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O BANESE
Banese lançou novas funcionalidades 
inovadoras que trazem uma customização 
maior dos produtos e estimulam a 
migração dos canais convencionais para os 
canais digitais.  
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Todos os interessados podem enviar comentários 
e sugestões para o e-mail: ri@banese.com.br.

SOBRE O 
RELATÓRIO
Com o objetivo de demonstrar aos stakeholders a forma 
e os fatores que contribuem para a sua capacidade 
de gerar valor, o Banese apresenta, pelo terceiro 
ano consecutivo, o seu Relato Integrado. O formato 
do documento se assemelha ao de uma revista e o 
conteúdo foi elaborado de acordo com as diretrizes 
do Comitê Internacional para Relatos Integrados (IIRC), 
correspondendo aos resultados obtidos em 2019. 
Além disso, as iniciativas mantidas pelo Banco foram 
correlacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas 
(ONU), de forma a aproximar as ações do Banese à 
Agenda 2030 (saiba mais na página 26).

Os temas foram discutidos e aprovados pelos executivos 
do Banese. Dessa forma, o relatório traz informações 
sobre como o Banese atua estrategicamente para integrar 
os aspectos dos capitais financeiro, intelectual, humano, 
manufaturado, natural, social e de relacionamento.

Tendo em vista o contexto pandêmico registrado 
mundialmente desde o fim de 2019 e intensificado no 
Brasil a partir de março de 2020, este relatório aborda 
as ações mantidas pelo Banese no enfrentamento e na 
prevenção contra o coronavírus. 

Ao longo do documento, as páginas em que o tópico é 
descrito estão sinalizadas com este ícone:
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MENSAGEM  
DA ADMINISTRAÇÃO
Em um ano de grandes desafios e mudança,  os órgãos 

colegiados passaram a contar com programas estruturados 

de sucessão, o que confere maior governança ao Banese.

O Brasil encerrou o ano de 2019 com a economia em 
retomada de crescimento, em meio à aprovação da 
reforma da previdência, corte nos gastos e incentivo 
ao crédito. A inflação controlada e os juros mais 
baixos também favoreceram o Produto Interno Bruto 
do País, que cresceu 1,1% em 2019. O ano foi de 
forte preparação no Banese, com o fechamento de 
parcerias para a expansão geográfica nos canais de 
atendimento presenciais, com foco em cidades de até 
300 mil habitantes, e de expansão digital com novas 
funcionalidades no aplicativo para dispositivos móveis, 
visando à criação do Banese Digital em 2020. O ano foi 
também de evolução nos meios de pagamento, com a 
concretização do coembandeiramento do Banese Card 
que passou a ter aceitação nacional através da bandeira 
Elo e internacional através da bandeira Diners.

Apresentamos em 2019 uma expressiva alta nas 
operações de crédito, que totalizou R$ 2,8 bilhões em 
2019, um acréscimo de 18,6% em 12 meses. Contribuiu 
para esse aumento a grande pulverização de clientes, 
majoritariamente pessoas físicas, que contraíram 
produtos como crédito consignado e Credirápido, a 
partir de 2019 com a facilidade da renovação através 
dos canais digitais. 

Apresentamos em 2019 uma expressiva 
alta nas operações de crédito, que 
totalizou R$ 2,8 bilhões em 2019, um 
acréscimo de 18,6% em 12 meses. 
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Reforçando nosso compromisso com as boas práticas 
de governança corporativa e transparência, em 2019, 
passamos a contar com o Portal de Governança, 
que confere ainda mais segurança às informações 
para os Conselhos de Administração e Fiscal, além 
da Diretoria Executiva do Banco. Em 2019 todos os 
órgãos colegiados passaram a contar com programas 
estruturados de sucessão, o que confere maior 
governança ao Banese.

Agradecemos aos nossos colaboradores que de 
forma dedicada e profissional vem enfrentando 
os desafios dessa fase tão complexa que estamos 
vivendo, assegurando o atendimento a nossos clientes 
e contribuindo para a proteção da sociedade. Nosso 
muito obrigado aos nossos clientes e acionistas pela 
confiança em nós depositada.

Boa leitura! 
A Administração

Desde o final de 2019 o mundo vive o maior 
desafio sanitário dos últimos 100 anos, com a 
pandemia da Covid-19. Coube ao Banese como 
banco de maior presença no Estado de Sergipe, 
proteger seus colaboradores. O Banco acionou 
seu Comitê de Resposta a Incidentes, para 
planejar ações e mitigar os efeitos da pandemia 
entre seus colaboradores, clientes e a sociedade 
sergipana de maneira mais ampla. Como 
resultado, o Banco instituiu o trabalho remoto 
para diversas funções e necessariamente 
para os colaboradores de grupos de risco, 
e através das ações praticadas pelo Instituto 
Banese proporcionou a aquisição de 34.000 
testes rápidos da Covid-19 e a produção de 
420.000 máscaras de tecido para doação às 
comunidades vulneráveis.
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DESTAQUES  
DE 2019

ATIVOS TOTAIS

2019 5.534,2
2018  5.246,9

        +5,5%

APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS1

2019 2.281,3
2018  2.455,7

        -7,1%

CAPTAÇÕES 
TOTAIS

2019 4.810,7
2018  4.635,7

        +3,8%

OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO

2019 2.786,7
2018  2.350,3

        +18,6%

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

2019 433,9
2018  405,9

        +6,9%

Itens Patrimoniais  - R$ milhões

Itens de Resultado - R$ milhões

RECEITAS 
TOTAIS

2019 916,0
2018  837,7
         +9,3%

RESULTADO BRUTO 
INTERM. FINANCEIRA

2019 397,8
2018  376,3
         +5,7%

RESULTADO 
OPERACIONAL

2019 116,9
2018  102,9
         +13,6%

MARGEM 
FINANCEIRA2

2019 472,7
2018  426,1
         +10,9%

EBITDA3

2019 121,1
2018  137,1

        -11,7%

LUCRO 
LÍQUIDO

2019 83,6
2018  62,5
         +33,8%

RECEITA LÍQUIDA 
DE JUROS (NII)4 

2019 438,5
2018  387,3
         +13,2%

RECEITA DE 
SERVIÇOS

2019 134,6 
2018  131,2 
         +2,6%

DESPESAS COM 
PROVISÕES (PCLD)

2019 125,9
2018  92,1
         +36,7%

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS

2019 339,7
2018  314,4
         +8,0%

MARGEM 
LÍQUIDA5 

2019 9,1%
2018  7,5%
         +1,6 pp. 

MARGEM 
EBITDA6

2019 13,2%
2018  16,4%
         -3,2 pp.
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INADIMPLÊNCIA 
(% DA CARTEIRA)

2019 1,18%
2018 1,04%
          +0,14 pp.

RENTABILIDADE 
S/ ATIVOS (ROAA)8

2019 1,5%
2018  1,2%
          +0,3 pp.

ÍNDICE DE 
PROVISIONAMENTO

2019 4,1%
2018  3,4%
         +0,7 pp.

ÍNDICE DE BASILEIA

2019 13,3%
2018 14,2%
         -0,9 pp.

RENTABILIDADE S/ 
PATRIM. LÍQ. (ROE)9 

2019 20,8%
2018  16,0%

        +4,8 pp.

ÍNDICE DE 
COBERTURA ADM.11 

2019 39,6%
2018  41,7%
         -2,1 pp.

MARGEM LÍQUIDA 
DE JUROS (NIM)7 

2019 8,5%
2018  8,0%
          +0,5 pp.

ÍNDICE DE 
EFICIÊNCIA10 

2019 71,9%
2018  71,0%
         +0,9 pp.

ÍNDICE DE 
COBERTURA FOLHA12 

2019 77,0%
2018  76,7%
         +0,3 pp. 

1.  Aplicações Interfinanceiras 
de Liquidez, Títulos e Valores 
Mobiliários + Créditos 
Vinculados Remunerados

2.  Resultado Bruto da 
Intermediação Financeira 
+ Provisão para Crédito de 
Liquidação Duvidosa.

3.  Resultado Operacional - 
Equivalência Patrimonial + 
Depreciação/Amortização.

4.  Receita de juros (operações de 
crédito + aplicações financeiras) – 
Despesa de juros (captação, TVM, 
empréstimos e participações).

5.  Lucro Líquido / Receita Total.
6.  EBITDA / Receita Total. 
7.  Receita de juros líquida / Saldo 

médio dos ativos geradores de 
receitas (op. crédito + aplicações 
interfinanceiras + TVM + relações 
interfinanceiras).

8.  Lucro Líquido sobre Ativo Total 
Médio (taxa anualizada).

9.  Lucro Líquido sobre Patrimônio 
Líquido Médio (taxa anualizada).

10. (Receita Líquida de Juros + Receita 
de Serviços) / Despesas Totais.

11. Receita de Serviços / Despesas 
Administrativas.

12. Receita de Serviços / Custos 
diretos e indiretos de Folha.

Índices e Medidas de Eficiência  - %
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ESTRATÉGIA  
DE CRESCIMENTO  
DO BANESE EM  
DUAS FRENTES: 
EVOLUÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS 
POR MEIO DO BANESE DIGITAL E 
EXPANSÃO GEOGRÁFICA ATRAVÉS 
DOS CORRESPONDENTES NO PAÍS 
Transações realizadas através dos canais digitais totalizaram 

71% de todas as movimentações registradas em 2019. 

Para melhorar a experiência dos usuários, Banco lançou 

novas funcionalidades. Por sua vez, a expansão dos canais 

presenciais será fortalecida além das divisas de Sergipe, onde 

Banese tem cerca de 40% de market share em crédito comercial 

e depósitos a prazo.  

O Banese firmou, em 2019, parcerias estratégicas que 
permitirão a expansão do Banco, contribuindo para a maior 
bancarização da população. O movimento dá continuidade 
à sua estratégia de crescimento: investimento nos canais 
digitais, com maior suporte tecnológico e inovação, e, nas 
cidades com até 300 mil habitantes, expansão da presença 
física através dos Correspondentes no País.

