800 6.259 7,7% 17,0% 

NPL Creation 164 157 96 116 167 157 113 155 4,2% -1,9% 

Patrimônio Líquido 1.785 1.764 1.714 1.639 1.584 1.556 1.608 1.568 1,2% 12,7% 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 9.174 10.573 10.654 18.070 8.887 10.290 7.432 8.844 -13,2% 3,2% 

Depósitos Totais 16.783 16.212 15.926 15.611 14.142 13.076 11.662 11.669 3,5% 18,7% 

Títulos e Valores Mobiliários 15.495 13.991 12.886 10.757 11.757 10.638 10.458 9.693 10,7% 31,8% 

Captação Mercado Aberto 12.307 12.785 11.427 16.846 9.991 10.999 8.742 9.164 -3,7% 23,2% 

Recursos Captados e Administrados 35.274 34.753 32.892 38.173 29.483 29.470 26.485 26.807 1,5% 19,6% 

 

 

  

Ao final do segundo trimestre de 2021, os ativos totais registraram o saldo de R$ 32,4 bilhões, 

expansões de 19,1% contra o segundo trimestre de 2020 e de 0,7% contra o trimestre anterior. Os 

ativos são compostos principalmente por R$ 2,9 bilhões de caixa e agregados de caixa (+33,9% 

em doze meses e -36,2% em três meses), R$ 6,6 bilhões de aplicações interfinanceiras de liquidez – 

posição financiada (-5,4% em doze meses e -1,6% em três meses), R$ 15,5 bilhões de títulos e 

valores mobiliários (+31,8% em doze meses e +10,7% em três meses) e R$ 5,4 bilhões em 

R$ Milhões 
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operações de crédito (+24,8% em doze meses e +7,5% em três meses). Os ativos rentáveis18 

totalizaram R$ 23,5 bilhões, expandindo 30,4% em doze meses e 2,6% em três meses. 

 

 

 

  
 

A carteira de crédito ampliada atingiu o saldo de R$ 8,7 bilhões no segundo trimestre de 2021, 

crescimentos de 17,0% contra o segundo trimestre de 2020 e de 7,7% em relação à posição do 

trimestre anterior. A carteira de crédito comercial (conceito Bacen) registrou o saldo de R$ 5,8 

bilhões, expansões de 23,2% contra o segundo trimestre de 2020 e de 7,2% contra o trimestre 

anterior. Desse montante, R$ 3,6 bilhões (62,8%) são operações com pessoas físicas e R$ 2,2 

bilhões com pessoas jurídicas (37,2%). Da carteira de pessoa jurídica, 83,8% são concessões a 

micro, pequenas e médias empresas e 16,2% a grandes empresas. 

 

Das modalidades de crédito, os empréstimos apresentaram maior expansão, com saldo de R$ 4,4 

bilhões (+26,4% em doze meses e +5,3% em três meses). Destacamos as linhas de crédito 

consignado (+24,9% em doze meses e +4,6% em três meses), de capital de giro (+40,3% em doze 

meses e +8,5% em três meses), de conta garantida (+57,1% em doze meses e +17,6% em três 

meses), de crédito pessoal (+11,5% em doze meses e +2,6% em três meses) e de microcrédito         

(+20,1% em doze meses e -1,3% em três meses). Os financiamentos imobiliários encerraram o 

período com um saldo de R$ 690 milhões, expansões de 37,8% em doze meses e de 22,7% em três 

meses. 

 

                                                           
18 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 e apoiando de 

forma segura e rentável o processo de democratização do crédito e de inclusão financeira. Para 

isso, utilizamos 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. 

 

 

  

O NPL Creation, que representa as operações de crédito que passaram a ser devedoras acima 

de 90 dias, apresentou saldo de R$ 164 milhões no trimestre, montante 1,9% menor em relação 

ao segundo trimestre de 2020 e 4,2% maior que o registrado no trimestre anterior. Esse 

comportamento de estabilidade reflete a estratégia e o esforço do BANESTES, empregados nas 

negociações de reestruturação de ativos e de créditos no período pandêmico junto às 

operações de varejo e a clientes corporativos, levando em consideração a permanência de 

um cenário econômico ainda deteriorado, aliado à manutenção do endividamento das 

famílias, mesmo sob a expectativa do avanço e da retomada da atividade econômica com a 

gradual evolução da vacinação contra a COVID-19. 

