CARTA DE
ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSO 2022

Vitória/ES, 22 de dezembro de 2021

A Diretoria Executiva declara estar ciente de sua obrigação de atuar com base em boas
práticas de governança e com base no Artigo 23, da lei 13.303, de 30 de junho de 2016,
que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em que determina que “é condição para investidura em cargo de diretoria
da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com
metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo
Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar o seu cumprimento”.
Isso posto, assume o compromisso de alcançar, em 2022, os seguintes resultados:
•

Liberações de crédito: R$ 210,0 milhões
(Considera operações de risco Bandes e risco Fundo. Não considera operações
realizadas com recursos do Renova Saneamento, Fundap, Funsaf e Reflorestar.)

•

Responsabilidade social, ambiental e climática: R$ 50,0 milhões
(considera valores liberados para projetos de controle ambiental, tratamento e
destinação de resíduos, recuperação econômica pós intempéries climáticas,
eficiência energética, energia renovável, iluminação pública, empresas de
mulheres, inovação social)

•

Rentabilidade das Aplicações Financeiras com recursos administrados pelo
BANDES: 105,0 do CDI%
(exceto FGP, Fundo de Aval, Funcitec e Reflorestar)

•

Recuperação de Crédito baixados como prejuízo: R$ 41,0 milhões
(valor de recuperação de créditos baixados em prejuízo)

•

Índice de Cobertura das Despesas de Pessoal e Administrativas: 90,0%
(Receita de Prestação de Serviços + Renda Líquida de Aplicações Financeiras) /
Despesa de Pessoal + Despesas Administrativas)
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Os indicadores apresentados representam o desempenho esperado pelo BANDES em
2022 e reafirmam seu compromisso de apoio e promoção do desenvolvimento
sustentável do Espírito Santo.

Em 22 de dezembro de 2021.
Assinam: Munir Abud de Oliveira, Diretor-Presidente; Cláudio Roberto Saade, Diretor
Operacional; Marcos Kneip Navarro, Diretor de Negócios; Sávio Bertochi Caçador,
Diretor de Administração e Finanças.
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