No ano, 71% das transações do Banese foram realizadas 
através dos canais digitais – aplicativo mobile e internet 
banking. O Banese passou por um período de transição do 
uso dos canais convencionais para os canais digitais a partir 
de 2015 e rapidamente conseguiu disseminar e estabelecer 
sua posição nesses canais digitais, equiparando-se à 
tendência vista no mercado. Para aprimorar a experiência do 
cliente nesses canais, o Banese lançou novas funcionalidades 
inovadoras que trazem uma customização maior dos 
produtos e estimulam a migração dos canais convencionais 
para os canais digitais. Em 2019, foi firmada parceria com a 
plataforma que está desenvolvendo o Banese Digital, que 
contemplará o atendimento como em um banco digital. 

Devido à pandemia os canais digitais vêm sendo 
ainda mais utilizados pelos clientes, que podem 
assim realizar suas transações sem contato pessoal.
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O Banese tem posição de liderança no estado de Sergipe (cerca de 40% de market 
share em crédito comercial e depósitos a prazo), o que faz com que a expansão 
através dos canais presenciais ocorra daqui por diante além das divisas do estado, 
para outros estados do Nordeste. O Banco já firmou convênios com o estado de 
Alagoas e com a prefeitura de Alagoinhas (BA), para oferecer crédito consignado aos 
servidores públicos dessas regiões. Tão logo ocorra o relaxamento do isolamento 

social promovido para conter a pandemia do novo coronavírus essas parcerias 
entrarão em vigor.

O Banco mantém investimentos em tecnologia que permitem alcançar novos 
mercados sem a necessidade de abrir mais agências bancárias, além de 
proporcionar maior conveniência aos atuais clientes. 
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CORRESPONDENTES AMPLIAM  
A PRESENÇA DO BANESE E PERMITEM 
A REDUÇÃO DE CUSTOS 

Através dos Correspondentes nos País, os 
clientes podem solicitar crédito, produtos 
financeiros, abertura de contas, além de realizar 
transações bancárias. O Banco já conta com 
mais de 200 Correspondentes parceiros no 
estado de Sergipe, estrutura que tem melhorado 
a experiência dos usuários. O modelo de loja, 
que vem sendo adotado desde 2019, entrega 
mais comodidade e agilidade, inclusive com a 
presença de terminais de autoatendimento da 
rede Saque e Pague, que possibilita a realização 
de depósitos em tempo real.

O modelo tem custo operacional inferior 
às agencias, uma vez que os principais 
custos - de implantação e de pessoal - dos 
correspondentes são dos parceiros, cabendo 
ao Banese o pagamento de comissões sobre a 
comercialização dos produtos do Banco. Em 2019, 
os Correspondentes no País realizaram a média 
de 1,5 milhão de transações por mês, cinco vezes 
mais que as agências, que registraram 271 mil 
transações por mês. 

71%

Transações em agências, ATM e correspondentes bancários

Transações on-line

 

29%

Divisão por canal de atendimento das 
transações realizadas pelo Banese em 2019
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ATUAÇÃO DO BANESE
Sociedade anônima de capital aberto controlada pelo 
Governo do Estado de Sergipe, o Banese se utiliza, 
além dos recursos dos acionistas (patrimônio líquido), 
de recursos obtidos principalmente com captações de 
depósitos à vista, poupança e depósitos a prazo, que 
incluem os depósitos judiciais. Atua como banco oficial 
do Governo de Sergipe na administração dos recursos, 
assim como na prestação de serviços referentes às 
folhas de pagamento da administração direta e indireta.

As operações de crédito são a principal fonte geradora 
de resultados para o Banco, atendendo, principalmente, 
o segmento de pessoas físicas, com destaques para 
as operações direcionadas aos servidores públicos 
com consignação em folha de pagamento, além das 
vinculadas ao cartão de crédito Banese Card. Para 
pessoa jurídica, destacam-se as linhas destinadas a 
suprir a necessidade de capital de giro e antecipação 
de recebíveis empresariais. Os recursos captados e 
administrados somaram R$ 4,8 bilhões em 2019.

O conglomerado econômico do Banese é composto pelo Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e 
Serviços Ltda. (SEAC). Adicionalmente fazem parte do grupo Banese, a Banese Corretora e Administradora de 
Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (SERGUS), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese 
(CASSE) e o Instituto Banese.

12|  Relato Integrando 2029

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DO BANESE EM DUAS FRENTES



O Banese opera na forma de 
banco múltiplo e conta com:

Disponibiliza produtos  
e serviços bancários, por 
meio das carteiras de: 

O Banese mantém 89 caixas eletrônicos 
recicladores de cédulas próprios: 

Os depósitos em dinheiro são realizados 
nos caixas eletrônicos sem envelope;

O terminal faz a contagem do valor e credita 
instantaneamente na conta do cliente; 

As mesmas notas podem ser 
sacadas por outro cliente que 
venha a realizar a operação no 
mesmo terminal.

1

2

3

63 agências 
no estado de Sergipe

9 postos 
de serviços

Crédito 
comercial

488 terminais 
de autoatendimento 
ATM (caixas eletrônicos), 
sendo 89 recicladores de cédulas

87 caixas eletrônicos 
em parceria com a rede 
Saque e Pague

204 Correspondentes 
no País

Crédito 
desenvolvimento
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1961 1964 1967 1969 1973 1980 1991 2000 2009 2011 2019

HISTÓRIA DO BANESE

Criação do Banese, com 
a denominação Banco 

de Fomento Econômico 
(BANFESE).

Adoção do nome Banese 
(Banco do Estado 
de Sergipe S/A).

Criação da Caixa de 
Assistência dos Funcionários. 

Constituição do  
Instituto Banese.

 Lançamento do Portal de 
Governança.

Expansão geográfica 
do Banese: convênio 

com o estado de Alagoas 
e com a prefeitura de 

Alagoinhas (BA).

Banese se torna Banco 
Múltiplo.

Interligou-se a mais de 
4.700 agências de bancos 
estaduais espalhados por 

todo o território através da 
Rede Verde-Amarela.

Início das atividades, com 
papel de fomento no 

desenvolvimento econômico 
de Sergipe.

Criação da Associação 
Atlética Banese.

Lançamento do Banese Card 
e do Ponto Banese, rede de 
Correspondentes no País.

Criação do Museu 
da Gente Sergipana.

Criação da: 

BACISA (Banese Crédito Imobiliário/
Poupança Banese);

Banese Corretora de Seguros;

SERGUS (Instituto Banese 
de Seguridade Social);

Carteira de Open Market;

Sistema de Conta Única do Governo 
Estadual.
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MODELO DE NEGÓCIO

CAPITAIS VALOR GERADO 
(DVA DE 2019)

HUMANO 
1.027 Colaboradores

SOCIAL E DE RELACIONAMENTO 
879.623 clientes gerenciados  
Linhas de crédito rural e linhas voltadas  para micro e pequenos empreendedores 
Instituto Banese para promoção de iniciativas socioambientais  

FINANCEIRO 
R$ 5,5 bilhões em ativos totais

NATURAL 
Consumo de água e de energia, descarte 
de resíduos e destinação correta.

MANUFATURADO 
63 agências, 9 postos de serviços, 488 terminais de 
autoatendimento e 204 Correspondentes no País

INTELECTUAL 
Marca Banese 2.0, investimento em tecnologia

DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS 2015-2019

MISSÃO, VISÃO E VALORES

PRODUTOS E SERVIÇOS 

R$ 222,5 MILHÕES    
destinados a colaboradores em  

remuneração, benefícios e treinamentos

R$ 97,2 MILHÕES 
ao governo (despesas tributárias, 

impostos e contribuição social)

  Atendimento e comodidade aos clientes;

  Ampliação da qualidade dos canais de 
autoatendimento (físicos e mobile);

  Desenvolvimento local.

R$ 22,5 MILHÕES 
a acionistas, via dividendos  

e juros sobre o capital próprio
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MISSÃO, VISÃO 
E VALORES

   Transparência

   Excelência

   Inovação

   Foco no cliente

   Foco em resultados

   Respeito pelas pessoas e pela 
diversidade sociocultural em 
todos os locais onde atuamos

VALORES

Simplificar a vida das pessoas com soluções 
financeiras inovadoras promovendo o 

desenvolvimento socioeconômico.

MISSÃO

Ser reconhecido pela contribuição no 
desenvolvimento socioeconômico das 

regiões onde atuamos.

VISÃO
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DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS 2015-2019
Os Direcionadores Estratégicos ditaram o rumo que o Banese pretendia 
seguir de 2015 a 2019, a fim de atender às expectativas dos membros do 
Conselho Executivo e acionistas.

Profissional
Proporcionar uma gestão mais profissionalizada, 
eficiente e eficaz.

Eficiente
Proporcionar uma maior eficiência com menor custo 
possível, de forma segura e com qualidade.

Digital
Ter uma operação de baixo custo, customizada, mais 
eficiente e mais rentável.

Você
Proporcionar maior fidelização, através de atendimento 
diferenciado e mais valor agregado ao cliente.

Solidário
Promover o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe.

Negócios
Proporcionar novos negócios de forma mais sustentável.
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Crédito
Crédito comercial e de desenvolvimento (tais como crédito rural, industrial, 
imobiliário, além de crédito consignado e CDC – crédito direto) para pessoas 
físicas e jurídicas.

Investimentos
Aplicações financeiras, recursos captados e administrados.

Produtos financeiros
Entre os produtos financeiros ofertados pelo Banese estão as aplicações 
financeiras, os títulos de capitalização, consórcio e plano de previdência 
privada. A Banese Administradora e Corretora de Seguros oferece soluções 
em diversos ramos de seguros.

Serviços
Para pessoas jurídicas, o Banese oferece a Captura Remota de Cheques 
(RDC) e o Depósito Inteligente. Para pessoas físicas, mantém o Clube Mais 
e a impressão do cartão diretamente no caixa eletrônico, além do cartão 
virtual para utilização em eCommerce (implantado em setembro de 2019) e 
dos Vouchers (refeição e alimentação). Para ambos os públicos, mantém no 
caixa eletrônico com reciclador de cédulas.