 

O índice de inadimplência (> 90 dias) da carteira de crédito comercial atingiu 2,8% (-0,7 p.p em 

doze meses e -0,1 p.p em três meses), enquanto a inadimplência da carteira de crédito 

ampliada se manteve em 1,9%, menor que o mesmo trimestre de 2020 (-0,3 p.p) e mantendo o 

R$ Milhões 
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patamar do trimestre anterior. As operações com atraso superior a 90 dias no segmento de 

pessoa física atingiram 1,8% do total da carteira comercial, enquanto no segmento corporativo 

fechou em 4,6%. 

 

O índice de inadimplência retraiu tanto para pessoa física (-0,8 p.p) quanto para pessoa jurídica 

(-0,5 p.p) na comparação com o segundo trimestre de 2020. Esse resultado está diretamente 

ligado a medidas implementadas ao longo da crise da COVID-19 com ações de reestruturação 

de operações de crédito, como alongamento de prazos, repactuações, carências e 

renegociações de condições e taxas. A recuperação de créditos transferidos para prejuízo no 

segundo trimestre alcançou o valor de R$ 14 milhões, acumulando R$ 26 milhões no primeiro 

semestre de 2021. 

 

Consoante à nossa estratégia, mantivemos nossa atenção junto às novas concessões realizadas 

nesse período e às operações que já apresentavam potencial risco frente à realidade da 

economia local.  

 

 

A classificação por níveis de risco (Resolução nº 2.682/99 do CMN) das operações que compõem 

a nossa carteira de crédito comercial se posicionou da seguinte forma no final do segundo 

trimestre de 2021: 70,7% encontravam-se classificadas nos níveis de risco AA e A, 22,9% entre os 

níveis de risco B e C, 4,4% entre D e G e 2,0% encontravam-se no nível de risco H. Vale frisar que 

atuamos constantemente no aperfeiçoamento da nossa 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. 

 

AA – C: 93,6% 
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No trimestre, os recursos de terceiros captados e administrados atingiram o saldo de 

R$ 35,3 bilhões, elevações de 19,6% contra o segundo trimestre de 2020 e de 1,5% contra o 

trimestre anterior. Essas variações são resultantes do aumento das captações via fundos      

(+19,7% em doze meses e +8,7% em três meses) e aos crescimentos recorrentes das captações 

por depósitos, especialmente em recursos a prazo e de poupança. 

 

No segundo trimestre do ano, os depósitos totais atingiram o saldo de R$ 16,8 bilhões, 

crescimento de 18,7% em relação ao mesmo período de 2020 e de 3,5% na comparação ao 

trimestre anterior. Os recursos em depósitos a prazo expandiram 19,3% em doze meses e 0,5% em 

três meses, enquanto os recursos em poupança avançaram 15,8% em doze meses e 2,5% em três 

meses. O saldo dos depósitos à vista cresceram 31,2% em doze meses e 35,9% em três meses, 

refletindo a posição de caixa dos clientes (PF e PJ) diante da retomada ainda cautelosa da 

economia local. Mesmo diante de políticas de estímulo monetário e de medidas de flexibilização 

do comércio, o ritmo lento da vacinação ainda gera incerteza quanto ao enfrentamento da 

pandemia da COVID-19 e precaução em relação à expansão do consumo e do endividamento. 

 

O BANESTES possui relacionamento com aproximadamente 1.287 mil clientes, registrando 

crescimento nos segmentos de pessoa jurídica (+2,0% em doze meses) e de pessoa física (+10,6% 

em doze meses). O número de contas correntes atingiu 888.198 (+21,6% em doze meses), 

enquanto, o número de contas poupança somaram 615.187 (+1,7% em doze meses). 