Banese Card
Cartão com bandeira própria, amplamente usado em Sergipe e, em menor 
escala, em outros estados do Nordeste. O volume transacionado com 
o Banese Card ultrapassou R$ 2,0 bilhões em 2019, atingindo 582,4 mil 
portadores aptos a usá-lo.

PRODUTOS E SERVIÇOS
Modelo de gestão em sinergia com o setor público e baseado em boas práticas 
de governança e transparência.
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA
O Banese adota boas práticas de 
governança corporativa e atua 
constantemente para aprimorá-las, como 
por meio da implementação do Portal 
de Governança, criado com o objetivo de 
assegurar mais transparência e segurança 
às informações relacionadas ao tema. 
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O Portal de Governança foi criado com o objetivo de 
assegurar mais transparência, segurança e facilidade 
ao acesso de informações necessárias à atuação dos 
Conselhos de Administração e Fiscal, além do Comitê de 
Auditoria Estatutário.

O Banese adota as melhores práticas de governança 
corporativa através de transparência e comunicação 
ao mercado de todos os fatos relevantes da 
Instituição e das principais decisões da Administração, 
que são disponibilizados para consulta pública a 
qualquer tempo. Para tanto, em 2018, o Banese 
reformulou e modernizou seu site de Relações com 
Investidores, importante canal de comunicação com 
o mercado financeiro e com seus investidores, que 
é constantemente atualizado com comunicados, 
resultados, relatórios e balanços. Em linha com as ações 
da Gestão Integrada de Riscos, o Banco criou e aprovou, 
em 2019, as Políticas de Gestão de Riscos de Imagem e 
de Porta-vozes.

BOAS PRÁTICAS 
DE MERCADO:   
PORTAL DE GOVERNANÇA 
É IMPLEMENTADO 

Banco também reformulou o site de Relações com Investidores 

para assegurar uma comunicação de qualidade com 

o mercado. Instituição está alinhada aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e mapeia riscos para mitigar 

eventuais impactos.
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As iniciativas de governança são orientadas pelo 
Código de Conduta Ética do Banese, que reúne 
diretrizes a serem observadas na ação profissional 
dos seus colaboradores, de modo a atingir padrões 
adequados no exercício das atividades. Reflete a 
identidade cultural e os compromissos assumidos com 
clientes, comunidade, acionistas, autoridades, parceiros, 
fornecedores, colaboradores e terceirizados. Todos os 
funcionários assinam o Termo de Conhecimento da 
Política Anticorrupção e do Código de Conduta Ética, 
atestando o seu compromisso com a integridade.

O Banese trabalha constantemente no aperfeiçoamento 
da gestão integrada de riscos, visando, além do pleno 
atendimento da legislação em vigor, a melhoria dos 
processos de acordo com as melhores práticas. A 
auditoria interna tem por objetivo atuar na avaliação da 
qualidade dos controles internos, na gestão dos riscos 
corporativos e nível de conformidade (compliance) dos 
processos de negócios e procedimentos administrativos, 
auxiliando a Alta Administração na realização dos 
objetivos estratégicos a partir da aplicação de uma 
abordagem que agregue valor à atividade negocial  
da Instituição. 

Em 2019, foi realizada a revisão dos processos do 
Banco, a identificação de riscos e a autoavaliação de 
riscos e controles. O resultado desse trabalho foi a 
geração de matrizes de riscos, que permitem a melhor 
visualização dos principais riscos a que a Instituição 
está exposta. O Banco também dispõe de comitês 
formados por membros internos, para monitoramento 
dos riscos e reportes mensais à Diretoria Executiva e 
Conselho de Administração. Os riscos são mitigados de 
acordo com os limites estabelecidos pela Política de 
Gestão de Riscos. Em atendimento à Resolução CMN 
nº 4.557/2017, o Banese tem atuado para aprimorar a 
gestão de riscos. 

A Gestão de Riscos do Banese dispõe de unidades 
específicas para gerir os riscos de crédito, mercado, 
liquidez, operacional, socioambiental e de capital, 
devidamente segregadas das áreas relacionadas aos 
negócios. Em 2019, o Banese realizou campanhas de 
conscientização, com reuniões e palestras expositivas, 
voltadas para todos os seus funcionários, focadas em 
risco operacional, segurança da informação e prevenção 
e combate à lavagem de dinheiro. Todas as informações 
pertinentes à gestão de riscos estão acessíveis na página 
da internet do Banese: ri.banese.com.br.
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RISCO 
OPERACIONAL

RISCO  
DE CRÉDITO

A estrutura de gerenciamento do risco operacional do Banese está capacitada a identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos operacionais 
próprios e do Conglomerado, conforme determina a Resolução CMN nº 4.557/2017. Essa estrutura, aprovada pelo Conselho de Administração, tem 
como missão cumprir as estratégias e política de risco operacional, refletir sobre o papel e as responsabilidades das unidades, disseminar a cultura da 
gestão de risco operacional, bem como promover a capacitação do corpo funcional e a comunicação interna e externa.

Possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos 
pactuados, assim como o da depreciação da classificação de risco do tomador do contrato de crédito, da redução de ganhos ou remunerações, das 
vantagens concedidas na renegociação, dos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento das obrigações pela contraparte, 
pautados nos preceitos da Resolução CMN nº 4.557/2017.
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RISCO  
DE MERCADO

RISCO 
SOCIOAMBIENTAL

Em atendimento à Instrução Normativa CVM nº 475/2008, o Conglomerado realiza análise de sensibilidade por fator de risco de mercado considerado 
relevante, aos quais a Instituição está exposta.

O Banese adota procedimentos de avaliação e gerenciamento dos riscos socioambientais em seus processos, produtos, negócios e serviços para 
assegurar a classificação, identificação, avaliação, monitoramento, mitigação e controle do risco socioambiental em suas atividades e operações, 
entre eles a análise prévia dos potencias impactos e oportunidades socioambientais causados pela criação de novas linhas de crédito. O Banco busca 
analisar e avaliar os clientes que possam estar em desacordo com a legislação socioambiental vigente e treina seus colaboradores quanto à conduta 
ética, social e ambiental. Em concessões de crédito acima de R$ 1 milhão, o Banese acompanha e solicita informações e relatórios socioambientais 
para as empresas demandantes.

RISCO  
DE LIQUIDEZ

O Banese mantém níveis de liquidez adequados aos compromissos assumidos pela Instituição, resultado da alta capilaridade da sua rede de agências, 
como também da sua ampla e diversificada base de depositantes e da qualidade dos seus ativos. O controle do risco de liquidez do Banese está em 
consonância com suas políticas internas e às exigências da supervisão bancária, em especial à Resolução CMN nº 4.557/2017.
Esse controle é realizado por área responsável distinta à gestão direta da tesouraria do Banco, a qual envia relatório diário contendo informações 
sobre os cenários de normalidade e estressado da liquidez da Instituição, bem como faz uma análise econômico-financeira com base na liquidez 
interna e nos indicadores do mercado.

RISCO DE GESTÃO 
DE CAPITAL

Em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/2017, o Banco dispõe de processo contínuo de monitoramento e controle do capital, bem como de 
planejamento de metas e avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a organização está sujeita, considerando suas metas e 
objetivos estratégicos. Nesse sentido, conta com estrutura interna responsável por acompanhar de forma integrada os riscos que podem impactar no 
capital da Instituição.

23|  Relato Integrado 2019

BOAS PRÁTICAS DE MERCADO



CANAL DE  
DENÚNCIAS
Em atendimento à Resolução CMN nº 
4.567/2017, que trata do canal de comunicação 
de indícios de ilicitudes ocorrido na Instituição, 
o Canal de Denúncias aprimora as regras 
de governança e disciplina a remessa de 
informações que possam afetar a reputação 
da Instituição. As ocorrências são registradas 
e devidamente analisadas pelas instâncias 
competentes. Adicionalmente foi implantado 
no portal internet uma ferramenta que permite 
o anonimato do denunciante. 

Relatório final é 
encaminhado à 

Diretoria Executiva,  
a quem caberá a  

análise dos fatos e  
deliberação final

Área de Auditoria 
Interna analisa e 

descreve a prática ou 
conduta caracterizada 

como violação de  
boa prática

A área de 
Controles Internos 

e Compliance 
recebe a denúncia

Caso é submetido 
ao Comitê  

de Gestão de 
Pessoas (COGEP)

1
2

3

4

24|  Relato Integrado 2019

BOAS PRÁTICAS DE MERCADO



SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO
Com o objetivo de garantir níveis adequados de 
segurança da informação e continuidade dos negócios, 
contribuir para a melhoria da segurança das operações 
e para a implementação de práticas seguras, o Banese 
investe e desenvolve, através do seu programa de 
segurança da informação, um conjunto de iniciativas e 
projetos alinhados com seu planejamento estratégico, 
governança corporativa e normas internacionais que 
analisam e identificam vulnerabilidades visando auferir 
o nível de segurança dos sistemas Banese, gestão de 
identidades, incluindo os processos de concessão, 
manutenção, revisão e suspensão de acessos aos 
sistemas do Banco, definição e revisão de controles 
relacionados à segurança da informação.

Em 2019, as pessoas jurídicas clientes do Banese 
passaram a contar com uma nova funcionalidade no 
internet banking: a autenticação em dois fatores, que 
confere maior segurança nas transações bancárias 
realizadas através dos canais digitais. Nesse mesmo ano 

também foi realizado diagnóstico das ações necessárias 
ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – Lei nº 13.709.

A Política de Segurança da Informação foi aprovada 
pelo Conselho de Administração e é de conhecimento 
obrigatório de todos os colaboradores do Banco, que 
passam também por treinamentos periódicos e são 
orientados quanto às normas e procedimentos de 
segurança. A Política está disponível no Sistema de 
Gerenciamento de Compliance e é fornecida a todos  
os funcionários, terceiros e parceiros da Instituição.

No Banese, o tratamento e prevenção de fraudes eletrônicas 
é feito por meio de monitoramento e aplicação de medidas 
cabíveis. Frequentemente, o Banco realiza atualizações de 
sistema, visando identificar e prevenir vulnerabilidades. 
Por sua vez, os dados dos clientes são armazenados em 
bancos de dados protegidos por criptografia através da 
segmentação de redes com controle de acesso restrito.

Com a pandemia da Covid-19, para a 
proteção da saúde dos funcionários, houve 
uma migração para o trabalho remoto de 
forma global. No Banese, aproximadamente 
200 funcionários de agências que pertencem 
a grupos de risco e 300 funcionários 
lotados no centro administrativo migraram 
para o teletrabalho – essa modalidade já 
existia no Banco, mas de forma pontual – o 
que requereu incremento dos controles 
de segurança, como a utilização de 
segundo fator de autenticação para acesso 
remoto e verificação do atendimento 
aos requerimentos de segurança dos 
computadores pessoais dos funcionários.
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Visando assegurar a conformidade com as legislações 
em vigor, o Banese mantém um sistema próprio 
de gerenciamento de normas, por meio do qual os 
funcionários têm acesso a novas publicações e a 
alterações em regulamentos e normas.

O processo de Prevenção e Combate à Lavagem de 
Dinheiro (PLD) está pautado nas Leis nº 9.613/1998,  
nº 12.846/2013, e na circular BACEN nº 3.461/2009, que 
consolida as regras sobre os procedimentos a serem 
adotados na prevenção e combate às atividades 

relacionadas com os crimes previstos nessas leis. Em 
2019, foram introduzidos nos novos indicadores para 
mitigação dos riscos associados à lavagem de dinheiro  
e financiamento ao terrorismo. 

O Banco tem o compromisso de cooperar com as 
autoridades e a sociedade no combate ao crime 
organizado e implementar em todos os níveis da 
sua estrutura organizacional regras e procedimentos 
para a prevenção e combate ao crime de lavagem 
de dinheiro. Em 2019, houve melhorias no processo 
de análise de movimentações financeiras atípicas e 
nas comunicações feitas ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf). 

Tendo em vista o desenvolvimento sustentável, o 
Banco tem se aproximado dos ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável), especialmente por 
acreditar na visão da Agenda 2030, que reconhece 
a necessidade de construir “um mundo em que a 

“Um mundo em que a democracia, a boa 
governança e o Estado de Direito, bem 
como um ambiente propício em níveis 
nacional e internacional, são essenciais 
para o desenvolvimento sustentável”, 
Organização das Nações Unidas.

democracia, a boa governança e o Estado de Direito, 
bem como um ambiente propício em níveis nacional 
e internacional, são essenciais para o desenvolvimento 
sustentável”. Os ODS representam uma agenda com 17 
objetivos e 169 metas nos âmbitos social, ambiental e 
econômico, desenvolvida pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e assinada por líderes mundiais. 

BANESE ATUA ALINHADO 
À LEGISLAÇÃO E AOS ODS
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ODS    Meta Ações mantidas pelo Banese

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 
produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos 
indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por 
meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e 
insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades 
de agregação de valor e de emprego não agrícola.

Em 2019, a carteira de crédito de desenvolvimento se expandiu em R$ 76,3 milhões, 
impulsionada pelo crescimento dos investimentos em segmentos do agronegócio 
e industrial. O Banese apoiou a Política de Inclusão Produtiva por meio do Programa 
Estadual de Transferência de Renda (Mão Amiga), que beneficia trabalhadores das 
culturas da laranja e cana-de-açúcar no período de entressafra.

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres 
e meninas em toda parte.

O processo de seleção do Banese acontece por meio de concurso público, eliminando 
qualquer tipo de discriminação de gênero. Os salários praticados pelo Banco são 
estabelecidos de acordo com os cargos ocupados e não há diferenciação entre os 
ganhos de homens e mulheres.

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que 
apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, 
empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização 
e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por 
meio do acesso a serviços financeiros.

O Banco oferece crédito aos micro e pequenos empreendedores, através 
do Banese Acredita, em consonância com o seu compromisso de Banco de 
desenvolvimento do Estado de Sergipe. No ano, foram firmados 4.991 contratos, 
com concessão de R$ 17,5 milhões.

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 
urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e 
regional de desenvolvimento.

O Banese tem posição de liderança no estado de Sergipe (cerca de 40% de market 
share em crédito comercial e depósitos a prazo). Dessa forma, seu posicionamento 
estratégico busca a expansão para além das fronteiras do Estado. Nesse sentido, firmou 
convênios com o estado de Alagoas e com a prefeitura de Alagoinhas (BA). O modelo de 
Correspondentes no País também contribui para viabilizar a expansão geográfica.

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as  
suas formas.

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em 
todos os níveis.

O Banese segue as melhores práticas de governança corporativa e buscando 
aprimorar seu posicionamento lançou, em 2019, o Portal de Governança, com o 
objetivo de assegurar mais transparência, segurança e facilidade. Além disso, as 
iniciativas de governança são orientadas pelo Código de Conduta Ética, que reúne 
diretrizes a serem observadas pelos colaboradores no exercício das atividades.
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46,8%

3,2%

43,0%

7,0%

Ações Ordinárias - Estado de Segipe

Ações Ordinárias - Float

Ações Preferenciais - Estado de Segipe

Ações Preferenciais - Float

ESTRUTURA 
SOCIETÁRIA
A estrutura societária do Banese compreende 
aproximadamente 15,2 milhões de ações, divididas em 
partes iguais entre ordinárias e preferenciais. Do total, 
cerca de 10% estão em circulação, sendo que 31% são 
ações ordinárias e 69% são preferenciais. O Governo do 
Estado de Sergipe é o sócio majoritário do Banese e 
detém 90% das ações.

ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA 
CORPORATIVA
A estrutura de governança corporativa do Banese abrange 
os órgãos: Conselho de Administração, Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal. A estrutura é complementada pelos 
seguintes comitês estatutários de caráter permanente: 
Comitê de Remuneração – COREM; Comitê de Elegibilidade 
– COMEL; Comitê de Auditoria – COUAD.

O Banese cumpre as regras de governança estabelecidas 
nas normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco 
Central do Brasil (BACEN) e Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). As decisões são tomadas de forma colegiada, através 
da estrutura de governança composta pela alta administração 
e pelos comitês de assessoramento à Diretoria, que 
promovem segurança e agilidade ao processo de decisão.

A política de remuneração de administradores do Banese 
é elaborada pelo Comitê de Remuneração, que propõe 
ao Conselho de Administração as diversas formas de 
remuneração fixa e variável, além de benefícios e 
programas especiais de recrutamento e desligamento. 
A política é revista, no mínimo, anualmente. 
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Assembleia Geral

Diretoria 
Executiva 

DIREX

Comitê de 
Auditoria 
COAUD

Superintendência 
de Auditoria Interna 

SUADI

Diretoria de 
Gestão Estratégica 

e Contorles 
DIGEC

Presidência 
PRESI

Assessor da 
Presidência

Área de Auditoria 
ARAUD

Superintendência 
Jurídica  
SUJUR

Superintendência 
de Controles e 

Gestão de Riscos 
SUCON

Superintendência 
de Gestão 

Estratégica SUGET

Área de Canais 
Digitais e Marketing 

 ARCAM

Área de Segurança 
da Informação e  
Continuidade de 
Negócios - ARSEC

Área de Gestão
de Capital e Riscos 

ARGER

Área de Controles 
Internos e 

Compliance - ARCIC

Conselho de 
Administração 

CONAD

Conselho Fiscal

Comitê de Ética 
e Conformidade

COMEC

Comitê de 
Respostas a 
Incidentes

CORIN

Comitê de 
Gerenciamento 

de Capital e Riscos 
COGER

PORTAL DE 
GOVERNANÇA DO 
BANESE ASSEGURA 
TRANSPARÊNCIA  
E FACILIDADE 

Estrutura de gerenciamento de riscos

Em 2019, o Portal de Governança foi 
disponibilizado com o objetivo de 
assegurar facilidade, transparência e 
segurança das informações fornecidas aos 
conselhos de Administração e Fiscal, além 
do Comitê de Auditoria.
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Diretoria

A Diretoria Executiva é composta por 5 membros, a quem compete o exercício das 
atribuições definidas pelo Regimento Interno e pelo Estatuto Social, tendo em vista 
sempre a realização dos objetivos sociais e o regular funcionamento do Banco.

Olga Maria dos Santos Carvalhaes
Diretora de Crédito e Serviços
Data da posse: 30/05/2018
Prazo do mandato: 2 anos

Helom Oliveira da Silva
Presidente Interino e Diretor de Finanças, 
Controles e Relações com Investidores
Data da posse: 30/05/2018
Prazo do mandato: 2 anos

Renato Augusto Cruz Dantas
Diretor de Gestão Estratégica 
e Tecnologia
Data da posse: 30/05/2018
Prazo do mandato: 2 anos

José Marcelino Andrade
Diretor Administrativo
Data da posse: 30/05/2018
Prazo do mandato: 2 anos

Composição da Diretoria
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Composição do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal

O Conselho de Administração é composto no mínimo 
7 e no máximo 9 membros efetivos, eleitos pela 
Assembleia Geral, dos quais, no mínimo 30% deverão 
ser Conselheiros Independentes.

Por sua vez, o Conselho Fiscal deve ser composto 
por, pelo menos, 3 membros para sua instalação. 
Atualmente, é constituído por 5 membros efetivos e 
igual número de suplentes, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral Ordinária.