 

R$ Milhões 
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O patrimônio líquido atingiu a posição de R$ 1,8 bilhão no segundo trimestre de 2021, 12,7% maior 

que o mesmo período de 2020 e 1,2% ante o trimestre anterior. O BANESTES mantém uma 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 13,1%, demonstrando todo esforço e 

estratégia da instituição para entregar uma rentabilidade adequada aos nossos acionistas em 

um cenário de retomada da atividade econômica. 

 

 

R$ Milhões 
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Indicadores de Desempenho 2T21 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 
Variação 

2T21x1T21 2T21x2T20 

Lucro Líquido por Ação (R$) 0,17 0,19 0,20 0,14 0,13 0,26 0,15 0,18 -12,3% 26,4% 

Valor Patrimonial por Ação (R$) 5,65 5,58 5,43 5,19 5,01 4,92 5,09 4,96 1,2% 12,7% 

ROA - Retorno Sobre Ativos Médios 0,7% 0,7% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,0 p.p -0,1 p.p 

ROE - Retorno sobre Patrimônio Líquido 13,1% 12,7% 14,0% 13,5% 14,7% 15,1% 13,8% 14,1% 0,5 p.p -1,6 p.p 

Eficiência Operacional 53,6% 52,4% 53,2% 55,0% 53,2% 45,7% 54,7% 51,7% 1,2 p.p 0,4 p.p 

Eficiência Operacional Ajustado ao 

Risco 
58,9% 55,7% 54,0% 59,2% 62,6% 49,0% 60,8% 59,6% 3,1 p.p -3,8 p.p 

Valor de Mercado (R$ milhões) 1.721 1.652 1.771 1.778 1.924 1.580 2.030 1.893 4,2% -10,6% 

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

Índice de Cobertura Geral 52,2% 54,8% 54,7% 53,8% 55,0% 54,2% 54,5% 57,0% -2,6 p.p -2,8 p.p 

Índice de Cobertura Imediata 97,0% 99,2% 96,8% 91,9% 94,9% 97,6% 98,7% 103,7% -2,2 p.p 2,2 p.p 

 

 

 

O retorno sobre os ativos totais (ROA) anualizado encerrou o segundo trimestre de 2021 em 0,7%, 

mantendo a posição do primeiro trimestre e reduzindo 0,1 p.p em relação ao mesmo trimestre do 

ano anterior. 

 

 

 
No segundo trimestre, o índice de eficiência operacional atingiu 53,6%, enquanto no conceito 

ajustado ao risco, o índice registrou 58,9%. O comportamento desses índices no período foi 

influenciado pela pressão no spread das operações bancárias, em especial do crédito, dada a 

elevação substancial dos custos com clientes (despesas de depósitos), o aumento do custo com 

risco de crédito comparado ao primeiro trimestre do ano (+56,4% em três meses), o aumento das 

despesas administrativas (+4,7% em doze meses e +6,5% em três meses), decorrentes 

principalmente dos reajustes de contratos e de custos adicionais com novos projetos de soluções 

em tecnologia da informação, e a manutenção de um patamar estável das receitas com 

serviços (-0,7% em doze meses e +1,4% em três meses), ainda influenciadas pela lenta retomada 

econômica e por adventos tecnológicos da democratização dos meios de pagamentos 

(operações de pix). 
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No segundo trimestre, foram destinados R$ 18 

milhões aos acionistas a título de juros sobre 

capital próprio (JCP). O valor destinado nesse 

período representou 33,7% do lucro líquido. 

No total do primeiro semestre do ano, o valor 

distribuído foi de R$ 36 milhões e representou 

31,5% do lucro líquido do período. 

 

O lucro líquido por ação no trimestre foi de 

R$ 0,17 e, no acumulado em doze meses, 

totalizou R$ 0,70 por ação. 

 

 

 

O dividend yield, indicador do retorno do investimento ao acionista pela participação no lucro 

acumulado nos últimos doze meses, foi de 4,6% para as ações ordinárias (BEES3) e de 4,1% para 

as preferenciais (BEES4). O valor patrimonial por ação, no fechamento do segundo trimestre, 

registrou acréscimos de 12,7% comparado ao mesmo período de 2020 e de 1,2% em relação ao 

trimestre anterior, fechando em R$ 5,65. No mesmo período, o preço/patrimônio líquido das 

ações ordinárias e preferenciais foi de 0,93 e de 1,06, respectivamente. 