Composição do Conselho de Administração

José Augusto Chaves Resende
Presidente do Conselho de 
Administração
Data da eleição: 20/07/2020
Prazo do mandato: 2 anos

Marcos Venícius Nascimento
Conselheiro
Data da eleição: 20/07/2020
Prazo do mandato: 2 anos

Guilherme Maia Rebouças
Conselheiro
Data da posse: 20/07/2020
Prazo do mandato: 2 anos

Ana Cristina de Carvalho Prado Dias
Conselheira
Data da eleição: 20/07/2020
Prazo do mandato: 2 anos

Gilberto Magalhães Occhi
Conselheiro
Data da eleição: 20/07/2020
Prazo do mandato: 2 anos

Silvana Maria Lisboa Lima
Conselheira
Data da eleição: 20/07/2020
Prazo do mandato: 2 anos

Tiago Curi Isaac
Conselheiro
Data da eleição: 20/07/2020
Prazo do mandato: 2 anos
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Composição do Conselho Fiscal

Carlos Américo Andrade de Santana
Conselheiro efetivo
Data da posse: 11/11/2020

Eliana de Matos
Conselheira efetiva
Data da posse: 11/11/2020

Ricardo de Oliveira Nunes
Conselheiro efetivo
Data da posse: 11/11/2020
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BANESE CARD 
SE TORNA  
COEMBANDEIRADO, 
COM DUPLA  
BANDEIRA NACIONAL 
E INTERNACIONAL
Os mais de 879 mil clientes do Banese já podem utilizar o cartão em 
todo o território nacional, no exterior e para compras on-line 

Para aumentar o leque de opções de meios de 
pagamento a seus clientes em 2019, através de 
parceria com a Global Payments, lojistas que 
possuem a maquininha do Banese Card também 
passaram a aceitar as bandeiras Elo, Master e Visa, 
inclusive com a possibilidade da antecipação de 
recebíveis. No mesmo ano, o cartão Banese Card 
também ampliou a aceitação internacional através 
das bandeiras Diners e Discover, além da maior 
aceitação no e-commerce, através da utilização de 
cartão virtual com a bandeira ELO, que foi bastante 
utilizado já no ano de 2020 em função 
da pandemia.

O lançamento da marca TKS e a criação da 
subadquirência possibilitaram a oferta de soluções 
mais completas aos lojistas. Como resultado, o 
volume financeiro transacionado alcançou R$ 1,8 
bilhão no ano, crescimento de 23,9% em relação 
a 2018.

Entre os benefícios ofertados no ano, destaca-se 
a disponibilização de pagamento de fatura nos 
canais digitais e lançamento em 2019 dos vouchers 
para utilização dos aplicativos dos produtos Banese 
Refeição e Alimentação.

Banese Card agora é aceito, além do estado 
de Sergipe, com a bandeira Banese Card, 
também no:

   Território nacional, com a bandeira  
Elo (coembandeiramento), incluindo  
comércio eletrônico;

   Exterior, com as bandeiras  
Diners e Discover.
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RELACIONAMENTO
A estratégia adotada pelo Banese contempla 
ações de apoio à preservação e difusão da cultura 
sergipana, em sintonia com o objetivo de promover o 
desenvolvimento social através da inclusão financeira, 
o que culmina na geração de valor não só para seus 
acionistas como também para toda a sociedade.
A estratégia adotada pelo Banese contempla 
ações de apoio à preservação e difusão da cultura 
sergipana, em sintonia com o objetivo de promover o 
desenvolvimento social através da inclusão financeira, 
o que culmina na geração de valor não só para seus 
acionistas como também para toda a sociedade.
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COM 52 MIL NOVAS 
ADESÕES DE CLIENTES EM 
2019, AVANÇO DO CLUBE 
MAIS BANESE REFLETE 
O SUCESSO DO PROGRAMA 
DE RELACIONAMENTO

O Banese intensificou a oferta aos clientes do programa de relacionamento 
Clube Mais, com um produto mais assertivo e que trouxe melhor percepção 
de seus clientes com relação a essa iniciativa. Em 2019, o Banco firmou 
mais parcerias para que os clientes usufruam de descontos em programas 
culturais e benefícios, e o programa trouxe receita de R$ 1,3 milhão por mês. 

O Banese gerencia um total de 879.623 clientes, que abrangem 846.616 
clientes pessoa física e 33.007 clientes pessoas jurídicas. A quantidade 
de clientes apresentou um crescimento de 2,4% nos últimos 12 meses, 
consequência do foco estratégico na expansão da carteira de clientes. 

Em 2019, o Banese ampliou as formas de relacionamento com clientes, 
ao realizar o Banese em Ação no interior do estado de Sergipe, onde em 
parceria com as prefeituras levou para mais perto do cliente produtos como 
consórcios, crédito e renegociação de dívidas. 

Além dos canais de atendimento já existentes, tais como Alô Banese 
para a realização de transações, Ouvidoria para registro de quaisquer 
questões relacionadas ao Banco, SAC para registro de atendimento ao 
cliente e Fale Conosco para atendimento por e-mail, foram concluídos, 
em 2019, os projetos dos canais Chat, que permitirá a realização de 
transações e do Agendamento para atendimento presencial, que 
entrarão em operação em 2020.

Banco oferece o programa de relacionamento Clube Mais Banese para estreitar 
relação com clientes com a oferta de descontos e benefícios. Mantém posição 
de liderança em Sergipe, com 50,6% em captação de depósitos à vista e 41,2% de 
market share em crédito comercial. Com uma estrutura de captações diversificada, 
que inclui a gestão dos depósitos judiciais, apresenta os níveis confortáveis de 
liquidez que suportam as concessões de crédito
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O canal Chat atualmente oferece a possibilidade de o 
cliente responder a uma pesquisa de satisfação ao final 
do atendimento, cujo resultado alimenta o Programa de 
Melhoria Contínua que analisa as reclamações e propõe 
o gerenciamento dos planos de ação.

O Banco também lançou uma plataforma digital de 
seguros em parceria com as maiores seguradoras, 
com vendas on-line diretamente para agências e 
Correspondentes no País. Como reflexo, em 2019 o 
total de seguros contratados alcançou R$ 108,7 milhões, 
17,9% superior a 2018. A Banese Corretora oferece 
também o Troco Premiado, produto em que o troco dos 
pagamentos realizados no Ponto Banese vale prêmios 
de até R$ 50 mil e ajuda as instituições apoiadas pelo 
Instituto Banese. As receitas da Corretora totalizaram 
R$ 25,3 milhões em 2019, um crescimento de 6,2% em 
relação ao ano anterior.

A estrutura das captações do Banese, que inclui a 
gestão de depósitos judiciais, é bastante diversificada, 
o que contribui para manter níveis confortáveis de 
liquidez e para suportar as concessões e renegociações 
de crédito, particularmente no momento de crise 
sanitária vivenciada em 2020. Nesse período o Banco 
tem oferecido linhas emergenciais para seus clientes, 
além de taxas reduzidas e operações com carências 
tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, 
inclusive nos empréstimos consignados. 

Em dezembro de 2019, o total de recursos captados 
alcançou R$ 4,8 bilhões, um acréscimo de 3,8% frente ao 
ano anterior. O Banese mantém posição de liderança no 
estado de Sergipe, detendo aproximadamente 41,2% de 
market share em crédito comercial e 38,9% em captação 
de depósitos a prazo.

A maior fonte de captação do Banese vem do 
segmento de pessoas físicas, 47,2% do volume 
captado, e as pessoas jurídicas respondem por 19,6%. 
Os depósitos judiciais representam 21,2% do total do 
volume captado pelo Banese. Por força do acordo 
firmado entre Banese e Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe, o Banco possui a exclusividade para depósitos 
judiciais no Estado, que correspondem a 21,5% do 
volume captado. 

O crescimento de 18,6% na carteira de crédito em 2019, 
mantendo níveis confortáveis de inadimplência (1,18%) e 
com destaque das principais modalidades de crédito de 
livre destinação (consignados, veículos, crédito pessoal, 
créditos vinculados a salário) contribuiu para a redução de 
7,1% no volume das aplicações financeiras no último ano. 
Tendo em vista a queda dos juros básicos da economia e 
a finalidade de melhor rentabilizar os ativos da tesouraria, 
houve redução das aplicações em cotas de fundos. 
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É política do Banese fazer a aplicação dos recursos 
financeiros resultantes da diferença entre o volume 
captado em relação aos volumes destinados ao crédito 
e às demais destinações legais, buscando incremento 
do seu resultado. O Banese encontra-se enquadrado às 
regras da Circular nº 3.068 do BACEN, que estabelece 
critérios para registro e avaliação contábil de títulos e 
valores mobiliários. Isso significa que as aplicações são 
feitas em instrumentos de liquidez, denominados em 
moeda nacional e são constantemente marcados a 
mercado, para mitigação de riscos relacionados à variação 
de valor e volatilidade de instrumentos financeiros.

O Banese busca promover negócios rentáveis na 
aplicação dos seus ativos, partindo da combinação 
de premissas para concessão de crédito, tais como: 
seletividade, garantias, liquidez, diversificação de riscos, 
limites de concentração e exposição de crédito, além de 
uma estrutura baseada em comitês e alçadas de decisão 
de crédito bem definidas e com funções segregadas.

A carteira de crédito do Banese alcançou R$ 2,8 bilhões 
de ativos, alta de 18,6% em relação a 2018. A carteira 
de crédito comercial cresceu 19,1% em 2019, na análise 

de pessoa física, fruto de ações planejadas das áreas de 
negócios em empresas conveniadas e órgãos públicos 
estaduais e municipais, e em relação às pessoas jurídicas,  
reflexo das ações que estão sendo realizadas no intuito 
de direcionar a oferta para empresas que possuem 
histórico creditício positivo e das ações de cross selling 
entre a operação de meios de pagamento e o Banco. 

A carteira de crédito de desenvolvimento se 
expandiu em R$ 76,3 milhões em 2019, impulsionada 
pelo crescimento dos investimentos em segmentos do 
agronegócio e industrial.