 

 

 

Os preços de fechamento das ações ordinárias e preferenciais foram, respectivamente, R$ 5,24 e 

R$ 6,01 no último dia de negociação do segundo trimestre de 2021, resultando num valor de 

mercado de R$ 1,7 bilhão, acréscimo de 4,2% contra o trimestre anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Ações - Trimestral 
BEES3 

(ON) 

BEES4 

(PN) 

Cotação de Fechamento do Tri (R$) 5,24 6,01 

Cotação Média do Trimestre (R$) 5,17 5,83 

Preço/Lucro (P/E) 7,48 8,58 

Preço/Patrimônio Líquido (P/B) 0,93 1,06 

Dividend Yield 4,6% 4,1% 

Payout Ratio 33,7% 

Valor Patrimonial por Ação (R$) 5,65 

Lucro Líquido por Ação (R$) 0,17 
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Limites Operacionais 2T21 1T21 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19 3T19 
Variação 

2T21x1T21 2T21x2T20 

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

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

 
 

O Patrimônio de Referência do Conglomerado Prudencial fechou o segundo trimestre do ano 

2021 em R$ 1,7 bilhão frente aos ativos ponderados pelo risco (RWA) de R$ 10,6 bilhão. O Índice 

de Basileia ficou em 15,5%, formado integralmente de Capital Nível I. 

 

 

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

Unidades de Atendimento 154           154            153            153            152            152            156            156  

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

Correspondentes  382           379            374            381            376            387            384            386  

Colaboradores 2.096        2.042         2.045         2.106         2.173         2.215         2.240         2.238  

 

 

 

Continuamos com as ações estabelecidas em nosso Protocolo Geral para o enfrentamento da 

COVID-19, visando a prevenção, o controle e a mitigação dos riscos de transmissão nos 

ambientes de trabalho. Paralelamente aos cuidados de prevenção à COVID-19, iniciamos em 

abril a campanha de vacinação contra a gripe, que foi promovida pelo BANESTES para todos os 

seus trabalhadores, estagiários e menores aprendizes. Mesmo neste contexto desafiador, a 

renovação do quadro de pessoal continuou avançando com a admissão de 89 novos 

colaboradores. Tendo como foco a missão de melhorar a experiência do nosso time (Employee 

Experience), estruturamos o processo de Onboarding e realizamos a integração desses novos 

colaboradores, alinhando-os aos valores, à cultura e à missão da empresa, além de realizar sua 

inserção no modelo de gestão de desempenho por competência. 

 

Com o objetivo de reconhecer os talentos da Companhia e fortalecer o valor da meritocracia, 

iniciamos a temporada 2021 de Seleção Interna, já tendo sido realizadas seis seleções para o 

BANESTES e iniciados dois processos para a BANESTES Seguros. Também teve início o 4º Ciclo da 

Gestão de Desempenho por Competências (GDC). O resultado final do desempenho será 

composto por aspectos comportamentais e entrega de resultados. Este é mais um avanço do 

modelo da GDC, considerando nosso compromisso com a melhoria contínua e com as práticas 

de mercado. 
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Aliadas à gestão da performance estão as ações de aprendizagem do primeiro semestre, ao 

todo foram realizadas 82 turmas de treinamentos ou eventos institucionais, na modalidade online 

síncrona, sendo registradas 8.674 participações. Destacam-se as iniciativas Fórum de Lideranças 

e Fórum de Criatividade e Inovação, visando o debate sobre desafios do dia a dia da 

organização, sendo compartilhados cases internos e de mercado. É válido destacar que 

Liderança e Inovação são duas competências chaves do modelo GDC e que têm sido 

trabalhadas com maior atenção em 2021, visando o aperfeiçoamento organizacional dessas 

capacidades. 

 

Também destacamos a continuidade da Escola de Lideranças por meio do Programa Líder 

Transformador, uma continuidade do Programa Líder de Alta Performance. Já foram 

capacitados 107 gestores e potenciais sucessores ao nível tático, o programa prevê treinar 360 

líderes até o final de 2021. No escopo da Escola, também está o Programa para Alta 

Administração, que possui encontros previstos no decorrer do ano que abordarão temas de 

gestão, governança e compliance. Como participantes, temos os diretores do BANESTES e de 

suas controladas, os membros do Conselho de Administração e os membros dos comitês 

estatutários. Destacamos ainda o lançamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

BANESTES, um marco para o nosso modelo de aprendizagem corporativa. Na especialização de 

profissionais ANBIMA, atualmente, possuímos 538 colaboradores certificados CPA-10, 315 com 

CPA-20, 7 com CGA e 16 com CEA.  

 

No ano foram realizados os desligamentos de 5 colaboradores das áreas de tecnologia por 

adesão ao Plano Especial de Desligamento Incentivado, em decorrência do avanço no 

processo de especialização de serviços ali adotada, e de mais outros 12 colaboradores, por 

adesão aos Planos de Demissão Voluntária, remanescentes de 2020. Ao final do segundo 

trimestre, o efetivo das empresas do SFB era de 2.096 colaboradores. 

 

 

O BANESTES manteve à disposição de seus clientes e usuários uma extensa rede de atendimento, 

presente em todos os 78 municípios do Espírito Santo, sendo em 21 deles o único banco com 

agência instalada. Ao todo, são 870 pontos de atendimento, compostos por 154 unidades de 

atendimento (entre agências e postos), 334 postos de atendimento eletrônico e 382 

correspondentes Banesfácil. De janeiro a junho de 2021, foi investida em Tecnologia da 

Informação e Comunicação a quantia de R$ 19 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. Esses investimentos 

visam acelerar a nossa transformação digital. Os trabalhos focaram na implementação do Open 

Banking, na evolução do Pix e na ampliação de prestação de serviços pelos nossos canais 

digitais.  

 

O BANESTES implementou uma série de soluções tecnológicas se atentando aos cuidados em 

relação à pandemia decorrente da COVID-19. Incrementamos a capacidade de trabalho em 
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home office, o atendimento digital aos clientes e a continuidade das operações reduzindo a 

necessidade do atendimento presencial nas agências. Assim, apoiamos o isolamento social 

recomendado pelas autoridades de saúde pública, ao mesmo tempo em que mantivemos os 

serviços bancários essenciais à população. 
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A nota de rating em escala nacional (moeda local) para risco de crédito medida pela Fitch 

Ratings manteve-se em A+(bra) no período, com perspectiva negativa, refletindo a expectativa 

da Fitch sobre o impacto da deterioração do cenário macroeconômico devido à COVID-19 nos 

ativos e na rentabilidade do setor bancário. 

 

 

 

O nosso cartão de bandeira própria possui mais de 2 milhões de estabelecimentos comerciais 

credenciados às redes Cielo, Getnet, Bin, Rede e Stone em todo o Brasil. No primeiro semestre de 

2021 foram quase 12 milhões de operações, representando um crescimento de 9,0% contra o 

mesmo período de 2020. O valor transacionado em compras e saques com os cartões de débito 

e crédito atingiu R$ 975 milhões no ano, um crescimento de 16,0% na mesma comparação. Os 

cartões de crédito e débito BANESTES Visa continuam crescendo em ritmo expressivo, tornando-

se cada vez mais importantes no nosso portfólio de produtos. No primeiro semestre de 2021, o 

número de transações em compras e saques de pessoas físicas e jurídicas expandiu 25,4% em 

relação ao mesmo período 2020, resultando em um aumento de 30,1% no faturamento do 

semestre, que alcançou o montante de R$ 874 milhões. 