As receitas provenientes das operações de crédito 
cresceram 9,6%, principalmente devido à reversão 
de provisões. Soma-se a isso o aumento das receitas 
de aplicações financeiras em 3,6%, apesar do menor 
volume de aplicações. Dessa forma, as receitas totais 
do Banese acumularam R$ 916,0 milhões em 2019, 9,3% 
superior ao exercício anterior.

As Receitas Líquidas de Juros (Receitas de Empréstimos 
mais Receitas de Aplicações Financeiras menos os 
Custos Diretos de Captação) apresentaram crescimento 

de 13,2% na variação de 12 meses, principalmente 
devido ao aumento das receitas com operações de 
crédito e redução nas despesas com captação.

O resultado do Banese em 2019 foi diretamente afetado 
por evento não recorrente relacionado à majoração da 
alíquota da CSLL – Contribuição Sobre Lucro Líquido, 
a qual passou a ser de 20% a partir de março de 2020. 
Em dezembro de 2019, o estoque de crédito tributário 
sobre adições temporárias teve sua base relativa à 
CSLL ajustada, alterando alíquota de 15% para 20%, 
atendendo às normas vigentes, gerando impacto 
positivo na ordem de R$ 10,3 milhões sobre o resultado 
apurado. O lucro líquido alcançou R$ 83,6 milhões, um 
crescimento de 33,8%, em relação a 2018.

A carteira de crédito do Banese alcançou 
R$ 2,8 bilhões de ativos, alta de 18,6% 
em relação a 2018. A carteira de crédito 
comercial cresceu 19,1% em 2019. 
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O Banese apresentou recuperação consistente em sua rentabilidade, mantendo níveis elevados 
desde 2016, com crescimento sustentado no crédito controlado e índices de inadimplência estáveis, 
mesmo sob um ambiente operacional desafiador – um dos pontos enaltecidos pela agência de 
classificação de risco Fitch Ratings, que manteve o rating nacional de longo prazo do Banco em 
A-(bra) e o de curto prazo em F1(bra), apesar da alteração de perspectiva para negativa. 

Crédito

Carteira de Crédito por Tipo – R$ milhões 2019 2018 V12M

Carteira Comercial 1.939,0 1.627,8 +19,1%

Para Pessoas Físicas 1.588,5 1.301,4 +22,1%

Para Pessoas Jurídicas 350,5 326,4 +7,4%

Carteira de Desenvolvimento 594,4 518,1 +14,7%

Para Pessoas Físicas 464,7 413,2 +12,5%

Para Pessoas Jurídicas 129,7 104,9 +23,6%

Títulos e Créditos a Receber 253,3 204,4 +23,9%

Total 2.786,7 2.350,3 +18,6%

Carteira comercial (R$ milhões)

PJ

Crédito Comercial

PF
315

1.475 1.554 1.628

1.939

327 327

350

1.160 1.227 1.301
1.589

2019201820172016

Carteira de desenvolvimento (R$ milhões)

Desenvolvimento

Rural

Industrial

Imobiliário

552 539 518
594

73 59 72
121

414 414 383 382

65 66 63

92

2019201820172016
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Divisão das receitas do Banese  
(em R$ milhões)

Receitas

Abertura das Receitas – R$ milhões 2019 2018 V12M

Receitas de Crédito 522,2 476,5 +9,6%

Receitas de Aplicações Financeiras 129,5 125,0 +3,6%

Receitas de Prestação de Serviços 134,4 130,9 +2,7%

Receitas de Participações 11,9 5,1 +133,3%

Outras Receitas Operacionais 115,5 95,3 +21,2%

Receitas Não Operacionais 2,5 4,9 -49,0%

Total 916,0 837,7 +9,3%

Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras – R$ milhões 2019 2018 V12M

Interfinanceiras de Liquidez       862,2 999,1 -13,7%

Títulos e Valores Mobiliários (TVM)  1.079,4 1.073,2 +0,6%

Cotas de Fundos 45,6 101,9 -55,3%

Renda Fixa 1.033,8 971,3 +6,4%

Compromissadas + Prest. Garantia 1,0 49,2 -98,0%

Depósitos Compulsórios 
Remunerados

338,7 334,3 +1,3%

Total 2.281,3 2.455,8 -7,1%
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21,5%

19,6%

5,0%
2,7%

1,9%

1,8%

0,1%

47,2%

Pessoas físicas Instituições financeiras

Pessoas jurídicas Gov. Municipal

Judiciais Obrig. Repasses

Gov. Estadual Outros

Captações

Captação por Linha de Produtos - R$ milhões 2019 2018 V12M

Depósitos à Vista 770,0 726,2 +6,0%

Poupança 1.472,0 1.384,8 +6,3%

Depósitos Judiciais 1.036,7 983,6 +5,4%

CDB/RDB 1.115,8 1.007,2 +10,8%

CDI 126,7 162,5 -22,0%

LF/LFS/LCI 196,3 257,6 -23,8%

Compromissadas 0,1 48,4 -99,8%

Obrigações de Repasses 92,9 65,4 +42,0%

Total 4.810,5 4.635,7 +3,8%

Maiores fontes de captação (% do total)
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Ratings

Agência Escala Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva

Fitch 
Ratings

Nacional A- (bra) F1 (bra) Estável

Moody’s

Nacional – Depósitos Aa3 br BR-1 Estável

Global em Moeda
Nacional - Depósitos

Ba2 Not Prime Negativa

Global em Moeda  
Estrangeira - Depósitos

Ba3 Not Prime Estável

Demonstrativo do Valor Adicionado Consolidado (R$ mil) 

Apuração do Valor Adicionado 31.12.2019 31.12.2018

Receita da intermediação financeira 690.830 633.660 

Despesa da intermediação financeira (313.810) (287.556)

Outras receitas/despesas operacionais 49.764 70.272 

Resultado não operacional (387) 2.252 

Receita da prestação de serviços 212.284 190.642 

Matérias, energia, serviço de terceiros e outros (197.178) (170.663)

Valor Adicionado Bruto 441.503 438.607 

Retenções (19.041) (19.180)

Amortização (5.424) (5.749)

Depreciação (13.617) (13.431)
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Apuração do Valor Adicionado 31.12.2019 31.12.2018

Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 422.462 419.427 

Valor Adicionado Recebido em Transferência -  -  

Resultado de Equivalência Patrimonial -  -  

Valor Adicionado a Distribuir 422.462 419.427 

Distribuição do Valor Adicionado

Governo 97.158 128.870 

Despesas Tributárias 45.583 72.128 

Imposto de renda e contribuição social 51.575 56.742 

Empregados 222.514 212.399 

Salários e honorários 127.397 121.688 

Encargos sociais 47.845 45.038 

Apuração do Valor Adicionado 31.12.2019 31.12.2018

Previdência privada 4.874 7.999 

Benefícios e treinamentos 29.809 28.437 

Participação nos resultados 12.589 9.237 

Aluguéis 4.709 4.410 

Taxas e Contribuições 2.456 2.295 

Acionistas 224 21.420 

Dividendos 224 -

Juros sobre o capital próprio - 21.420  

Participação não Controladores 12.011 8.913 

(Prejuízo)/Lucro Retido 83.390 41.120 

Valor Adicionado Distribuído 422.462 419.427 
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INTENSIFICADO O FOCO 
DOS TREINAMENTOS 
NA FORMAÇÃO DE 
SUCESSORES COM DUAS 
TURMAS EM 2019

Em 2019 o Banco manteve as parcerias 
em programas de aprendizagem com 
a Febraban, Universidade Tiradentes, 
Universidade Estácio e Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul – curso de finanças e banking -,  
e firmou novas parcerias para gestão de 
desempenho com a Leme Consultoria 
e com a Unbox RH, para capacitação da 
área de Recursos Humanos. No ano, o 
curso de Gestão de Riscos foi lançado na 
plataforma da Universidade Corporativa 
Banese, que disponibiliza mais de 105 
cursos a seus funcionários.

O Banese concluiu em 2019 três turmas do 
processo de formação de sucessores para 
gerente de negócios, para funcionários com 
nível superior que já possuíam a certificação 
CPA-10, que incluiu as fases de avaliação 

Banco concluiu as 9 trilhas de aprendizagem, que incluíram 
planos de capacitação e as jornadas do conhecimento, do 
desenvolvimento e da inovação

da experiência profissional, a formação do 
funcionário, a avaliação do perfil para o cargo, 
os gaps de competência, a classificação e os 
testes de aptidão, além de 6 meses de estágio 
com reuniões de ajuste e alinhamento a cada 
90 dias – os funcionários aprovados já estão 
exercendo a nova função.

Em 2019 também foi concluído o 2º 
ciclo de avaliação de desempenho e 
competência, com o feedback final e a 
construção - com base nas competências 
técnicas, responsabilidades especificas, 
comportamentais e habilidades  
- do plano de desenvolvimento individual, em 
conjunto com o gestor e que computou 330 
funcionários com as devolutivas registradas. 
O 3º ciclo foi programado para começar 
em 2020, porém o processo foi postergado 
devido à pandemia da Covid-19.
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O Banese encampou uma campanha para estimular os 
funcionários a buscar a Certificação Anbima, que foi bem 
recebida – em 2019 foram certificados 40% funcionários a 
mais que em 2018. A certificação estabelece princípios e 
padrões de conduta a serem observados pelos profissionais 
certificados no desempenho de suas atividades.

O Programa de Desenvolvimento de Lideranças 
contemplou 90 funcionários do centro administrativo 
em 2019, divididos em 3 turmas, e trabalhou temas 
como gestão de mudanças, gestão de conflitos e 
empreendedorismo, e foi realizado em parceria com a 
Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O Programa 
direcionado às agencias contemplou 60 líderes divididos em 
2 turmas e foi voltado aos líderes de negócio, englobando 
temas como crédito a pessoas físicas e jurídicas.