 

 

 

Ao final de 2020, o BANESTES passou a oferecer o Pix, meio de pagamento instantâneo criado 

pelo BACEN. O Pix permite efetuar pagamentos, transferências e recebimento de valores a 

qualquer hora, com o crédito efetivado em poucos segundos na conta do favorecido. Já 

atingimos cerca de R$ 4,4 bilhões em volume transacionado e 5,1 milhões de transações 

realizadas desde novembro de 2020, quando foi implementado. Somente no primeiro semestre 

de 2021 foram 4,7 milhões de transações efetuadas. Em junho de 2021, atingimos 182.172 contas 

com uma ou mais chaves Pix cadastradas, correspondendo a 85,0% em conta corrente e 15,0% 

em conta de poupança. Com forte e gradativa adesão desde que foi lançado, o uso do Pix já 

supera as modalidades tradicionais de pagamentos e de transferências. 
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Os canais digitais (Internet Banking e Mobile) foram responsáveis por 14,1 milhões de transações 

financeiras no primeiro semestre de 2021, crescimento de 40,7% sobre o mesmo período do ano 

anterior. O aplicativo BANESTES ultrapassou a maior quantidade de transações financeiras em um 

único mês e continuou crescendo em todos os meses seguintes no primeiro semestre de 2021. 

Nesse crescimento, o aplicativo registrou em junho a marca de 1,8 milhão de operações com 

movimentação financeira em um único mês, incluindo transações como pagamentos, 

transferências e saques sem cartão. Analisando-se as transações totais, que incluem consultas de 

informações como extrato, nosso aplicativo manteve-se como o principal canal de transações 

para os clientes, alcançando mais de 44,6 milhões de transações no semestre, crescimento de 

26,0% sobre o mesmo período de 2020.  

 

 

 

No primeiro semestre de 2021, sob a forma de juros sobre capital próprio, destinamos ao acionista 

controlador (Estado do Espírito Santo) a quantia de R$ 33 milhões, valor este aplicado conforme 

as prioridades de investimentos definidas no orçamento estadual, podendo ser revertido 

diretamente em benefício à sociedade capixaba. 

 

O total de impostos, contribuições e encargos sociais pagos ou provisionados pelo BANESTES no 

primeiro semestre de 2021 chegou a R$ 131 milhões. Desse montante, R$ 97 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$ 34 milhões referem-se 

aos encargos sociais sobre a folha de pagamentos. 
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O primeiro semestre de 2021 manteve a trajetória de alto impacto inflacionário na população de 

renda muito baixa, considerando que, até junho, o registro foi de 9,2% nos últimos doze meses e, 

neste ano de 2021, 3,6%. Ainda tendo por base junho, a preocupação está na inflação dos 

alimentos no domicílio, com 15,3%, e na dos combustíveis, que registrou 43,9% nos últimos doze 

meses. Esse círculo de consumo faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros e tende a afetar 

negativamente os níveis de otimismo dessa população em relação ao futuro e suas expectativas.  

 

Paradoxalmente, a atividade econômica manteve-se resiliente, certamente afetada pelo carry 

over do final do ano passado, levando à antevisão de melhores cenários de crescimento do PIB 

em 2021, em torno de 5,0%, segundo inúmeros analistas e estrategistas de mercado. Assim 

também vislumbra o Banco Central. A construção desses surpreendentes números estatísticos 

tem por base o crescimento da demanda mundial por commodities agrícolas e metálicas, 

ampliando nosso volume de exportações em 9,5% no trimestre móvel até abril comparado ao 

ano passado. Entretanto, riscos inadiáveis permanecem. Por exemplo, a incerteza da efetividade 

da vacinação, com insuficiência de imunização tanto pela logística de sua quantidade e 

aplicação, quanto pela grande quantidade de indivíduos que optam por não se imunizar. Além 

disso, pela possibilidade de incidência de nova variante de vírus, como a Delta. Também, a 

proximidade de uma eventual crise hídrica-energética preocupa o setor produtivo agroindustrial, 

sem contar o desemprego que não arrefece, apesar dos espasmos de contratação formal. A 

dependência de insumos eletroeletrônicos estrangeiros expõe uma fragilidade do setor produtivo 

nacional no que tange ao volume de produção e manutenção de bens de consumo duráveis e 

não duráveis, notadamente o setor automotivo e de máquinas e equipamentos industriais. 

 

Em síntese, há muito o que comemorar pelo desempenho do agro e do setor extrativo mineral 

nesse primeiro semestre, mas também há muito com o que se preocupar em relação aos 

componentes de risco acima mencionados, visto que a retomada do crescimento econômico 

não pode apenas se basear nesses dois pilares centrais. 
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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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