O BANCO DISPONIBILIZOU DIVERSOS 
CURSOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS  
EM 2019, TAIS COMO:

Atualização de  
cadastro operacional

Avaliação do perfil 
de investidor

Código de 
Conduta e Ética

Prevenção e Combate ao 
Crime de Lavagem de Dinheiro

Princípios de Segurança 
da Informação

Mercado de Cartões

Cobrança e recuperação 
de créditos
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O Banese promoveu importantes adequações nas 
áreas de recursos humanos, com a criação da área de 
Gestão Estratégica de Pessoas, reforçando a valorização 
do capital humano, e trouxe para dentro da estrutura 
do Banco a área de Segurança e Medicina do Trabalho, 
que até 2018 era lotada na CASSE (Caixa de Assistência 
dos Empregados do Banese). Essas medidas foram 
de extrema importância no andamento do trabalho 
preventivo relacionado à pandemia da Covid-19 com 
ações como a antecipação ao início de março de 
2020 da vacinação contra a gripe, que se estendeu a 
funcionários e terceirizados.

No âmbito do PPRA – Programa de Prevenção e Riscos 
Ambientais, foi concluída em 2019 a análise ergonômica 
em todas as agências e em mais de 300 postos de 
trabalho no centro administrativo. Adicionalmente, foi 
realizada uma pesquisa de saúde e qualidade de vida 
com algumas áreas-piloto em 2019, cujos dados serão 
analisados em 2020 para o direcionamento de ações 
especificas voltadas aos colaboradores.

O programa foi suspenso em 2020 
devido à pandemia da Covid-19, e será 
retomado tão logo seja seguro para os 
jovens, com a mesma duração anterior, 
de dois anos e voltado para jovens de 
16 a 18 anos, estudantes da rede pública. 

CONTRATAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO  
E APOSENTADORIA
O processo de seleção do Banese acontece por meio de 
concurso público, sendo que o mais recente ocorreu em 
2011. A Instituição também manteve o programa Menor 
Aprendiz, voltado para a atuação dos jovens tanto em 
agências quanto no centro administrativo. O programa 
foi suspenso em 2020 devido à pandemia da Covid-19, 
e será retomado tão logo seja seguro para os jovens, 
com a mesma duração anterior, de dois anos e voltado 
para jovens de 16 a 18 anos, estudantes da rede pública. 
Para apresentar o Banese, mostrar sua importância 
para a economia de Sergipe e incentivar jovens a 
seguirem carreira na área de tecnologia, tendo em vista a 
importância do desenvolvimento de soluções disruptivas 
para o setor financeiro, o Banese realiza palestras em 
universidades e institutos federais para alunos a partir 
de 14 anos. 

O Banco promove, para gerentes gerais de agência, a 
transferência de localidade com manutenção da função 
a cada dois anos.
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Banco estabeleceu ações como os 
protocolos de triagem para o afastamento 
ou trabalho remoto aos funcionários 
acima de 60 anos ou que fazem parte 
dos grupos de risco, antecipou férias e 
promoveu o revezamento de funcionários 
nas agências para evitar aglomerações.

O Banco também forneceu máscaras de 
tecido e de acetato, luvas e álcool em gel 
aos funcionários que lidam diretamente 
com o público.

Iniciativas de saúde e bem-estar

   Reembolso de até 70% da mensalidade de 
atividades físicas;

   Nutricionista que avalia periodicamente os 
colaboradores, identificando e acompanhando 
pessoalmente os com maior risco de obesidade, 
sedentarismo e/ou alterações metabólicas;

   Psicóloga que atende os colaboradores, inclusive os 
afastados por doenças ocupacionais, benefício que 
contribui para o autoconhecimento e a promoção 
da saúde mental; 

   Projeto de ergonomia que visa prevenir lesões por 
esforço e movimento repetitivo.

A gestão de recursos humanos enfrentou 
com os líderes do Banese o desafio de 
orientar os funcionários no trabalho 
remoto – aproximadamente 200 
funcionários de agências e 300 do centro 
administrativo passaram a trabalhar de 
forma remota. Foram realizados plantões 
on-line de RH e formou-se uma rede de 
apoio social, que incluiu uma curadoria de 
conteúdo semanal por e-mails para evitar a 
propagação de fake news.

BANESE AGIU RAPIDAMENTE  
NA PREVENÇÃO À PANDEMIA  
DA COVID-19
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MasculinoFeminino

Administrativo GerencialCedidos/Licenciados Operacional Total

2019 20192018 2018 20182017 2017 20172019

101

202

101

2018

165

280

115

2017

114

236

122 163 161 164

2019

209

202

411

181 197

491 482 514

536

1.027

536

1.018

568

1.082

145

326
211

408

211

374

199

360

205

369

2017

69
38

2019

22
40

18

2018

27
52

25 31

Divisão de empregados próprios por gênero e por categoria funcional

TotalPor gênero

Treinamentos realizados em 2019

Total

 Função 
administrativa

Nível 
gerencial

Categoria funcional

Nível 
técnico

Número de 
empregados 514 473  987

Número de 
horas 5.746 4.819 10.565

Média de horas  
de treinamento 11,18 10,19 10,70

Número de 
empregados 374 202  411  987

Número de 
horas 6.940 1.093 2.532 10.565

Média de horas  
de treinamento 18,56 5,41 6,16 10,70
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INTENSIFICADO O FOCO DOS TREINAMENTOS NA FORMAÇÃO DE SUCESSORES COM DUAS TURMAS EM 2019

Regime integral

Meio período
46%54%

Divisão dos empregados em regime de contratação integral e meio período em 2019 Divisão de empregados por regime 
de  contratação e gênero

Nota: Os funcionários cedidos/licenciados não foram incluídos na conta.

Total

514

473

705

313

647

363

385           314

129           159

386           319

150           163

361           286

169           194

Regime integral

Regime integral

Regime integral

Meio período

Meio período

Meio período

2019

2018

2017

Divisão de empregados próprios por região

Capital InteriorCapital Interior

20192018

383

99
150

536

386

482

365 363

728

108
151

259
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INSTITUTO BANESE 
COMEMORA REGISTRO 
RECORDE DE VISITAS 
APÓS 8 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DO 
MUSEU DA GENTE 
SERGIPANA

As ações e projetos de entidades 
apoiadas pelo Instituto Banese 
beneficiaram 54.268 pessoas no ano de 
2019, o que totalizou R$ 324,1 mil em 
investimentos. O Museu recebeu em 
2019 um total de 102.573 pessoas, que 
imergiram nas manifestações folclóricas, 
símbolos, natureza, artes, história, 
culinária, festas e costumes de Sergipe. 
Foi o primeiro ano em que o público 
de visitantes do Museu ultrapassou 
a quantidade de cem mil pessoas, e 
totalizou 691.027 visitantes desde sua 
inauguração em 2011.

O Museu da Gente Sergipana, recebeu 102.573 pessoas em 2019, 
maior número de visitação anual desde sua inauguração em 2011, 
e com a pandemia de Covid-19 passou a oferecer visitas on-line 
gratuitas às suas instalações
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É um espaço voltado para a construção 
contínua de conteúdos que permitem 
a perpetuação de muitos registros do 
espírito sergipano. 

Em 2019, o Instituto Banese buscou também apoiar 
atividades em sintonia com seus objetivos estatutários, 
beneficiando diretamente cerca de 19.768 pessoas, 
além de todos os beneficiados indiretos, como os 
familiares dos jovens atendidos. Somando esse total ao 
dos assistidos pelas Instituições Beneficentes, temos a 
quantidade de 54.268 pessoas.

A proximidade do Largo com o Museu tornou a região 
ainda mais atrativa para a população local e para os 
turistas. Na perspectiva de otimizar o consumo de 
energia elétrica, em 2019, foram adotadas medidas que 
visam reduzir seu uso, envolvendo atitudes cotidianas 
da equipe e outras relacionadas à cessão do espaço 
do Museu para eventos. Através de seus recursos 
tecnológicos, possibilita uma imersão sobre Sergipe, 
perpassando por suas manifestações folclóricas, 
símbolos, natureza, artes, história, culinária, festas e 
costumes. É um espaço voltado para a construção 
contínua de conteúdos que permitem a perpetuação 
de muitos registros do espírito sergipano.

Em 2019, foram investidos recursos em instituições 
da sociedade civil voltadas para a assistência social, 
a promoção das artes e do esporte, apresentando 
resultados positivos decorrentes do apoio a projetos 
que geraram benefícios a diferentes comunidades, 
atendendo a cerca de 34.500 pessoas diretamente 
ligadas aos projetos das 16 entidades apoiadas, além 
dos beneficiados indiretamente (familiares, amigos 
e comunidades).
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   O Instituto adquiriu 34 mil testes para doar à saúde pública do 
estado de Sergipe.

   Em uma antiga confecção em Tobias Barreto (SE), o Instituto 
reformou 60 máquinas de costura e empregou por dois meses 
55 costureiras da região que estavam sem emprego devido à 
pandemia, para que confeccionassem 380 mil máscaras de 
tecido para doar a comunidades vulneráveis, colaboradores e 
terceirizados do Banese.

   Também nessa confecção foram feitos enxoval e rouparia para 
doação a hospitais públicos estaduais.

   O Instituto lançou o edital “Quarentena da Gente”, premiando 
com R$ 1 mil os artistas locais que vencessem um concurso 
baseado na publicação de vídeos curtos para divulgar sua  arte. 
Houve mais de 800 inscrições de artistas e 70 foram premiados.

   Também foi lançado o edital “Forró da Quarentena”, com 
premiação de R$ 1 mil para cada um dos 70 vencedores  
entre cerca de 300 inscritos. O concurso foi baseado na 
publicação de vídeos de artistas locais para a disseminação  
da arte regional. 

   Os eventos do Museu da Gente Sergipana passaram para o 
formato on-line, incluindo o São João da Gente e as visitas 
virtuais gratuitas ao Museu.

O PAPEL SOCIAL DO INSTITUTO 
BANESE NA PANDEMIA DE COVID-19
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO 
INSTITUTO BANESE EM 2019

Museu da Gente Sergipana 102.573  
visitantes em 2019

Projeto Orquestra  Jovem de Sergipe 
Foca na formação em música erudita e popular, 
por meio de aulas de violino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, percussão e canto coral, ministradas por 
músicos ou ex-componentes da Orquestra Sinfônica 
de Sergipe (ORSSE).

Encontro Nordestino de Cultura
O Instituto Banese, em parceria com a Fundação de 
Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – FUNCAP, realizou 
o Encontro Nordestino de Cultura 2019, que consistiu 
em 11 dias de programação voltada à preservação da 
cultura nordestina.

400.000 
pessoas

160 
crianças e jovens, 
de 7 a 18 anos,  
em situação de 
vulnerabilidade social
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Demonstração  
de Bacamartes no Largo
Demonstração dos Bacamarteiros de 
várias cidades do estado de Sergipe 
e de Pernambuco após recebimento 
dos Bacamartes de Pernambuco.

17ª Semana de Museu
Foi realizada no Museu da Gente 
Sergipana uma programação 
especial para comemorar essa data 
do calendário.

São João da Gente Sergipana
Realização de comemoração junina.

Projeto Teatro no Museu 
Várias companhias de teatro se 
habilitaram, através de chamada 
pública, para apresentarem 
espetáculos infanto-juvenis,  
aos sábados, durante o ano  
de 2019 nos espaços do Museu  
da Gente Sergipana.

Folia da Gente
Programação cultural voltada  
para celebrar o Carnaval, que  
incluiu oficinas de estamparia  
em malha e de maquiagem,  
além de cortejo musical.

Transferência da capital
Durante a semana de comemoração 
do aniversário de 163 anos da 
transferência da capital de Sergipe 
(de São Cristóvão para Aracaju), foi 
ofertado ao público visitante do 
Museu da Gente Sergipana uma 
programação educativa, explicando 
o porquê da mudança da capital.

2.804 
espectadores

200 
pessoas

120 
pessoas

50 
pessoas

100 
pessoas

800 
pessoas
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Dia das Crianças
Em comemoração ao dia das 
crianças, uma equipe do museu 
fez brincadeiras populares no 
estacionamento do Museu da  
Gente Sergipana, oferecendo  
ações como teatro, música, 
brincadeiras e oficinas.

Dia da Consciência Negra
Apresentação teatral, exibição  
de filme, mesa redonda e 
apresentação cultural.

Natal da Gente
Evento realizado no Museu da 
Gente Sergipana, com atrações 
como teatro, roda gigante, feirinha 
de artesanato e apresentação da 
Orquestra Jovem de Sergipe, entre 
outros artistas.

3.500 
pessoas

2.000 
pessoas

90 
pessoas

INSTITUTO BANESE COMEMORA REGISTRO RECORDE DE VISITAS APÓS 8 ANOS DA INAUGURAÇÃO DO MUSEU DA GENTE SERGIPANA
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INSTITUTO BANESE 
NAS REDES SOCIAIS
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Nota: Os valores acima são cumulativos, de modo que não correspondem apenas ao ano, 
e sim ao histórico das redes sociais.

(Museu da Gente Sergipana)

Facebook

Youtube

Instagram

 (Instituto Banese)

(Museu da Gente Sergipana: 
Seu Repente e Seu Cordel)

(Museu da Gente Sergipana)

REDE SOCIAL

21.980 
curtidas

40.143
check-in

238
inscrições 
no canal

48.313 
visualizações 
dos vídeos

1.830  
inscrições 
no canal

79.221 
visualizações 
dos vídeos

17.400 
seguidores

Conheça nossas redes sociais clicando nos icones abaixo:
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https://www.youtube.com/user/InstitutoBanese
https://www.instagram.com/explore/locations/421672722/brazil/aracaju-brazil/museu-da-gente-sergipana-instituto-banese/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Instituto-Banese-334980140533838/


IMPACTOS 
ECONÔMICOS 
INDIRETOS
Enquanto Banco estatal e instrumento de política 
pública, o Banese tem como objetivos promover 
desenvolvimento social através da inclusão financeira, 
fornecer soluções, produtos e serviços financeiros de 
forma eficiente e gerar valor para seus acionistas e toda 
sociedade, tendo por missão: simplificar a vida das 
pessoas com soluções financeiras inovadoras. A estratégia 
adotada pelo Banese contempla ações de apoio à 
preservação e difusão da cultura sergipana, em sintonia 
com as políticas públicas, levando-o a ser reconhecido 
como um Banco genuinamente do povo sergipano.

No ano de 2019, o Banese disponibilizou recursos 
próprios para corroborar com a expansão econômica 
do Estado. Concedeu mais de R$ 179 milhões em 
crédito para o desenvolvimento produtivo, que 
abrange o crédito rural, industrial e imobiliário, 
com mais de R$ 594 milhões de saldo aplicado 
no Estado. O Banco também oferece crédito aos 
micro e pequenos empreendedores e intensifica 
as ações de concessão e desburocratização das 
operações de microcrédito, através do Banese 
Acredita, em consonância com o seu compromisso 
de Banco de desenvolvimento do Estado de Sergipe. 
No mesmo ano, foram firmados 4.991 contratos, 
havendo concedido R$ 17,5 milhões. Segundo um 
levantamento do Banco Central (BC), Sergipe possui  
o maior Índice de Cidadania Financeira (ICF) da região 
Nordeste. O ICF avalia o grau de relacionamento da 
população com o sistema bancário e financeiro e 
esse destaque deve-se principalmente ao fato de o 
estado ser o único do Nordeste que conta com um 
banco estadual.

O Banese apoiou a Política de Inclusão Produtiva por 
meio do Programa Estadual de Transferência de Renda 
(Mão Amiga), que beneficia trabalhadores das culturas 

Segundo um levantamento do Banco 
Central (BC), Sergipe possui o maior 
Índice de Cidadania Financeira (ICF) 
da região Nordeste. 

da laranja e cana-de-açúcar no período de entressafra. 
Como também, forneceu aos beneficiários do programa 
a inclusão bancária, por meio de sua ampla rede de 
pontos de atendimento, realizando o pagamento das 
bolsas a partir da abertura de conta corrente e da 
entrega de cartões magnéticos específicos para esse 
fim. Foi beneficiado um total de 3.844 pessoas, que 
trabalham na cultura de cana-de-açúcar, além de 4.575 
pessoas que trabalham na cultura de laranja.

O Banese está entre as sete instituições financeiras 
do País autorizadas a gerir recursos do Fundo Geral 
de Turismo (FUNGETUR). Com novo formato, o Fundo 
facilita o acesso a linhas de financiamento para 
empreendedores do setor de turismo, principalmente 
para pequenas e médias empresas. 

Para os próximos anos, o Banco continuará com 
o propósito de promover o desenvolvimento 
socioeconômico de Sergipe, ampliando a concessão 
de recursos necessários para o crescimento do Estado, 
por meio do crédito para desenvolvimento. Além de 
seguir executando ações de responsabilidade social em 
consonância com as políticas do governo.
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RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL
O Banese tem adotado em sua cadeia de valor 
atividades com requisitos para satisfazer as necessidades 
ambientais relevantes, que promovem uma melhor 
qualidade de vida para os cidadãos, além de 
incentivar a preservação da cultura local. A Política 
de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), tem 
garantido a aplicação de medidas sociais e ambientais 
na estratégia de negócio e a inclusão de práticas para 
prevenção e gerenciamento de riscos, impactos e 
oportunidades socioambientais, além de evidenciar 
o compromisso da Companhia com a manutenção e 
prevenção do desenvolvimento socioambiental.

O Banco realizou em 2019 a disseminação de cursos 
sobre o tema Responsabilidade Socioambiental em 
toda a Companhia através da Universidade Corporativa 
Banese (UCB) por meio da Educação a Distância (EAD).

Nas concessões de crédito, o Banese faz a exigência 
de relatório de Risco Socioambiental ao avaliar que 
as atividades econômicas estejam suscetíveis a risco 
socioambiental e se enquadrem nos limites de crédito 
definidos pelo Banese.

Entre os resíduos gerados, são separados copos 
plásticos e papelão e encaminhados para reciclagem. 
Quanto às sobras de papel, na maior parte das vezes 
são documentos que contêm informações sigilosas, 
portanto, são entregues a uma fábrica que incinera 
esse material. Com isso, o Banese gera um bônus, que é 
distribuído a várias instituições filantrópicas, sob a forma 
de crédito na conta das instituições.
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Logística reversa

   Nas aquisições de equipamentos, o Banco se preocupa com 
os aspectos de sustentabilidade, dando preferência por 
equipamentos que tenham um menor consumo de energia 
e que no processo de fabricação não utilizem metais 
pesados ou agridam o meio ambiente. 

   Possui 240 servidores físicos e quase 700 servidores virtuais, 
gerando economia de energia.

   Todos os caixas eletrônicos são descartados de forma 
adequada através do próprio fabricante, recebendo um 
certificado de descarte sustentável.

Consumo consciente

   O Banco realiza gerenciamento de impressões, evitando 
desperdícios e permitindo a contabilização de impressão por 
usuário e por setor.

Acessibilidade

   Os caixas eletrônicos respeitam a acessibilidade, segundo as 
normas ABNT para cadeirantes e sistema adaptado para 
utilização do equipamento por deficientes visuais em todas as 
suas agências.

   Todas as agências possuem rampas de acesso, piso tátil e 
algumas possuem chamador de senha, que verbaliza a senha 
chamada sendo uma importante ação para inclusão dos 
portadores de necessidades especiais.

Pessoas

   A área de tecnologia possui 27 profissionais com a 
certificação Green IT Citizen, que certifica que o profissional 
possui conhecimento em conceitos e práticas do uso mais 
sustentável da tecnologia.
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CRÉDITOS
Coordenação 
ARINV – Área de Relações com Investidores

Consultoria em Mercado de Capitais 
e Relações com Investidores  
CorpGroup

Consultoria ESG, Redação e Revisão 
blendON

Projeto gráfico e diagramação 
blendON

Fotos 
Acervo Instituto Banese 
Evato Elementes 
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